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WELCOME TO ESSENS
Είναι μεγάλη τιμή για μένα που τα προϊόντα ESSENS αποτελούν μέρος της ζωής σας και των ιστοριών της
καθημερινότητας σας τα για τελευταία εννέα χρόνια. Ολόκληρη η ομάδα της ESSENS εργάζεται συνεχώς
για να σας προσφέρουμε πάντα την κορυφαία ποιότητα. Θεωρούμε σημαντικό να συμβαδίζουμε με τις
παγκόσμιες τάσεις της αγοράς αλλά και να προσφέρουμε στα προϊόντα μας παντα προστιθέμενη αξία.
Πιστεύω ακράδαντα ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στον κατάλογο σχετικά με τα οφέλη των δημοφιλών
σειρών προϊόντων μας θα υποστηρίξουν τις θεωρητικές σας γνώσεις και θα είναι στενά συνδεδεμένες με
την προσωπική σας εμπειρία.

Michal Kovář
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αρωματικά
έλαια

50 ml | 20,50
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€

ESSENS WOMEN‘S PERFUME
Η επιλογή του κατάλληλου αρώματος έχει στόχο όχι μόνο να συμπληρώσει την προσωπική μυρωδιά σας, αλλά και να
αναδείξει την προσωπικότητά σας με τρόπο φυσικό και διακριτικό. Το κατάλληλο άρωμα πρέπει να υπογραμμίζει τη
γοητεία και την αίγλη σας. Τίποτα δεν παραμένει χαραγμένο περισσότερο στη μνήμη ενός άνδρα, όταν συναντά μια
γυναίκα, όσο ένα ευχάριστο άρωμα.
Η αλήθεια είναι ότι κάθε άρωμα είναι κατάλληλο για μια διαφορετική περίσταση αλλά και ανάλογα με την εποχή.
Επομένως, δεν αρκεί μόνο το κατάλληλο μακιγιάζ, η ένδυση και η εμφάνιση αλλά θα πρέπει να εναρμονιστεί μαζί
τους και το κατάλληλο άρωμα.
Η βασική συλλογή αρωμάτων της ESSENS ενημερώνεται τακτικά, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες τάσεις της
παγκόσμιας αγοράς αρωμάτων. Σας προσφέρουμε μια ποικιλία από τα πιο μοντέρνα αρώματα μέσα από την οποία ο
καθένας σίγουρα θα επιλέξει το δικό του αγαπημένο.

Η ΓΚΑΜΑ ΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ
Γυναικεία αρώματα 50 ml, αφρόλουτρο 200ml, γαλάκτωμα σώματος 200ml
w103, w104, w105, w106, w107, w108, w111, w112, w113, w115, w117, w118, w124, w125, w127, w128, w130,
w132, w133, w134, w141, w142, w143, w145, w147, w148, w150, w151, w153, w157, w161, w162, w163, w164,
w165, w166, w167, w168, w169, w170
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ESSENS MEN‘S PERFUME
Ζούμε σε μια εποχή όπου τα αρώματα δεν είναι πλέον το προνόμιο των γυναικών. Οι σύγχρονοι άντρες χρησιμοποιούν
τα αρώματα εξίσου συχνά, υπογραμμίζοντας την αυτοπεποίθησή, την αρρενωπότητα και τη δύναμή τους. Παίζουν
σημαντικό ρόλο στις επαγγελματικές και προσωπικές συναντήσεις, καθώς ένα άρωμα που επιλέγεται κατάλληλα
υπογραμμίζει το χάρισμα και μπορεί να αποτελέσει τη βάση της επιτυχίας.
Στην ESSENS, η βασική συλλογή των ανδρικών αρωμάτων ενημερώνεται τακτικά σύμφωνα με τις τρέχουσες τάσεις
της παγκόσμιας αγοράς αρωμάτων για να καλύψει τις πιο απαιτητικές απαιτήσεις των σύγχρονων ανδρών.

Η ΓΚΑΜΑ ΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ
Ανδρικά αρώματα 50 ml, αρωματικά αφρόλουτρα 200 ml
m001, m003, m007, m008, m010, m012, m015, m016, m022, m024, m025, m026, m027, m028, m029,
m030, m031, m032, m033, m034
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αρωματικά
έλαια

50 ml | 20,50

€
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20 % ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ =

ΕΛΊΤ ΜΕΤΑΞΎ
ΤΩΝ ΑΡΩΜΆΤΩΝ

Τα αρώματα ESSENS δημιουργήθηκαν με έμφαση στην καλύτερη ποιότητα.
Η παραγωγή μας είναι πιστοποιημένη με GMP (Good Manufacturing
Practice), ISO 9001-2008 και πληροί τους αυστηρότερους κανονισμούς και
τα πρότυπα της ΕΕ. Εγγυόμαστε την περιεκτικότητα από 20% αρωματικά
αποστάγματα (αιθέρια έλαια), που αποκλειστικά παρέχονται από έναν
από τους κορυφαίους παγκοσμίως παραγωγούς για την ιδιωτική μάρκα
των εταιρειών SELUZ, η οποία εξασφαλίζει την κατάταξη ανάμεσα στην
ελίτ των αρωμάτων.

ΑΣ ΦΑΝΤΑΣΤΟΎΜΕ ΤΗΝ ΠΙΟ ΑΠΛΉ ΕΞΉΓΗΣΗ
ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ
Αρωματικά αποστάγματα της υψηλότερης ποιότητας αναμειγνύονται
αρχικά μαζί με καθαρή αρωματική αλκοόλη. Για να μετουσιωθεί αυτή
η αλκοόλη, μόνο αποσταγμένο νερό χρησιμοποιείται έτσι ώστε το άρωμα
και η ποιότητα του τελικού προϊόντος να μην επηρεαστεί καθόλου. Το μίγμα
που προκύπτει ψύχεται σε θερμοκρασία -7 ° C και τέλεια φιλτράρεται, στο
φιλτράρισμα χρησιμοποιείται ένα φίλτρο των 10 microns. Προκειμένου
τα συστατικά να είναι σε θέση να “δέσουν“ σαν μια αρμονική μονάδα,
το άρωμα ωριμάζει τουλάχιστον 8 εβδομάδες σε ανοξείδωτες δεξαμενές
αποθήκευσης. Στη συνέχεια γεμίζεται σε φιάλες, καθαρισμένες με ρεύμα
αέρα που δημιουργήθηκαν από Ιταλούς ειδικούς σε ένα φημισμένο
εργαστήριο γυαλιού. Τέλος συσκευάζεται σε ένα κουτί, σχεδιασμένο
με έμφαση τον καθαρό σχεδιασμό. Όλα τα στάδια κατασκευής υπόκεινται
σε συνεχή ποιοτικό έλεγχο και μόνο άψογα υλικά χρησιμοποιούνται
για την παραγωγή.
Όλα τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα και καταχωρημένα για πώληση
σε κάθε χώρα, όπου βρίσκεται υποκατάστημα ESSENS.
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ΝΌΤΑ ΚΟΡΥΦΉΣ
Πολύ έντονο άρωμα που
γίνεται αισθητό αμέσως μετά
την εφαρμογή. Αυτή η αίσθηση
διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα,
αλλά σε μερικά αρώματα
μπορεί να διαρκέσει ακόμη
και 15 λεπτά.

ΝΌΤΑ
ΚΟΡΥΦΉΣ
ΜΕΣΑΊΑ ΝΌΤΑ

ΜΕΣΑΊΑ ΝΌΤΑ

Άρωμα που μπορεί να γίνει
αισθητό αμέσως μετά το πέρας
της νότας κορυφής. Η ένταση
είναι περίπου διάρκειας 2-3
ωρών.

ΝΌΤΑ ΒΆΣΗΣ

ΝΌΤΑ ΒΆΣΗΣ
Σε αυτή τη φάση, τα αρώματα
απελευθερώνονται σιγά-σιγά.
Η διάρκεια παρατείνεται για
μερικές ώρες, μερικές φορές
ακόμη και για δεκάδες ώρες.
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ΤΟ ΆΡΩΜΑ ΜΑΣ, Η ΕΚΠΡΟΣΏΠΗΣΉ ΜΑΣ...
Μία από τις πέντε βασικές ανθρώπινες αισθήσεις είναι η οσμή. Όλα αυτά
που μυρίζουμε μεταδίδονται αμέσως στον εγκέφαλο μας, όπου βρίσκονται
τα οσφρητικά όργανα. Ας μην ξεχνάμε το γεγονός ότι τα ευχάριστα και
καλά επιλεγμένα αρώματα είναι η πρώτη εντύπωση από το περιβάλλον μας.
Η συγκίνηση που προκαλεί το άρωμα, παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο
για την επιλογή της αρωματικής ουσίας σας. Ο τύπος του δέρματος, τι
φοράμε, ακόμα και το πώς αισθανόμαστε εκείνη τη στιγμή, στη συνέχεια
διαμορφώνει την τελική επιλογή και το άρωμα που οι περαστικοί και οι
άνθρωποι αντιλαμβάνονται. Και αυτός είναι ο λόγος γιατί το ίδιο άρωμα
έχει μια διαφορετική μυρωδιά σε όλους εμάς.
Ας δώσουμε προσοχή στην επιλογή του σωστού αρώματος που το αξίζει.
Όλα τα αρώματα που θέλουμε να παρουσιάσουμε είναι διαθέσιμα σε μορφή
μικρών δειγμάτων. Τα αρωματικά συστατικά απελευθερώνονται σταδιακά
για αρκετές ώρες και έχετε τη μοναδική ευκαιρία να δοκιμάσετε το άρωμα
και να επιλέξετε το καλύτερο άρωμα που δημιουργήθηκε ειδ ικά για εσάς.
Σκεφτείτε το γεγονός ότι κάθε κατάσταση είναι μια ευκαιρία για άλλο τύπο
αρώματος με διαφορετική ένταση. Στο σχολείο ή στη δουλειά επιλέγουμε
ευδιάκριτα ελαφρύτερα αρώματα που δεν ενοχλούν το περιβάλλον μας, μόνο
ολοκληρώνουν την προσωπικότητά μας. Αντίθετα, η βραδινή συντροφιά
σας θα εκτιμήσει ένα διακριτικό άρωμα που θα τονίσει τα χαρίσματά σας.

Η ΜΑΓΕΊΑ ΤΟΥ ΑΡΏΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΊ
• το άρωμα λειτουργεί καλύτερα εκεί όπου το δέρμα διαποτίζεται περισσότερο
με το αίμα. Ως εκ τούτου, εφαρμόζεται πίσω από τα αυτιά, στο λαιμό,
στον καρπό, στον αγκώνα, αλλά και στους αστραγάλους
• το άρωμα θα διαρκέσει για περισσότερο χρονικό διάστημα στα
φρεσκολουσμένα μαλλιά σας
• τα ρούχα θα πρέπει να φορεθούν αφού το δέρμα απορροφήσει το άρωμα
• για να κάνετε το άρωμα να διαρκέσει περισσότερο είναι επιθυμητό να το
ενισχύσετε με τη χρήση συμπληρωματικών προϊόντων του ίδιου αρώματος
• για χαμηλότερη ένταση είναι αρκετό να περπατήσετε μέσα στο αρωματικό
σύννεφο, που δημιουργείται από τον ψεκασμό του αρώματος μπροστά
από εσάς
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΉ
ΤΑΞΙΝΌΜΗΣΗ ΤΩΝ
ΑΡΩΜΆΤΩΝ ΑΝΆΛΟΓΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ
ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΡΩΜΑΤΙΚΆ
ΈΛΑΙΑ.

Το EDS, το Eau de Solide,
πιο γνωστό ως αρώματα
αθλητισμού ή εκροής,
περιέχει 1% αρωματική
ουσία

Το EDC, Eau de Cologne,
γνωστή απλά ως Κολωνία,
περιέχει 4-6% αρωματικών
ουσιών

Το EDT, Eau de Toilette,
περιέχει 6-12% αρωματικών
ουσιών

Το EDP ή Eau de Parfum,
όπως είναι γνωστό, περιέχει
12-15% αρωματικών ουσιών

Το Par f um είναι η
υψηλότερη ποιότητα
και είναι το πιο έντονο
άρωμα που μπορεί να
αγοράσει κανείς στο
εμπόριο. Το ποσοστό του
αρώματος είναι 15-40%

1%

4-6%

6-12%

12-15%

15-40%
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ΑΡΩΜΑΤΙΚΈΣ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΕΣ, ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΌΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΉ
ΑΡΏΜΑΤΟΣ:

Τα αρώματα μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με τον τύπο του αρώματος, καθώς και με την αρωματική ουσία
που περιέχουν. Συχνά αλληλοεπικαλύπτονται μεταξύ τους και αυτό καθιστά την κατηγοριοποίησή τους πολύπλοκη.
Μπορούμε, ωστόσο, να τα χωρίσουμε σε διάφορες βασικές ομάδες:
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Ζητήστε απο το μέλος μας το δειγματολόγιο αρωμάτων μας. Δοκιμάστε τα ζωντανά
και επιλέξτε το άρωμα που σας ταιριάζει και δημιουργήσαμε ειδικά για εσάς.
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ESSENS ATOMISER
•

Επαναγεμιζόμενο ψεκαστηράκι των 5ml.

•

Ένας ελαφρύς και μοντέρνος ψεκαστήρας απο ειδικό αλουμίνιο
που αντικαθιστά εντελώς τις μεγάλες γυάλινες συσκευασίες
των αρωμάτων μας.

•

Ένα πρακτικό παράθυρο από γυαλί δείχνει τη στάθμη του
περιεχομένου αρώματος το οποίο μπορεί να αναγεμιστεί πολύ
εύκολα.

•

Το πρακτικό μέγεθος των 8.5 εκ. είναι ιδανικό για να χωράει
το atomiser σε οποιαδήποτε τσάντα ή τσέπη ενώ ταυτόχρονα
είναι πολύ ελαφρύ.

•

Είναι κατάλληλο για όλα τα αεροπορικά ταξίδια σας.

1 τεμ | 9,80
ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΣΑΣ
ΑΡΩΜΑ, ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ

€
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3%

αρωματικά
έλαια
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ESSENS BODY MIST
Χαρίστε στον εαυτό σας τα Body Mist για να φρεσκάρετε, να ενεργοποιήσετε
τις αισθήσεις σας και να αρωματίσετε απαλά ολόκληρο το δέρμα σας. Είναι
ιδανικά για τις ζεστές καλοκαιρινές μέρες όμως αυτό το ευχάριστο συναίσθημα
μπορεί να λειτουργεί και όλο το χρόνο.
Τα Body Mist είναι αρκετά δημοφιλή ιδιαίτερα μεταξύ των νεαρών κοριτσιών,
μιας που μπορεί να βρουν τα κλασικά αρώματα πολύ βαριά.
Τα ESSENS Body Mist περιέχουν 3% αρωματικά έλαια και κατασκευάζονται με
τις ίδιες ακριβώς προδιαγραφές όπως και τα υπόλοιπα αρώματα της ESSENS.
Έτσι και εδώ επιτυγχάνουμε την τέλεια ωρίμανση μεταξύ όλων των συστατικών
και των αρωματικών ελαίων.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΑ ΑΡΩΜΑΤΑ:
w117, w141, w142, w145, w148,
w151, w157, w163, w166, w170

200 ml | 14,90

€
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ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ

ESSENS SHOWER GEL
• Αρωματικό αφρόλουτρο για το ντους γυναικών και ανδρών για
όλους τους τύπους δέρματος και για καθημερινή χρήση.
• βέλτιστο pH 5.5, χωρίς paraben.
• Το έλαιο κάνναβης - που χρησιμοποιείται μέσα, θεραπεύει
δερματικές παθήσεις, είναι υποαλλεργικό, βοηθά στην
αποκατάσταση του φυσικά προστατευτικού μικροφίλμ του
δέρματος, επιβραδύνει τη γήρανση του δέρματος, ενυδατώνει
και μαλακώνει ενώ παράλληλα διαθέτει ισχυρά αντιφλεγμονώδη
και αντιβακτηριακά αποτελέσματα.
• Το σύμπλεγμα των συστατικών ενυδάτωσης παρέχει στο
δέρμα ελαστικότητα και ενυδάτωση, ενώ προστατεύει από την
αφυδάτωση.
• Η καθαριστική δράση υψηλής απόδοσης εγγυάται την άριστη
απομάκρυνση ακαθαρσιών από την επιφάνεια του δέρματος.
• high-performance detergents guarantee the excellent removal
of impurities from the surface of the skin
ΜΕΤΑΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ
ΣΑΣ ΝΤΟΥΖ ΣΕ ΜΙΑ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ.
ΧΑΡΙΣΤΕ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΣΑΣ ΤΗΝ
ΤΕΛΕΙΑ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΙΑ
ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΒΕΛΟΥΔΙΝΗ
ΑΠΑΛΟΤΗΤΑ

200 ml | 6,50
20
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ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ

ESSENS BODY BALM
•
•
•
•

Αρωματικό γαλάκτωμα σώματος για όλους τους τύπους δέρματος και την καθημερινή χρήση
χωρίς parabens
κατάλληλο για χρήση μετά το μπάνιο, την ηλιοθεραπεία ή την αποτρίχωση
Το βούτυρο shea ενυδατώνει τέλεια και εμποδίζει την πρόωρη γήρανση του δέρματος δίνοντας ισχυρό αντιγηραντικό
αποτέλεσμα
• οι αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες της βιταμίνης Ε προστατεύουν το δέρμα από τις ελεύθερες ρίζες
• Το σύμπλεγμα ενυδατικών συστατικών αναζωογονεί αποτελεσματικά, μαλακώνει, λειαίνει και καταπραΰνει

ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ,
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΑΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΥΡΩΔΙΑ
ΘΑ ΚΑΤΑΦΈΡΕΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ
ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙ

200 ml | 7,40

€
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ESSENS UNIQUE
Φροντίστε τον εαυτό σας και απολαύστε ένα εξαιρετικό
άρωμα. Λόγω της μακρόχρονης διαδικασίας ωρίμανσης,
τα προσεκτικά επιλεγμένα, φυσικά συστατικά, της
υψηλότερης ποιότητας, συνδυάζονται σε μια οικεία
και γοητευτική σύνθεση αρώματος Τα ESSENS Unique
αρώματα και οι αρμονικά συνδυασμένοι αρωματικοί
τόνοι τους υπόσχονται να σας καταπλήξουν. Είναι
η προσωποποίηση της φυσικής ομορφιάς, της κομψότητας
και της ευγένειας, ενώ ταυτόχρονα τονίζουν την
ελευθερία και τη δύναμη να παραμείνουμε για πάντα
οι εαυτοί μας.

22

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΑ
EU 02

Αυτό το απαλό λουλουδάτο-φρουτώδες άρωμα προέρχεται
από την ζωντανή και ακαταμάχητη φρεσκάδα της
ανέμελης νεολαίας, φυσική για τις γυναίκες με μια
τρυφερή ρομαντική ψυχή.

αρωματικά
έλαια

Νότα κορυφής: φραγκοστάφυλο, πράσινο γρασίδι,
ανανά, φύλλα βιολετί, μήλο
Μεσαία νότα: θαλασσινό νερό, calon, κρίνος της
κοιλάδας, τριαντάφυλλο, γιασεμί
Νότα βάσης: σανταλόξυλο, κεχριμπάρι, μόσχος

EU 05

Ένα φρέσκο, φρουτώδες άρωμα για τις εξαιρετικές
γυναίκες που θέλουν να τονίσουν την αυτοπεποίθησή
τους και τη θηλυκότητά τους.
Νότα κορυφής: πατσουλί, μήλα, περγαμόντο,
πιπέρι, βιολετί
Μεσαία νότα: σανταλόξυλο, τριαντάφυλλα, φράουλα,
μόσχος
Νότα βάσης: ροδάκινο, φραγκοστάφυλο, λιλά,
πορτοκαλί

EU 06

Αυτό το ευχάριστο, εκλεπτυσμένο γυναικείο άρωμα
προσφέρει μια μοναδική εμπειρία, είναι η ενσάρκωση
της αγάπης και της επιθυμίας.
Νότα κορυφής: τριαντάφυλλο, αγριολούλουδα,
γιασεμί
Μεσαία νότα: κόνδυλος, νάρκισσος
Νότα βάσης: κεχριμπάρι, κέδρος

EU 07

Ένα σύγχρονο γυναικείο άρωμα που συμβολίζει την
πρωτοτυπία και τη δημιουργικότητα. Οι γυναίκες
γεμάτες ζωή και ενέργεια σίγουρα θα το εκτιμήσουν.
Νότα κορυφής: μήλο, περγαμόντο, βατόμουρο
Μεσαία νότα: τριαντάφυλλο, γιασεμί, μανόλια
Νότα βάσης: πατσουλί, πραλίνα, κεχριμπάρι

50 ml | 37,20

€
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ΑΝΔΡΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΑ
EU 03
Εξαιρετικά μοναδικό ανδρικό άρωμα. Γεμάτη από εκθαμβωτικές
ξυλώδεις αποχρώσεις για αληθινούς λάτρεις της πολυτέλειας.
Νότα κορυφής: Κολωνία
Μεσαία νότα: γιασεμί
Νότα βάσης: ξύλο, σανταλόξυλο, πατσουλί, αμπερίδα, oud

EU 04
Αυτό το διαχρονικό άρωμα συνδυάζει τον προσανατολισμό και
το μυστήριο, τον μοναδικό συνδυασμό ξυλώδους αρώματος
που αφήνει αυτόν που το φοράει με ένα αισθησιακό και
ακαταμάχητο άρωμα.
Νότα κορυφής: κόκκινη πιπεριά, λεμόνι, περγαμόντο,
παχύ πράσινο galbanum
Μεσαία νότα: μπαχαρικά, φασκόμηλο φασκόμηλο, λεβάντα,
τριαντάφυλλο, κύμινο
Νότα βάσης: δέρμα, σανταλόξυλο, φασόλι, ambergris,
θυμίαμα

EU 08
Ένα κομψό ανδρικό άρωμα σχεδιασμένο για όσους είναι
ζωντανοί και μένουν για πάντα νέοι στο πνεύμα.
Νότα κορυφής: καφές, ραβέντι, μανταρίνι, κάρδαμο
Μεσαία νότα: μάνγκο, κεχριμπάρι, τζίντζερ
Νότα βάσης: ambergris, vetiver, ροδάκινο

EU 09
Ένα αληθινά μοναδικό ανδρικό άρωμα
που θα κάνει αδιαμφισβήτητα τις κυρίες
να αναστατωθούν.
Νότα κορυφής: μέλι, περγαμόντο,
κεράσι, αμύγδαλα
Μεσαία νότα: φασόλια tonka, βιολέτα,
λαμπάντομ, χαμομήλι
Νότα βάσης: βανίλια, κέδρος,
κεχριμπάρι, πατσουλί

50 ml | 37,20
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€

ESSENS UNIQUE
LUXURY SHOWER GEL
Τα Αρωματικά αφρόλουτρα διατίθενται σε ομοιόμορφα
αρώματα με τα διακριτικά μας αρώματα, και δένουν
τέλεια και αρμονικά. Η αρχική αρωματική σύνθεση
ενισχύει το άρωμα πολυτέλειας, διασφαλίζοντας ότι
το δέρμα είναι γεμάτο με μακράς διάρκειας αρώματα.
Οι αρωματικά αφρόλουτρα περιέχουν εκχυλίσματα
καρύδας και ελαιόλαδου και, σε επαφή με το νερό,
παράγουν πλούσιο μαλακό αφρό με εξαιρετικές ιδιότητες
καθαρισμού. Το δέρμα παραμένει βελούδινο, απαλό
και τελείως ενυδατωμένο μετά το πλύσιμο, καθώς
προστατεύεται από την αφυδάτωση. Είναι κατάλληλα
για όλους τους τύπους δέρματος και για καθημερινή
χρήση.
ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ!
ΕΝΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΞΥΠΝΗΣΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΚΑΙ ΘΑ ΑΦΗΣΕΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΣΑΣ
ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΝΥΔΑΤΩΜΕΝΟ

200 ml | 12,00

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ

€
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αρωματικά
έλαια

ESSENS PERFUME 4 ELEMENTS
Εξαιρετικά αρώματα περιορισμένης έκδοσης ξεκίνησαν με την ευκαιρία του ESSENS Kick OFF 2020 4 Elements.
Απολαύστε αυτές τις σπάνιες μυρωδιές, αρώματα τα οποία περιέχουν 20% αρωματικά αιθέρια έλαια
και τα οποία εμπνευστήκαμε από τα τέσσερα βασικά στοιχεία της φύσης. Φωτιά, Νερό, Γη και Αέρας.

100 ml | 54,80
26

€

PURPLE AIR

BLUE WATER

Στην αρχή, το χαρακτηριστικό πικάντικο άρωμα κυριαρχείται από
τριμένους σπόρους πιπεριού, που παίζουν με τις καπνιστές αρωματικές
αποχρώσεις του φρεσκοκομμένου ξύλου. Σαν αποτέλεσμα, αυτό το
unisex άρωμα που προκύπτει, έχει τα
ίδια χαρακτηριστικά με το δροσερό
αεράκι και μια πνοή ανέμου. Είναι
ελεύθερο, τρυφερό, πεισματάρικο και
γεμάτο δύναμη.

Αυτό το εξαιρετικό και εκλεπτυσμένο unisex άρωμα αιχμαλωτίζει
αμέσως τις αισθήσεις με τις πολύ απαλές αρωματικές αποχρώσεις
εσπεριδοειδών. Αυτά συνδυάζονται σταδιακά με απαλά
λουλούδια και την γλυκιά βετιβέρια για
να δημιουργήσουν ένα πολύ
αρμονικό αναζωογονητικό άρωμα,
δίνοντας μια αίσθηση αυτοπεποίθησης
και μοναδικότητας.

Νότα κορυφής:
Πιπέρι, περγαμόντο,
γαρύφαλλο, κύμινο
Μεσάι νότα: Γιασεμί
Νότα βάσης: Ξυλώδεις
νότες, μόσχος

Νότα κορυφής: Λεμόνι,
περγαμόντο, γκρειπφρουτ
Μεσαία νότα: Κρίνος lilly,
ylang-ylang, φασόλι τόνκα
Νότα βάσης: Ξυλώδη τόνοι,
βετιβέρια, μόσχος

GREEN EARTH

RED FIRE

Αυτό το εκπληκτικό γήινο άρωμα βασίζεται σε φυσικές και ξυλώδεις
αρωματικές αποχρώσεις από τις οποίες αναδύονται χαριτωμένα
λουλούδια γιασεμιού. Η μίξη όλων αυτών των αρωμάτων έχει ως
αποτέλεσμα αυτό το έντονο unisex άρωμα γεμάτο αυτοπεποίθηση
και αποφασιστικότητα.

Αυτό το θερμό unisex άρωμα κρύβει αισθησιακές πικάντικες
ανατολίτικες αρωματικές αποχρώσεις με ελαφρούς τόνους φρούτων
και καπνού που ολοκληρώνονται με την χρήση της κανέλας Κευλάνης.
Το αποτέλεσμα είναι ένα μαγευτικό αλλά ταυτόχρονα κομψό
άρωμα γεμάτο πάθος και στυλ.

Νότα κορυφής: Καρύδα,
κύμινο, γαρύφαλλο, γιασεμί
Μεσαία νότα: Γιασεμί,
ylang-ylang, κρίνος
τουμπερόζα
Νότα βάσης: Γιασεμί,
ξυλώδεις τόνοι, μόσχος,
βενζοϊνη

Νότα κορυφής:
Περγαμόντο, λεμόνι
Μεσαία νότα: Κανέλα,
Κίστος, πατσουλί
Νότα βάσης: Βανίλια,
βενζοϊνη, μόσχος, φασόλι
τόνκα
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ESSENS NICHE PERFUME
Τα αρώματα Niche αποτελούν την κορυφή της τέχνης αρωματοποιίας. Ανακαλύψτε τα τρία νέα αρώματα που
συνδυάζουν την παραδοσιακή τέχνη παραγωγής αρώματος μαζί με τη φύση.
Τα αρώματα ESSENS Niche αφυπνίζουν όλες τις αισθήσεις μας. Ανοίγουν έναν κόσμο μνήμης, ονείρων, νοσταλγίας,
ειδικών εμπειριών, ανθρώπων και τόπων όπου έχουμε ζήσει αξέχαστες στιγμές. Έχουν επιρροή στη διάθεσή μας
και ταυτόχρονα μπορούν να προκαλέσουν έντονα συναισθήματα μέσα μας.
Βγείτε από το πλήθος και απολαύστε αξέχαστες στιγμές.

100 ml | 93,50
28

€

NOBLE GREY
Ένα κομψό και ευγενές unisex άρωμα που αντιπροσωπεύει ένα σύγχρονο, ενεργητικό και ζεστό άρωμα. Ξύλινες
και λουλουδάτες αρωματικές αποχρώσεις, με ένα άγγιγμα γιασεμιού, αισθησιακού μόσχου και κεχριμπαριού
συναγωνίζονται μεταξύ τους όμως ο αδιαμφισβήτητος νικητής είναι ο κέδρος που παίζει κυρίαρχο και κεντρικό
ρόλο στο άρωμα. Η μοναδική ισορροπία του αρώματος που προκύπτει αφήνει πίσω του ένα σημαντικό ίχνος.
Νότα κορυφής: Λουλούδια,
ξυλώδεις νότες
Μεσαία νότα: Γιασεμί,
ξυλώδεις νότες
Νότα βάσης: Κέδρος,
μόσχος, βρύα, άμπερι
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DIVINE GREEN
Το φρέσκο και εκλεπτυσμένο unisex άρωμα μεταφέρει στοιχεία της αφρικανικής ηπείρου και πάνω απ' όλα την
αχαλίνωτη φύση αυτής. Το άρωμα περιέχει αρωματικούς τόνους από περγαμόντο μαζί με λεμόνι που μαζί με
ξυλώδεις, λουλουδάτες και φρουτώδεις αρωματικές νότες ολοκληρώνονται με αισθησιακό μόσχο και αμμόξυλο.
Το λαμπερό άρωμα που προκύπτει, υπογραμμίζει τη μοναδικότητα αυτού που το φοράει και αφήνει πίσω του
ένα εκπληκτικό αρωματικό αποτύπωμα.
Νότα κορυφής: Περγαμόντο, λεμόνι,
πορτοκάλι, καραμέλα
Μεσαία νότα: Κεδρόξυλο,
βετιβέρ, λουλούδια, φρούτα
Νότα βάσης: Ξυλώδεις
νότες, μόσχος, αμπέρι
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SILVER ORANGE
Το μαγευτικό αυτό unisex άρωμα είναι η ενσάρκωση της προσωπικότητας, η πιο μυστική φαντασία και παιχνιδιάρικος
αισθησιασμός. Οι γλυκές αποχρώσεις λεπτού βατόμουρου μαζί με ροδάκινο περιβάλλονται από τον κρίνο Lilly
of the desert και το μυστηριώδες άρωμα από ούτι, σφραγίζοντας το άρωμα με αισθησιακό μόσχο, αμμόξυλο και
σανταλόξυλο. Όλες αυτές οι γοητευτικές αρωματικές αποχρώσεις υπογραμμίζουν τις αισθήσεις και χαρίζουν
αξέχαστες στιγμές.
Νότα κορυφής: Ροδάκινο, βατόμουρο
Μεσαία νότα: Κρίνος Lily of the valley,
Ηλιοτρόπιο, φραγκοστάφυλο, ούτι
Νότα βάσης: Μόσχος, άμπερι,
σανταλόξυλο, βανίλια
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BROWN GRAPHITE
Το εξαιρετικό κομψό και ευγενές unisex άρωμα, συνδυάζει το περγαμόντο και το γλυκάνισο και σε συνδυασμό με
το κεχριμπάρι που περιβάλλεται από ξυλώδεις αποχρώσεις του σανδαλόξυλου, της κυπριόλης και της βανίλιας,
δημιουργούν μια μακράς διαρκείας εκπλεπτυσμένη μυρωδιά. Με όλη τη δύναμή του, αποκαλύπτει το όμορφο,
συναρπαστικό άρωμα το οποίο κρύβει μυστηριώδη αισθησιασμό.
Νότα κορυφής: περγαμόντο,
ροζ πιπέρι, γλυκάνισος
Μεσαία νότα: κυπριόλη, κεχριμπάρι,
φασόλι Tonka, κύμινο
Νότα βάσης: βανίλια,
σανδαλόξυλο, πατσουλί, μόσχος
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ROYAL BLUE
Η βαθιά και υπέροχη μυρωδιά του, δημιουργεί ατελείωτα συναισθήματα. Ανοίγει με ξυλώδεις και πράσινους
τόνους, σταδιακά αναμειγνύει ένα παχύ στρώμα μέσα απο την απόλυτη εκπληκτική μυρωδιά του καπνού και του
tobacco. Αυτή η μαγευτική unisex μυρωδιά αφήνει πίσω της ένα βαθύ και έντονο αποτύπωμα.
Νότα κορυφής: πράσινο, ξυλώδες
Μεσαία νότα: πατσουλί, κέδρος, σανδαλόξυλο
Νότα βάσης: βανίλια, tobacco, καπνός, μόσχος
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ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ COLOSTRUM;
• Το Colostrum είναι το πρώτο γάλα που παράγεται από τους μαστικούς αδένες μετά τον τοκετό και περιέχει όλα τα
απαραίτητα έτοιμα αντισώματα για την προστασία από τις λοιμώξεις τις πρώτες εβδομάδες ζωής.
• Το Colostrum είναι πολύτιμo για την υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνες (A, D, E, C, Β1, Β2, Β6 Β12, φολικό οξύ,
παντοθενικό οξύ, βιοτίνη, νιασίνη) μέταλλα, ιχνοστοιχεία (νάτριο, κάλιο, ασβέστιο, φώσφορο, μαγνήσιο, σίδηρο, ιώδιο,
χρώμιο), πρωτεΐνες και αναστολείς πρωτεάσης
• Το Colostrum περιέχει αντισώματα τα οποία είναι αποτελεσματικά κατά των βακτηρίων, των ιών και των μυκήτων.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ COLOSTRUM
• Τα προϊόντα ESSENS και τα καλλυντικά προσώπου, που περιέχουν πρωτόγαλα, έχουν δημιουργηθεί με βάση τις
τελευταίες έρευνες, τις γνώσεις και τις τάσεις στον τομέα των premium καλλυντικών
• Λόγω των επιδράσεων των φωσφολιπιδίων (λιπών και οργανικών οξέων), είναι ευκολότερο για τις δραστικές
ουσίες που περιέχονται μέσα να διεισδύσουν στο ανώτερο στρώμα του δέρματος. Ο επακόλουθος σχηματισμός
ενός λιπιδικού φιλμ, ενός λεπτού στρώματος που καλύπτει το δέρμα, δρα ως επιβραδυντικό έναντι της εξάτμισης
του νερού από το δέρμα
• τα αντιβακτηριακά και αντιφλεγμονώδη αποτελέσματα της λακτοφερρίνης και της λακτοϋπεροξειδάσης αναστέλλουν
τη φλεγμονή και τον ερεθισμό του δέρματος
• περιέχουν πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης - της υψηλότερης δυνατής ποιότητας
• το δέρμα προστατεύεται από την ολοήμερη έκθεση σε δυσμενείς εξωτερικές επιδράσεις
• ιδανικό για άτομα με ευαίσθητο δέρμα, είναι κατάλληλο για καθημερινή χρήση
• βοηθούν στην απομάκρυνση και θεραπεία των ελαττωμάτων του δέρματος και της ακμής
• αυξητικοί παράγοντες επηρεάζουν θετικά την αναγέννηση των κυττάρων του δέρματος
• η αναγέννηση των κυττάρων του δέρματος παράγει ένα αντιγηραντικό αποτέλεσμα
• δεν περιέχουν parabens και τοξικούς παράγοντες
• η επιτάχυνση της αφαίρεσης των ρυτίδων

σετ | 197,20
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ
ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΚΡΑΓΙΟΝ - ΒΑΛΣΑΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΙΛΗ
ΣΑΣ ΜΕ COLOSTRUM - ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ

ESSENS COLOSTRUM+
LIP BALM
• ένα βάλσαμο για τα χείλη με άρωμα βανίλιας και μοναδικά,
εξαιρετικά συστατικά που έχουν τέλεια θρεπτική, ενυδατική και
προστατευτική ικανότητα
• παρέχει βέλτιστη αναγέννηση και ενυδάτωση ξηρών και ραγισμένων
χειλιών και προωθεί την ανάκτηση του φυσικού προστατευτικού
καλύμματος
• περιέχει αποκλειστικά φυτικά έλαια και κεριά - κερί μέλισσας,
κερί Jojoba και λάδι Αγριοτριανταφυλλιάς
• το πρωτόγαλα έχει ισχυρό αντιγηραντικό αποτέλεσμα, αποτρέπει
την φλεγμονή και τον ερεθισμό του δέρματος
• το Ghee είναι ένα συστατικό που λαμβάνεται από το πρωτόγαλα.
Είναι ένα άνυδρο έλαιο βουτύρου από πρωτόγαλα με υψηλή
περιεκτικότητα σε λιποδιαλυτές βιταμίνες (ειδικά Α, Ε και Κ),
έχει πολύ θετικό αποτέλεσμα στο δέρμα, συμπεριλαμβανομένων
των προβληματικών τύπων δέρματος
• η τοκοφερόλη είναι μια μορφή βιταμίνης Ε και δρα ως αντιοξειδωτικό
• Το Wakapamp είναι ένα ολοκαίνουργιο φυσικό συστατικό
που λαμβάνεται από το φύκι Wakame (Undariapinnatifida) με
εξαιρετική ικανότητα να αυξάνει την ποσότητα και την ποιότητα
του σμήγματος καθώς και την αποθήκευση νερού στο δέρμα

4 g | 18,30

€
37

ESSENS COLOSTRUM SHOWER GEL
• αυτό το όμορφα αρωματισμένο αφρόλουτρο είναι κατάλληλο για καθημερινή χρήση και άριστο για όσους έχουν
ευαίσθητο δέρμα.
• το λάδι κάναβης χρησιμοποιείται για τη θεραπεία δερματικών ασθενειών, είναι υποαλλεργικό, βοηθάει
να αποκατασταθεί το φυσικό προστατευτικό μικροφίλμ του δέρματος και επιβραδύνει τη διαδικασία γήρανσης του
δέρματος. Ενυδατώνει και απαλύνει και έχει σημαντική αντιφλεγμονώδη και αντιβακτηριακή δράση
• το φυσικό συστατικό laurylpolyglucosid από εκχυλίσματα καλαμποκιού και λάδι καρύδας δημιουργούν έναν πλούσιο,
παχύ και σταθερό αφρό
• η γλυκόζη εγγυάται την υψηλότερη δυνατή απαλότητα του αφρόλουτρου
• τα κορυφαία υλικά πλυσίματος που δημιουργήθηκαν για αυτό το προϊόν διασφαλίζουν την άριστη ικανότητα
να απομακρύνει απαλά τη βρωμιά από την επιφάνεια του δέρματος
• η ειδική σύνθεση εξαλείφει την ευαισθησία απέναντι στη σκληρότητα του νερού και διατηρεί τις εξαιρετικές
ιδιότητες πλυσίματος
• η ειδικά σχεδιασμένη φόρμουλα δρα ως αφαλατωτής του σκληρου νερού και δημιουργεί έναν εξαιρετικά καθαριστικό αφρό.

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ,
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΘΡΕΨΗ
ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΣ

200 ml | 7,40
38

€

ESSENS COLOSTRUM
NOURISHING BODY CREAM
ESSENS COLOSTRUM
CELLULITE CREAM
• Κρέμες σώματος με πλούσιες, απαλές μυρωδιές είναι κατάλληλες για
καθημερινή χρήση και είναι ιδανικές για όσους έχουν ευαίσθητο δέρμα
• Το έλαιο Argan επιβραδύνει τη διαδικασία γήρανσης των κυττάρων του
δέρματος και συχνά χρησιμοποιείται για τη θεραπεία πολύπλοκων
δερματικών παθήσεων
• Το βούτυρο καριτέ (Shea butter) ενυδατώνει τέλεια και εμποδίζει
την πρόωρη γήρανση του δέρματος δίνοντας ένα αντιγηραντικό
αποτέλεσμα
• Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας συστατικό Olivem,
παράγει υγρούς κρυστάλλους μέσα στο γαλάκτωμα, οι οποίοι
έχουν κυρίαρχη επίδραση για εύκολη απορρόφηση ενώ
παράγουν επαρκή ενυδάτωση και αντοχή στο νερό
• Η κρέμα κυτταρίτιδας ESSENS Colostrum cellulite cream
περιέχει επίσης εκχυλίσματα κισσού και καφεΐνης που αναστέλλουν
την εμφάνιση κυτταρίτιδας, βελτιώνουν την ποιότητα του δέρματος και
εξαλείφουν τις ατέλειες
• Η ενυδατική κρέμα σώματος ESSENS Colostrum nourishing body cream
εμπλουτίζεται με πυρογλουταμικό οξύ και ερουκικό έλαιο. Και τα δύο συστατικά
είναι πλούσια σε βιταμίνη Ε, η οποία είναι ένα φυσικό αντιοξειδωτικό,
αποτρέπει τη γήρανση του δέρματος ενώ παράλληλα αναζωογονεί και
φροντίζει για την αφυδατωμένη επιδερμίδα. Το πυρογλουταμικό οξύ (PCA)
εμφανίζεται φυσιολογικά στο δέρμα, βοηθά το δέρμα να συγκρατεί το νερό,
το ενυδατώνει, ενώ βοηθά ταυτόχρονα να μαλακώσει και να το εξομαλύνει.

200 ml | 10,30

€
39

ESSENS COLOSTRUM+ ANTI AGING DAY CREAM
ESSENS COLOSTRUM+ ANTI AGING NIGHT CREAM
• οι αμιγώς φυσικές κρέμες ημέρας και νύχτας υψηλής ποιότητος διαθέτουν την ίδια σύνθεση, ωστόσο, διαθέτουν
διαφορετικές αναλογίες των δραστικών συστατικών
• η κρέμα ημέρας μαλακώνει τις ρυτίδες, ενυδατώνει και παρέχει έντονη προστασία όλη την ημέρα
• η κρέμα νύκτας μαλακώνει τις ρυτίδες, ενυδατώνει και παρέχει έντονη νυχτερινή αναγέννηση
• για όλους τους τύπους δέρματος και τις ηλικιακές ομάδες, όμως, ωφελεί περισσότερο την ηλικιακή ομάδα 30+
• διατίθενται τόσο σε αρωματικές όσο και σε μη αρωματικές παραλλαγές, και οι δύο χωρίς parabens
• το πρωτόγαλα έχει ισχυρή αντιγηραντική δράση, προστατεύει από ερεθισμούς και φλεγμονές του δέρματος
• η Αλόη Βέρα και το έλαιο macadamia αποτρέπουν τη βλάβη των κυτταρικών μεμβρανών
• το βούτυρο καριτέ (Shea butter) ενυδατώνει τέλεια και εμποδίζει την πρόωρη γήρανση του δέρματος
με το αντιγηραντικό αποτέλεσμα
• το φυσικό μόριο Ectoin® ενισχύει την αντοχή του δέρματος σε θερμική καταπόνηση και διατηρεί το δέρμα
ενυδατωμένο μακροπρόθεσμα
• το κυκλοπεπτίδιο RonaCare® προστατεύει από τα σημάδια πρόωρης γήρανσης του δέρματος, ενώ ταυτόχρονα
βελτιώνει την ελαστικότητα και τη δύναμη του δέρματος

50 ml | 38,70

40

€

ESSENS COLOSTRUM+
ANTI AGING FACE MILD SOAP
• Αυτό το καθαρά φυσικό σαπούνι, υψηλής ποιότητας, είναι
σχεδιασμένο για καθημερινή καθαρισμό λιποδιαλυτών
ακαθαρσιών
• για όλους τους τύπους δέρματος και τις ηλικιακές ομάδες,
όμως, ωφελεί περισσότερο την ηλικιακή ομάδα 30+
• διατίθενται τόσο σε αρωματικές όσο και σε μη αρωματικές
παραλλαγές, και οι δύο χωρίς parabens
• Το πρωτόγαλα έχει ισχυρή αντιγηραντική δράση,
προστατεύει από ερεθισμούς και φλεγμονή του δέρματος
• Η Αλόη Βέρα έχει και καταπραϋντικές και λειαντικές
ιδιότητες και δρα ως αντιφλεγμονώδες
• εξαιρετικά καθαριστικά, που προέρχονται από τη
γλυκόζη, εγγυώνται μέγιστη απαλότητα

150 ml | 21,20

ESSENS COLOSTRUM+
ANTI AGING TONIC
• καθαρά φυσικό, η τονωτική λοσιόν καθαρισμού υψηλής
ποιότητας είναι σχεδιασμένη για καθημερινό καθαρισμό
του δέρματος, αφαιρώντας υδατοδιαλυτές ακαθαρσίες
• για όλους τους τύπους δέρματος και τις ηλικιακές ομάδες,
όμως, ωφελεί περισσότερο την ηλικιακή ομάδα 30+
• διατίθενται τόσο σε αρωματικές όσο και σε μη αρωματικές
παραλλαγές, και οι δύο χωρίς parabens
• Το πρωτόγαλα έχει ισχυρή αντιγηραντική δράση, προστατεύει
από ερεθισμούς και φλεγμονή του δέρματος
• η camellia sinensis έχει αντιοξειδωτικές επιδράσεις
• το υαλουρονικό οξύ αυξάνει την περιεκτικότητα σε νερό
του δέρματος, μαλακώνει τις ρυτίδες, τονώνει και διατηρεί
το δέρμα μαλακό και απαλό
• Το κορυφαίο φυσικό συστατικό ενυδάτωσης Fucogel®
1000 ενυδατώνει και σταθεροποιεί την επιδερμίδα

€
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ESSENS COLOSTRUM+ ANTI AGING EYE GEL
ESSENS COLOSTRUM+ ANTI AGING LIFTING SERUM
• καθαρά φυσικά καλλυντικά υψηλής ποιότητας και τα δύο διαθέτουν την ίδια σύνθεση, αλλά διαθέτουν διαφορετικές
αναλογίες των δραστικών συστατικών
• Ο ορός (serum) ματιών λειαίνει τις ρυτίδες και τονώνει την επιδερμίδα
• Το gel ματιών μειώνει τις σακούλες κάτω από τα μάτια και ανανεώνει τη γύρω περιοχή του προσώπου
• για όλους τους τύπους δέρματος και τις ηλικιακές ομάδες, όμως, ωφελεί περισσότερο την ηλικιακή ομάδα 30+
• διατίθενται τόσο σε αρωματικές όσο και σε μη αρωματικές παραλλαγές, και οι δύο χωρίς parabens
• Το πρωτόγαλα έχει ισχυρή αντιγηραντική δράση, προστατεύει από ερεθισμούς και φλεγμονή του δέρματος
• Το έλαιο macadamia αποτρέπει τη βλάβη των κυτταρικών μεμβρανών
• η camellia sinensis έχει αντιοξειδωτικές επιδράσεις
• το υαλουρονικό οξύ αυξάνει την περιεκτικότητα του δέρματος σε νερό, μαλακώνει τις ρυτίδες, τονώνει και διατηρεί
το δέρμα μαλακό και απαλό

30 ml | 38,70
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ESSENS COLOSTRUM+ MOISTURIZING DAY CREAM
ESSENS COLOSTRUM+ MOISTURIZING NIGHT CREAM
• οι αμιγώς φυσικές κρέμες ημέρας και νύχτας υψηλής ποιότητας έχουν την ίδια σύνθεση, ωστόσο διαθέτουν διαφορετικές
αναλογίες των δραστικών συστατικών
• η κρέμα ημέρας παρέχει τέλεια ενυδάτωση και προστασία όλη την ημέρα
• η κρέμα νύχτας προσφέρει μέγιστη ενυδάτωση και έντονη νυχτερινή αναγέννηση
• για όλους τους τύπους δέρματος και ηλικιακές ομάδες
• διατίθενται τόσο σε αρωματικές όσο και σε μη αρωματικές παραλλαγές, και οι δύο χωρίς parabens
• Το πρωτόγαλα έχει ισχυρή αντιγηραντική δράση, προστατεύει από ερεθισμούς και φλεγμονή του δέρματος
• το υαλουρονικό οξύ αυξάνει την περιεκτικότητα του δέρματος σε νερό μαλακώνει τις ρυτίδες, τονώνει και διατηρεί το
δέρμα μαλακό και απαλό
• Το μόριο Ectoin®, κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της γερμανικής επιστημονικής και τεχνολογικής κοινότητας,
διατηρεί για μεγάλο χρονικό διάστημα νερό στο δέρμα, επιβραδύνει την εξάτμιση του και έχει αντιγηραντική δράση
• το πρωτόγαλα έχει ισχυρό αντιγηραντικό αποτέλεσμα, αποτρέπει τις φλεγμονώδεις ασθένειες και τον ερεθισμό του
δέρματος και μαζί με το Ectoin®, παράγει μια μεμβράνη λιπιδίων (προστατευτικό στρώμα που εμποδίζει την εξάτμιση
του νερού από το δέρμα) στο δέρμα

50 ml | 38,70

€
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ALOE VERA BARBADENSIS MILLER
(Αλόη η γνησία) μπορεί να φτάσει σε ύψος τα 100 εκατοστά και είναι ένα χυμώδες πολυετές βότανο με ένα μικρό
στέλεχος και μια ροζέτα από αραιά αναπτυσσόμενα, ακανθώδη φύλλα. Η προέλευση της Αλόης αποδίδεται κυρίως
στη λεκάνη του Νείλου, αλλά καλλιεργείται τώρα σε κλιματικά κατάλληλες περιοχές σε όλο τον κόσμο. Ο πολτός
των φύλλων σχηματίζεται από άχρωμα κύτταρα με περιεκτικότητα σε γέλη που έχει κλινικά αποδεδειγμένα οφέλη
για την υγεία και ως εκ τούτου χρησιμοποιείται ως συμπλήρωμα διατροφής και έχει πλέον βρεθεί στη βιομηχανία
καλλυντικών. Το Aloe Vera Gel περιέχει αμινοξέα, βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία, ένζυμα, πολυσακχαρίτες
και πολλές άλλες ευεργετικές ουσίες.

ΟΦΈΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ALOE VERA ΣΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΆ
• έχουν δημιουργηθεί με βάση τις τελευταίες έρευνες, γνώσεις και τάσεις
• είναι χωρίς parabens και χημικές ουσίες, είναι μη τοξικά για το περιβάλλον
• κατάλληλο για καθημερινή χρήση και ιδανικό για άτομα με ευαίσθητο δέρμα και ευαισθησίες απέναντι στην ακμή,
τον έρπη, το έκζεμα ή τις μυκητιασικές λοιμώξεις
• Η αλόη βέρα βοηθά στη μείωση της βακτηριακής ανάπτυξης και εκτιμάται ιδιαίτερα για τις αντιβακτηριακές και
αντιφλεγμονώδεις επιδράσεις της
• Η αλόη βέρα απορροφάται εύκολα και βαθιά κάτω από την επιφάνεια του δέρματος και διεγείρει τους ινοβλάστες
(βασικά κύτταρα του συνδετικού ιστού που βρίσκονται μέσα σε διάφορα μέρη του ανθρώπινου σώματος) με αποτέλεσμα
την επιταχυνόμενη ανανέωση των κυττάρων

Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ,
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΕΧΟΥΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΩΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
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ESSENS ALOE VERA SOFT SPRAY
• φυσικό σπρέυ για γρήγορη ανακούφιση του ερεθισμένου δέρματος
• χωρίς parabens και χημικά συστατικά
• βοηθά στην αναζωογόνηση του δέρματος σε γδαρσίματα και εκδορές,
μετά από υπερβολική ηλιοθεραπεία και επίσης καταπραΰνει και
ηρεμεί τα τσιμπήματα εντόμων
• Η αλόη βέρα συμβάλλει στη μείωση της βακτηριακής ανάπτυξης
ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί ως αντιφλεγμονώδης
• Η αλόη βέρα βοηθά επίσης να διεγείρει ινοβλάστες και επιταχύνει
την ανανέωση των κυττάρων
• η αλλαντοΐνη αναζωογονεί και καταπραΰνει, προάγει
την κυτταρική διαίρεση και συνεπώς επιταχύνει την
επούλωση
• η φολαντίνη (Chelidonium majus) χρησιμοποιείται σε
έκζεμα, μύκητες του δέρματος, κονδυλώματα, τραύματα
που δεν θεραπεύονται, πληγές και κιρσώδη έλκη

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ

100 ml | 11,60

€
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ESSENS TOOTHPASTE WITH
CHARCOAL + B12
• Ο ενεργός άνθρακας βοηθάει στη λεύκανση των δοντιών καθώς
συνδέεται με τις ακαθαρσίες και τις απομακρύνει εύκολα. Δρα ενάντια
στην κακοσμία του στόματος μιας και συμβάλει στον έλεγχο και τη
μείωση του αριθμού των βακτηρίων στη στοματική κοιλότητα.
• Η βιταμίνη Β12 είναι μια από τις σημαντικότερες βιταμίνες που
εμπλέκονται σε πολλές βασικές διεργασίες στο σώμα μας το οποίο όμως
δεν μπορεί να την δημιουργήσει το ίδιο. Έτσι λοιπόν την προσλαμβάνει
μόνο από τη διατροφή. Συμβάλλει στη μείωση της κόπωσης και της
εξάντλησης, συμβάλλει επίσης στην κανονική λειτουργία του νευρικού
συστήματος και την ομαλή παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων.
• Η οδοντόκρεμα χρησιμοποιεί επίσης τα αντιβακτηριδιακά και
αντιφλεγμονώδη αποτελέσματα της Aloe Vera.
• Κατασκευάζεται υπό φαρμακευτική εποπτεία.

ESSENS ALOE VERA TOOTHPASTE
• μεγιστοποιεί τα αντιβακτηριακά και αντιφλεγμονώδη αποτελέσματα
της αλόης βέρα
• αφαιρεί οποιαδήποτε φλεγμονή των ούλων και ανακουφίζει από τα
συμπτώματα
• αφαιρεί την πλάκα
• βοηθά στη θεραπεία μικρών πληγών και λοιμώξεων στο στόμα
• η τακτική χρήση μπορεί να αποτρέψει την εμφάνιση φλεγμονωδών
ασθενειών, να αποτρέψει τη φθορά των δοντιών και να βελτιώσει την
ποιότητα του σμάλτου
• παρέχει μακρόχρονη αναζωογονητική δράση στο στόμα

ΜΕ 50% ΑΛΟΗ ΒΕΡΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ

100 ml | 13,10
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ESSENS TOOTHBRUSH
• αυτές οι οδοντόβουρτσες παρέχουν απαλή φροντίδα και είναι
ιδιαίτερα κατάλληλες για ευαίσθητα δόντια
• ο καθαρισμός των ινών με επακριβή γείωση εξαλείφει την πιθανότητα
βλάβης στα ούλα ενώ απομακρύνει αποτελεσματικά την πλάκα
• η καμπύλη της επιτρέπει την άψογη πρόσβαση σε όλα τα μέρη
των δοντιών και του στόματος
• Έρχεται σε δύο παραλλαγές σκληρότητας: Extra Soft - extra
λεπτές ίνες, Ultra Soft - ultra λεπτές ίνες υποστηρίζουν τη σωστή
λειτουργία της μικροχλωρίδας.

1 τεμ. | 5,30

€

ESSENS INTERDENTAL BRUSH
• οι μεσοδόντιες βούρτσες χρησιμεύουν για τον τέλειο καθαρισμό
των σημείων ανάμεσα στα δόντια.
• η οδοντική πλάκα που σχηματίζεται μεταξύ των δοντιών
είναι η κύρια αιτία της φθοράς των δοντιών και των ούλων
και μπορεί να οδηγήσει σε περιοδοντίτιδα.
• 3 μεγέθη μεσοδόντιας βούρτσας 0,4, 0,5 και 0,6.

1 τεμ. | 5,30

€
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ESSENS ALOE VERA
MOUTHWASH
• Στοματικό διάλυμα με αλόη βέρα και φυσικό γλυκαντικό,
stevia, χρησιμοποιείται για τη συμπλήρωση της
φροντίδας των δοντιών και του στόματος
• Διαθέτει αντιφλεγμονώδεις και ενυδατικές ιδιότητες,
προστατεύει το στόμα από την ξηρότητα και την κακή
αναπνοή. Αποτρέπει επίσης την φθορά των δοντιών

200 ml | 10,40

σετ | 34,10

€

€

ESSENS ALOE VERA
DENTAL PASTILLES
• εύγευστες παστίλιες με βιταμίνη C που προορίζονται για
σταδιακή διάλυση στο στόμα, χρησιμεύουν ως συμπλήρωμα
στην οδοντιατρική φροντίδα με αντιφλεγμονώδεις και
ενυδατικές ιδιότητες, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν την
ανάπτυξη επιβλαβών βακτηρίων στο στόμα
• δρα κατά της κακής αναπνοής (halitosis)

50

60 παστίλιες | 12,70

€

ESSENS ALOE VERA
SHAMPOO FOR ALL HAIR TYPES
ESSENS ALOE VERA
SHAMPOO FOR COLOURED AND DRY HAIR

• σαμπουάν για ευχάριστα, φρέσκα, αρωματισμένα μαλλιά είναι κατάλληλα για
καθημερινή χρήση και ιδανικά για τα άτομα με ευαίσθητο δέρμα
• δεν περιέχουν parabens και δεν είναι τοξικά για το περιβάλλον
• φυσικό συστατικό λαυρυλοπολυγλυκοζίτης, από τα εκχυλίσματα καλαμποκιού
και λάδι καρύδας, δημιουργεί πλούσιο, παχύ και σταθερό αφρό
• Η φόρμουλα υψηλής απόδοσης επιταχύνει τη διαδικασία του ξεπλύματος των
μαλλιών.
• η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ουσία, από τον γερμανό κατασκευαστή,
εγγυάται εύκολο χτένισμα και καταπολεμά το ξηρό δέρμα
• Η αλόη βέρα εξασφαλίζει την υγιή ανάπτυξη των τριχών, βελτιώνει
την ποιότητα των μαλλιών, προσθέτει όγκο, απαλότητα, υπέροχη
λάμψη και εισχωρεί βαθιά στη δομή, όπου ενυδατώνει και αναγεννά
τα μαλλιά που έχουν υποστεί βλάβη καθώς και τα υπερβολικά
στεγνά άκρα
• Επιπλέον, το σαμπουάν για βαμμένα μαλλιά περιέχει ειδικούς
σταθεροποιητικούς παράγοντες που βοηθούν στη διατήρηση της
σταθερότητας του χρώματος και στην αποτελεσματική απομάκρυνση
της χρωστικής που απελευθερώνεται από την επιφάνεια της τρίχας

200 ml | 6,50

€

ESSENS ALOE VERA
CONDITIONER FOR ALL HAIR TYPES
ESSENS ALOE VERA
CONDITIONER FOR COLOURED AND DRY HAIR

• ευχάριστα, με άρωμα φρεσκάδας conditioners είναι κατάλληλα για καθημερινή
χρήση και είναι ιδανικά για άτομα με ευαίσθητο δέρμα
• δεν περιέχουν parabens και δεν είναι τοξικά για το περιβάλλον
• υψηλής ποιότητας premium ουσία με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, της γερμανικής
κατασκευής, Varisoft, διευκολύνει το χτένισμα τόσο των υγρών όσο και των ξηρών
μαλλιών, αποτρέπει τη θερμική βλάβη κατά την ξήρανση αφήνοντας τα μαλλιά
εύκαμπτα, μεταξένια, πλούσια και γυαλιστερά
• το πατενταρισμένο συστατικό Olivem σχηματίζει μια προστατευτική μεμβράνη
στην επιφάνεια των μαλλιών και του δέρματος, σταθεροποιώντας ένα χαμηλό
στατικό φορτίο
• Η αλόη βέρα εξασφαλίζει υγιή τριχοφυΐα, βελτιώνει την ποιότητα των μαλλιών,
προσθέτει όγκο, απαλότητα και υπέροχη λάμψη, διεισδύει βαθιά
στη δομή της τρίχας, όπου ενυδατώνει και αναγεννά τα μαλλιά που
έχουν υποστεί βλάβη και ειδικά τα υπερβολικά στεγνά άκρα
• Οι υψηλές μοριακές σιλικόνες παρέχουν εξαιρετική προστασία για
τα χρωματιστά και κατεστραμένα μαλλιά, προστατεύουν από την
υπεριώδη ακτινοβολία, τη θερμική και μηχανική βλάβη
• Το conditioner για βαμμένα και ξηρά μαλλιά περιέχει ειδικούς
σταθεροποιητικούς παράγοντες που βοηθούν στη διατήρηση της
σταθερότητας του χρώματος και στην αποτελεσματική απομάκρυνση
της χρωστικής που απελευθερώνεται
από την επιφάνεια της τρίχας
200 ml

| 7,40 €
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ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ESSENS ALOE VERA
SHAVING FOAM
• λεπτός, φίνος αφρός για εύκολο και απαλό ξύρισμα, το φρέσκο άρωμα είναι κατάλληλο
τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες, ιδανικό για όσους έχουν ευαίσθητο δέρμα
• είναι χωρίς parabens
• το υαλουρονικό οξύ και η πανθενόλη απαλύνουν το ερεθισμένο δέρμα
• η αλλαντοΐνη αναζωογονεί και καταπραΰνει, προάγει την ταχύτερη διαίρεση των κυττάρων
και επιταχύνει την επούλωση
• Η αλόη βέρα έχει ενυδατικές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες, θεραπεύει τους τραυματισμούς,
σταματά την αιμορραγία και αποτρέπει τα σημάδια
200 ml

| 6,50 €

ESSENS ALOE VERA
AFTER SHAVE BALM
• καταπραϋντική και ενυδατική κρέμα για μετά το ξύρισμα με
εξαιρετικά φρέσκο άρωμα, κατάλληλη για άνδρες και γυναίκες,
είναι ιδανική για όσους έχουν ευαίσθητη επιδερμίδα
• είναι χωρίς parabens
• το βούτυρο καριτέ (shea butter) ενυδατώνει τέλεια
και εμποδίζει την πρόωρη γήρανση του δέρματος
με το αντιγηραντικό αποτέλεσμα
• η αλόη βέρα έχει ενυδατικά, αντιοξειδωτικά και
αντιφλεγμονώδη αποτελέσματα και υποστηρίζει
την εγγενή ανοσία του δέρματος

100 ml | 6,50
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€

ESSENS ALOE VERA DEO STICK
• ένα αποτελεσματικό, ισχυρό αποσμητικό με φρέσκο άρωμα για
άνδρες και γυναίκες, ιδανικό για άτομα με ευαίσθητο δέρμα
• δεν περιέχει αλουμίνιο, άλατα αλουμινίου και parabens
• κατάλληλο για χρήση αμέσως μετά το ξύρισμα ή την αποτρίχωση
• πολυωρη εξουδετέρωση και καταστολή της οσμής του σώματος
ενώ καταπραΰνει το ερεθισμένο δέρμα
• αποτελεσματικές δραστικές ουσίες μειώνουν την ανεπιθύμητη
εφίδρωση μετατρέποντας την οσμή του σώματος σε ουδέτερη
οσμή, ακόμη και όταν η εφίδρωση προκαλείται υπερβολικά από την
αυξημένη σωματική δραστηριότητα, από αγχωτικές καταστάσεις
ή άλλους παράγοντες
• Η αλόη βέρα έχει θετική επίδραση στην ανάκτηση και την
εμφάνιση της φυσικής μικροχλωρίδας του δέρματος, έχει ισχυρά
αντιβακτηριακά, αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτικά αποτελέσματα,
βοηθά στη μείωση του πολλαπλασιασμού των βακτηριδίων, έχει
επίσης ενυδατικές και αναγεννητικές επιδράσεις
• Το ευχάριστο, φρέσκο άρωμα δεν επηρεάζει τη μυρωδιά του
αρώματος σας
• Εύκολο στην εφαρμογή, στεγνώνει γρήγορα και δεν αφήνει λεκέδες
στα ρούχα ή στο δέρμα

50 g | 9,00

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΝΕΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΤΗΝ
ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΣΥΝΗΘΙΣΕΙ

€
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ESSENS HAND CREAM
• απαλές και ενυδατικές κρέμες χεριών τροφοδοτούν
αποτελεσματικά με θρεπτικά συστατικά, προστατεύουν
το ξηρό και κατεστραμμένο δέρμα, φροντίζουν τα
νύχια και αποκαθιστούν την ελαστικότητά τους
• είναι κατάλληλα για καθημερινή χρήση και για
όλους τους τύπους δέρματος
• παρέχουν έντονη ενυδάτωση και προστατεύουν
από την ξηρότητα, τις ρωγμές και τις επιδράσεις
των αρνητικών εξωτερικών επιδράσεων για όλη
την ημέρα
• η γλυκερίνη η οποία, εκτός από τις φανταστικές
ιδιότητες ενυδάτωσης, έχει αποδειχθεί ότι έχει
πολύ θετική επίδραση στα κύτταρα του δέρματος,
επιπλέον, δημιουργεί ένα προστατευτικό φράγμα
στην επιφάνεια του δέρματος
• το πατενταρισμένο PENTAVITIN® παρέχει άμεση
βαθιά ενυδάτωση η οποία απελευθερώνεται για
έως και 72 ώρες και ενισχύει την προστατευτική
λειτουργία του δέρματος
• η tocopheryl είναι μια μορφή βιταμίνης Ε και δρα
ως αντιοξειδωτικό, επιβραδύνει την απολέπιση του
δέρματος και εμποδίζει τη γήρανσή του, η οποία
εκδηλώνεται με σημεία χρωματισμού, ρυτίδες και
απώλεια αντοχής
• Το βούτυρο καριτέ (shea butter) ενυδατώνει τέλεια
και αποτρέπει την πρόωρη γήρανση του δέρματος
• οι κρέμες είναι εύκολο να εφαρμοστούν, απορροφούνται
γρήγορα και δεν αφήνουν λιπαρή αίσθηση
ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΣΑΣ
ΑΞΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ
ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ
ΕΛΕΓΜΕΝΑ
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ESSENS HAND CREAM
VANILLA
Το μοναδικό άρωμα της βανίλιας φέρνει ένα τέλειο
συναίσθημα από μια λεπτή ενυδατική κρέμα
χεριών σε συσκευασία των 100ml.

100 ml | 9,00

€

ESSENS HAND CREAM
SET 3 x 30 ml
Honey & Jasmine - Αναζωογονητικό άρωμα
μελιού και γιασεμιού.
Black Tea & Pomegranate - Ένα ήπιο
εξωτικό άρωμα μαύρου τσαγιού και ροδιού.
Rose Oud - Το ευχάριστο άρωμα του
τριανταφυλλιού.

3 x 30 ml | 15,80

€

ESSENS FOOT CREAM
• αυτή η απαλή και ενυδατική κρέμα τροφοδοτεί και αναζωογονεί
αποτελεσματικά τα ξηρά και κατεστραμμένα πόδια
• κατάλληλη για καθημερινή χρήση
• παρέχει έντονη ενυδάτωση, μαλακώνει το σκληρό και ρυτιδωμένο
δέρμα, φροντίζει το ραγισμένο δέρμα, αποτρέπει την εμφάνιση
ξηρότητας και αναζωογονεί ευχάριστα τα κουρασμένα πόδια και γάμπες
• η ουρία ή το ουρικό οξύ χρησιμοποιείται ευρέως στα ιατρικά καλλυντικά
για την ιδιότητα της να μαλακώνει και να ενυδατώνει, να μειώνει την
απώλεια νερού και να αυξάνει την αναγέννηση του δέρματος ενώ είναι
γνωστή κυρίως για την θετική επίδραση στη θεραπεία του εκζέματος
• το βούτυρο κακάο είναι ένα φυσικό αντιοξειδωτικό και έχει εξαιρετικά
ενυδατικά χαρακτηριστικά που μπορούν να εφαρμοστούν κατάλληλα
στο ραγισμένο δέρμα, απορροφάται εύκολα από το δέρμα και
παραμένει εκεί για αρκετές ώρες
• η boswellia, ένα δέντρο που χρησιμοποιείται για αιώνες, είναι γνωστό
για τα αντιφλεγμονώδη του αποτελέσματα και τη θετική επίδρασή
του στο μυοσκελετικό σύστημα
• Εκτός από την εξαιρετική ενυδάτωση (αποδεδειγμένη με μελέτες),
η γλυκερίνη έχει πολύ θετική επίδραση στα κύτταρα του δέρματος,
και στη δημιουργία προστατευτικού φράγματος που δημιουργείται
στην επιφάνεια του δέρματος
• η αλλαντοΐνη αναγεννά τα κύτταρα και στηρίζει την κυτταρική
διαίρεση, επιταχύνοντας έτσι τις διαδικασίες επούλωσης
• το βούτυρο καριτέ (shea butter) ενυδατώνει τέλεια και αποτρέπει
την πρόωρη γήρανση του δέρματος
• η tocopheryl είναι μια μορφή βιταμίνης Ε, δρα ως αντιοξειδωτικό,
επιβραδύνει και μειώνει την απολέπιση του δέρματος και αποτρέπει
τη γήρανση του
• το έλαιο τσαγιού έχει αντισηπτικές και αντιμυκητιασικές ιδιότητες
• η κρέμα είναι εύκολη στην εφαρμογή, απορροφάται γρήγορα και
δεν αφήνει λιπαρή αίσθηση

100 ml | 9,80

€
57

ΤΑ ESSENS SUN CARE ΠΡΟΣΦΈΡΟΥΝ ΈΝΑΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΌ
ΤΡΌΠΟ ΗΛΙΟΘΕΡΑΠΕΊΑΣ!
EUSOLEX® UV-PEARLS®
• επαναστατική προσέγγιση για την προστασία απο τις ακτινοβολίες UV
• τα UV-PEARLS® είναι τα γυαλιά ηλίου για το δέρμα σας!
• μία πατέντα από μία Γερμανική επιστημονική και τεχνολογική εταιρεία που δραστηριοποιείται στους τομείς των
φαρμακευτικών προϊόντων, φυσικών επιστημών και των υλικών για προηγμένη τεχνολογία
• τα οργανικά φίλτρα UV είναι εγκλωβισμένα σε μικροκάψουλες, είναι μία μοναδική μικρο-ενθυλάκωση του αντιηλιακού
σε γυάλινες πέρλες σίλικα
• τα έγκλειστα φίλτρα UV παραμένουν στην επιφάνεια του δέρματος, εγγυώνται μια υψηλή προστασία UV, δεν
έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα, είναι ιδανικά για ευαίσθητες επιδερμίδες, αφήνουν την επιδερμίδα λεία και
δεν δημιουργούν λιπαρή αίσθηση

THALITAN
• ένας μοναδικός ολιγοσακχαρίτης φυτικής προέλευσης από τα θαλάσσια φύκια λαμινάρια
• κορυφαίο προϊόν από μια Γαλλική εταιρεία που ειδικεύεται στον τομέα της βιοτεχνολογίας και των δραστικών
ουσιών από το θαλάσσιο περιβάλλον
• βοηθάει στην τόνωση του μαυρίσματος ενώ προστατεύει το δέρμα από τις βλαβερές συνέπειες του ήλιου
• προωθεί την παραγωγή της χρωστικής ουσίας του δέρματος τη μελανίνη, ενισχύοντας την προστασία UV
• περιέχει μαγγάνιο και ιόντα μαγνησίου, τα οποία έχουν αντιοξειδωτική δράση

ΑΣΦΑΛΈΣΤΕΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ
UV, ΙΔΑΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΥΑΊΣΘΗΤΟ ΔΈΡΜΑ ΚΑΙ
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ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΖΩΉΣ
ΣΤΟ ΜΑΎΡΙΣΜΑ.

ΘΑ ΠΆΤΕ ΔΙΑΚΟΠΈΣ ΣΤΗ ΘΆΛΑΣΣΑ Ή ΣΤΟ ΒΟΥΝΌ; ΘΑ ΕΚΤΕΘΕΊΤΕ
ΣΤΟΝ ΉΛΙΟ;

Για να επιτύχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα με ηλιοθεραπεία, χάλκινη επιδερμίδα χωρίς εγκαύματα, ελάχιστες
ρυτίδες και μείωση του κινδύνου των δερματικών ασθενειών, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα ESSENS
Sun Care ως εξής:
1. Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε τα πρώτα ESSENS Sun Care Tablets, 3 ημέρες πριν αναχωρήσετε για διακοπές.
Πάρτε 1 δισκίο, 3 φορές την ημέρα, μετά τα γεύματα. Τελειώστε τα υπόλοιπα δισκία κατά τη διάρκεια των
διακοπών. Αυτά τα δισκία δημιουργήθηκαν για να συμπληρώσουν στο ανθρώπινο σώμα τις πρώτες ύλες που
δημιουργούν σκούρο χρώμα, επιταχύνουν το μαύρισμα και βοηθούν το δέρμα να παραμείνει πιο μαυρισμένο
και λείο. Η μοναδική σύνθεση έχει επίσης θετική επίδραση στο ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο μπορεί
να εξασθενήσει κατά τη διάρκεια της υπερβολικής έκθεσης στον ήλιο.
2. Πριν από την εφαρμογή του αντηλιακού, εφαρμόστε το Before Sun Care Gel στο δέρμα σας. Αυτό δημιουργεί
μια βάση πάνω στην οποία το αντηλιακό κρατάει πολύ καλά και είναι εύκολο για επάλειψη, γεγονός που οδηγεί
σε ακόμη μία προστασία με τη βοήθεια των φίλτρων UV. Το gel περιλαμβάνει επιπλέον ουσίες που διεγείρουν
το δέρμα να παράγει περισσότερη βιταμίνη D και μελανίνη - καφέ χρωστική ουσία.
3. Περίπου 15 λεπτά μετά την εφαρμογή του ESSENS Before Sun Care Gel, είναι καλή χρονική στιγμή για να
εφαρμόσετε ή το ESSENS Sun Care SPF 30 ή το ESSENS Sun Care SPF 50 στο δέρμα. Ο δείκτης προστασίας
συνήθως επιλέγεται σύμφωνα με τον τύπο δέρματος και την ηλιακή ακτινοβολία, στην οποία το δέρμα θα εκτεθεί.
Τα αντηλιακά ESSENS Sun Care εμπεριέχουν αποτελεσματική προστασία ενάντια και στις δύο ακτίνες UVA
και UVB και ουσίες που επιταχύνουν το μαύρισμα του δέρματος.
4. Μετά την ηλιοθεραπεία, εφαρμόστε το ESSENS After Sun Care Milk, το οποίο χρησιμοποιείται για την αναγέννηση
του δέρματος, μειώνει την ερυθρότητα και προσθέτει αυτή την αναγκαία ενυδάτωση ώστε να παρατείνει το
μαύρισμά σας.

ΓΙΑΤΊ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΊΤΕ ΤΟ ΦΩΤΌΤΥΠΟ ΤΟΥ ΔΈΡΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΌΤΑΝ ΕΠΙΛΈΓΕΤΕ
ΤΟ ΔΕΊΚΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ;

Είναι γεγονός, ότι ο αριθμός των λεπτών που δηλώνεται στο φωτότυπό σας πολλαπλασιάζεται με την τιμή του SPF.
Ο αριθμός που προκύπτει θα πρέπει να αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα που μπορείτε να μείνετε στον ήλιο χωρίς
τον κίνδυνο εγκαύματος.
Φωτότυπος

Τύπος δέρματος

Διάρκεια
αυτοπροστασίας
του δέρματος

1

Πολύ ελαφρύ, απαλό, με φακίδες, σχεδόν ποτέ δεν γίνεται σκούρο, αντιδρά
με εξαιρετική ευαισθησία - σχεδόν πάντα καίγεται. Ξανθά ή κόκκινα μαλλιά.

5 - 10 λεπτά

2

Ανοιχτόχρωμο δέρμα, εύκολα αποκτά φακίδες, μαυρίζει ελαφριά, αντιδρά
με ευαισθησία - πολύ συχνά καίγεται. Ξανθά μαλλιά.

10 - 20 λεπτά

3

Κοινό φυσικό χρώμα, χωρίς φακίδες. Μπορεί να κοκκινίσει μετά την
ηλιοθεραπεία, αλλά μαυρίζει ομοιόμορφα και σπάνια καίγεται. Μαλλιά
από σκούρα ξανθά έως μεσαία καστανά.

15 - 25 λεπτά

4

Σκούρο δέρμα, μαυρίζει γρήγορα και η πιθανότητα εγκαύματος είναι
ελάχιστη. Μαλλιά καστανά έως μαύρα.

25 - 35 λεπτά

Το διάγραμμα είναι ενδεικτικό μόνο, είναι απαραίτητο να λαμβάνεται υπ‘όψη η τρέχουσα κατάσταση υγείας και άλλοι παράγοντες.
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ESSENS BEFORE SUN CARE GEL
• Απαλό ενυδατικό τζελ φροντίδας του δέρματος για όλους τους τύπους δέρματος
• είναι χωρίς parabens
• εξασφαλίζει την ενυδάτωση του δέρματος πριν από την ηλιοθεραπεία, εμποδίζει την υγρασία
να διαφύγει από το δέρμα κατά την έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες
• εξομαλύνει τις ρυτίδες και τις ανωμαλίες του δέρματος, εξασφαλίζοντας έτσι μια ομοιόμορφη
εφαρμογή αντηλιακού με τον δείκτη προστασίας
• περιέχει πανθενόλη και thalitan που διεγείρει το δέρμα να παράγει βιταμίνη D και δερματική
χρωστική, μελανίνη
• Το εκχύλισμα αλόη βέρα εισχωρεί βαθιά στη δομή του δέρματος, όπου ενυδατώνει
και αναζωογονεί τέλεια

200 ml | 16,50

€

ESSENS BEFORE SUN CARE TABLETS
• καθαρά φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που αναπτύσσεται και κατασκευάζεται υπό
φαρμακευτική εποπτεία
• βοηθά στην προετοιμασία του δέρματος πριν την ηλιοθεραπεία
• Προωθεί ένα καλό, χάλκινο μαύρισμα και παρατείνει την αντοχή του
• Περιέχει σπιρουλίνα, ένα κυανοβακτηρίδιο γλυκού νερού που είναι πλούσιο σε
καροτενοειδή (κόκκινες χρωστικές ουσίες) που επεκτείνουν περαιτέρω το μαύρισμα
σας. Η σπιρουλίνα υποστηρίζει επίσης το ανοσοποιητικό σύστημα λόγω της πολύ
υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες A, B, C, D και E
• το αμινοξύ L-τυροσίνη υποστηρίζει την παραγωγή των χρωστικών ουσιών του δέρματος
και μελανίνης και λειτουργεί ως „επιταχυντής“
• Το εκχύλισμα αλόης βοηθά στη διατήρηση της υγιούς επιδερμίδας
• δεν περιέχει τεχνητό χρώματα, ζάχαρη, γλουτένη ή λακτόζη

60 ταμπλέτες | 19,50

σετ | 119,10
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€

€

ESSENS SUN CARE SPF 30
ESSENS SUN CARE SPF 50
• Αυτά τα αποκλειστικά αντηλιακά που δίνουν ένα υγιές
μαύρισμα είναι κατάλληλα για όλους τους τύπους δέρματος
και είναι ιδανικά για τα ευαίσθητα δέρματα
• Το UV PEARLS® παρέχει αποτελεσματική και μακροχρόνια
προστασία από την ακτινοβολία UVA και UVB
• δεν έχει parabens
• απλή εφαρμογή και γρήγορη απορρόφηση
• δεν αφήνει λιπαρή αίσθηση
• ειδική σύνθεση για να μην κολλάει στην άμμο και στα ρούχα
• ανθεκτικό στο νερό
• η ουσία thalitan διεγείρει το δέρμα να παράγει βιταμίνη D
και μελανίνη της επιδερμίδας
• Το εκχύλισμα αλόης βέρα εισχωρεί βαθιά στη δομή του
δέρματος, όπου ενυδατώνει και αναζωογονεί

200 ml | 37,90 € 200 ml | 46,20 €

ESSENS AFTER SUN CARE MILK
• αυτή η καταπραϋντική λοσιόν μετά την ηλιοθεραπεία, για τέλεια
ενυδάτωση μετά την ηλιοθεραπεία, είναι κατάλληλη για όλους τους
τύπους δέρματος και είναι ιδανική για όσους έχουν ευαίσθητη επιδερμίδα
• χωρίς parabens
• επεκτείνει το μαύρισμα, θρέφει και αναζωογονεί το δέρμα
• να αποκαταστήσετε τυχόν ζημιά στο δέρμα και να το προετοιμάσετε
για μια άλλη μέρα ηλιοθεραπείας
• Το πατενταρισμένο συστατικό Olivem προσφέρει εξαιρετική απορρόφηση,
ενυδάτωση και πολύ ευχάριστη αίσθηση μετά την εφαρμογή
• Το εκχύλισμα αλόης βέρα εισχωρεί βαθιά στη δομή του δέρματος, όπου
ενυδατώνει και αναζωογονεί τέλεια.

200 ml | 18,50

€
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ESSENS BEAUTY
MATTE FACE POWDER
Η ματ πούδρα μακράς διάρκειας εξασφαλίζει τέλεια εμφάνιση. Το
δέρμα παραμένει μεταξένιο και απαλό, με φυσικό ματ φινίρισμα,
για έως και 16 ώρες. Χάρη στον αντηλιακό δείκτη προστασίας SPF
15, το δέρμα προστατεύεται από τις επιβλαβείς ηλιακές ακτινοβολίες.

12,7 g | 23,90

€

ΧΩΡΙΣ PARABENS
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ

ESSENS BEAUTY
CORRECT & CONCEAL PALETTE
Παλέτα concealer πολλαπλών χρήσεων για τη διόρθωση των ανωμαλιών
του δέρματος και τη διαμόρφωση του προσώπου. Οι φωτεινές αποχρώσεις
χρησιμοποιούνται για την ανάδειξη και οι σκούρες αποχρώσεις για τη
διαμόρφωση των χαρακτηριστικών του προσώπου. Η χρήση της πούδρας
με αντηλιακό δείκτη προστασίας SPF 20 εξασφαλίζει εφαρμογή μακράς
διάρκειας.
01
02

6 x 2 g | 18,60
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€

ESSENS BEAUTY
TERRACOTTA BLUSH
Ρουζ για την ανάδειξη των ζυγωματικών με μια εξαιρετικά απαλή
και βελούδινη υφή, δίνει στα μάγουλα μια μαργαριταρένια
λάμψη και ένα λαμπερό αποτέλεσμα που διαρκεί πολλές ώρες.

4 g | 21,20

€
ΧΩΡΙΣ PARABENS
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ

ESSENS BEAUTY
HIGHLIGHTER
Στυλό highlighter, φωτίζει το πρόσωπό σας και αναδεικνύει
εξαιρετικά το περίγραμμα του προσώπου και του λαιμού σας.
Η ειδική του φόρμουλα αντανακλά τις ακτίνες του φωτός
με τρόπο φυσικό και οδηγεί σε ένα εκθαμβωτικό τελικό
αποτέλεσμα. Το highlighter εφαρμόζεται στο μακιγιάζ για να
υπογραμμίσει τα χαρακτηριστικά των ζυγωματικών, το μεσαίο
τμήμα του προσώπου, την περιοχή κάτω από τα φρύδια ή
το εσωτερικό των ματιών.

9,5 g | 18,60

€
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ESSENS BEAUTY EYELINER
Λεπτό μολύβι ματιών με απαλή υφή που καθιστά την εφαρμογή
πολύ εύκολη και με ακρίβεια.

1,6 g | 5,70

€

ESSENS BEAUTY
EYEBROW PENCIL
Λεπτό και φίνο μολύβι φρυδιών επιτρέπει την ακριβή και εύκολη
εφαρμογή. Το πρακτικό βουρτσάκι εξασφαλίζει την ακριβή ρύθμιση
της τέλειας τελικής γραμμής.

1,6 g | 5,70

€

ESSENS BEAUTY
EXTREME LASHES MASCARA

Μαύρη μάσκαρα με μαλακό βουρτσάκι για μέγιστο όγκο και μήκος
και με εξαιρετική δράση πάχυνσης των βλεφαρίδων.

ESSENS BEAUTY
FALSE LASHES MASCARA

Μαύρη μάσκαρα με ελαστικό βουρτσάκι για εντυπωσιακό αποτέλεσμα
ψεύτικων βλεφαρίδων.

9 ml | 17,10

€

ESSENS BEAUTY
EYEBROW MASCARA
Μάσκαρα φρυδιών σε συνδυασμό με υγρό κρεμώδες ζελέ, διαμορφώνει
αποτελεσματικά τα φρύδια σε πολύ μικρό χρόνο, στεγνώνει αμέσως
και χαρίζει αποτέλεσμα μακράς διάρκειας.
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4,2 ml | 18,60

€

ESSENS BEAUTY
EYESHADOW PALETTE
Η μαλακή και ομαλή δομή των τεσσάρων ελκυστικών χρωμάτων
που χωρίζονται μέσα σε τρεις διαφορετικές χρωματικές παλέτες
θα δώσει στα μάτια σας μια ελκυστική εμφάνιση. Χάρη στην
υψηλής ποιότητας χρωστική ουσία, το μακιγιάζ θα διαρκέσει
όλη την ημέρα χωρίς να θολώσει ή να εξασθενίσει.
GREY
BLUE
BROWN

4 x 2 g | 25,80

€

ESSENS BEAUTY
LIQUID EYELINER
Μαύρο υγρό eyeliner με μαλακή βούρτσα για ακριβή
και εξαιρετικά έντονη γραμμή. Στεγνώνει γρήγορα, δεν
μουτζουρώνει και διαρκεί όλη την ημέρα.

ΧΩΡΙΣ PARABENS

2,7 ml | 18,50

€

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ
ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ
ΕΛΕΓΜΕΝΟ
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ESSENS BEAUTY LIPLINER
Χάρη στην μαλακή δομή του υλικού του μολυβιού, η ακριβής εφαρμογή
γίνεται με εξαιρετική ευκολία. Επιτρέπει την δημιουργία του τέλειου
περιγράμματος στα χείλη σας με απόλυτη ακρίβεια.

1,6 g | 5,70

€

ΧΩΡΙΣ PARABENS
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ

ESSENS BEAUTY
MATTE LIP CRAYON
Ματ κραγιόν σε μορφή μολυβιού για γρήγορη και εύκολη χρήση. Χάρη
στις έντονες χρωστικές ουσίες του το ματ κραγιόν προσφέρει άριστη
κάλυψη, σταθερότητα και μεγάλη διάρκεια. Η βελούδινη σύνθεση του
σε συνδυασμό με την θρεπτική του φόρμουλα ενυδατώνει τα χείλη
και τα προστατεύει από την ξηρότητα.

3,5 g | 11,70

€

ESSENS BEAUTY LIPSTICK
Κρεμώδες κραγιόν για λαμπερά, σατινένια χείλη. Εμπλουτισμένο με
βούτυρο shea και βιταμίνη Ε, στρώνει τέλεια, αφήνει τα χείλη απαλά
και ενυδατωμένα.
Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία από κανονικές και μαργαριταρένιες
αποχρώσεις.
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* αποχρώσεις περλέ

4,2 g | 10,50

€

ΧΩΡΙΣ PARABENS
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ

ESSENS BEAUTY
LONG LASTING
LIQUID MATTE LIPSTICK

Υγρό ματ κραγιόν, με πολύ χαρακτηριστική και έντονη χρωστική
ουσία, εμπλουτισμένο με βιταμίνη Ε και έλαιο από αβοκάντο.
Δίνει μια ευχάριστη αίσθηση, όχι κολλώδη, και χαρίζει ένα
αποτέλεσμα πολύ μακράς διάρκειας.

5,5 ml | 15,30

€

ESSENS BEAUTY NAIL POLISH

Βερνίκια με συστατικά που χαρίζουν λαμπερά νύχια, προσφέρουν
τέλεια κάλυψη, σύντομο χρόνο στεγνώματος και αποτέλεσμα
μακράς διάρκειας. Είναι κατάλληλα για φυσικά, ακρυλικά αλλά
και τεχνητά νύχια με τζελ.

10,5 ml | 7,50

€

* αποχρώσεις περλέ

ESSENS BEAUTY
TOP COAT NAIL POLISH
Διάφανο σκληρυντικό και γυαλιστικό νυχιών για την τέλεια
προστασία του βερνικιού σε δύο εκδόσεις, για γυαλιστερό
ή ματ αποτέλεσμα.

ESSENS BEAUTY
NAIL & CUTICLE OIL

10,5 ml | 7,50

Λάδι για τα νύχια, το δέρμα και τις παρανυχίδες με βιταμίνη Ε
προσφέρει τέλεια ενυδάτωση και ενίσχυση των αδύναμων και
κατεστραμμένων νυχιών.

10,5 ml | 7,80

€

€
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400 ml | 24,00

200 ml | 31,70

€

€

ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ
ΔΕΡΜΑ ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ

100 ml | 9,30
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€

ESSENS BEAUTY MICELLAR WATER
• Νερό Micellar με Αλόη Βέρα και πανθενόλη καθαρίζει και ενυδατώνει απαλά
και αποτελεσματικά το δέρμα.
• Η ειδική του σύνθεση ανταποκρίνεται στα πρότυπα των φυσικών καλλυντικών
ρυθμίζει το pH σε ουδέτερο και επομένως δεν διαταράσσει τον προστατευτικό
φραγμό της επιδερμίδας προσφέροντας στο δέρμα μια πολυτελή φροντίδα.
• Τα μικύλλια που περιέχονται μέσα στο νερό Micellar ESSENS Beauty είναι
φτιαγμένα από λεπτές, βιοδιασπώμενες επιφανειοδραστικές ουσίες που καθιστούν
εύκολη την απομάκρυνση των λιπαρών αλλά και των υδατοδιαλυτών ακαθαρσιών
του δέρματος.
• Η πανθενόλη είναι μια μορφή βιταμίνης Β5 και βρίσκεται σε φυσική μορφή στο
ανθρώπινο σώμα. Έχει αντιφλεγμονώδη, αναζωογονητική και καταπραϋντική
δράση ενώ βελτιώνει την ενυδάτωση του δέρματος.
• Η Αλόη Βέρα βοηθά στη μείωση της βακτηριακής ανάπτυξης και δρα ως
αντιφλεγμονώδης ουσία. Διεισδύει βαθιά στη δομή του δέρματος, χαρίζοντας
τις εξαιρετικές της ικανότητες για ενυδάτωση και ανάπλαση της επιδερμίδας.
• Η κορυφαία πατενταρισμένη φόρμουλα Fucogel® παρέχει άμεση και εντατική
ενυδάτωση ενώ επίσης έχει αντιρυτιδική και αντιγηραντική δράση.

ESSENS BEAUTY
TWO-PHASE MAKE-UP REMOVER

• Καθαριστικό Ντεμακιγιάζ δύο φάσεων με Αργανέλαιο και Αλόη Βέρα για
τον απαλό και αποτελεσματικό καθαρισμό του μακιγιάζ από την επιδερμίδα.
• Με ειδική σύνθεση, χωρίς σιλικόνες, που ανταποκρίνεται στα πρότυπα των
φυσικών καλλυντικών ρυθμίζει το pH σε ουδέτερο προσφέροντας στο δέρμα
μια πολυτελή φροντίδα.
• Οι φάσεις νερού και λαδιού θα αφαιρέσουν απαλά ακόμα και το πιο μακράς
διάρκειας μακιγιάζ χωρίς την ανάγκη υπερβολικής πίεσης και χωρίς να
ερεθιστούν τα μάτια.
• Το Αργανέλαιο είναι ένα από τα σπανιότερα έλαια στον κόσμο. Επιβραδύνει
τη διαδικασία γήρανσης των κυττάρων του δέρματος.
• Η Αλόη Βέρα βοηθά στη μείωση της βακτηριακής ανάπτυξης και δρα ως
αντιφλεγμονώδης ουσία. Διεισδύει βαθιά στη δομή του δέρματος, χαρίζοντας
τις εξαιρετικές της ικανότητες για ενυδάτωση και ανάπλαση της επιδερμίδας.

ESSENS BEAUTY
COSMETIC BRUSH CLEANER

• Αντιβακτηριδιακό σπρέι καθαρισμού, με ευχάριστο άρωμα καρύδας, για
άμεσο καθαρισμό και απολύμανση των καλλυντικών πινέλων μακιγιάζ με
φυσικές αλλά και συνθετικές τρίχες.
• Αφαιρεί αποτελεσματικά τα υπολείμματα καλλυντικών, τη βρωμιά, τη σκόνη,
το κερί ή τον ιδρώτα.
• Η ειδικά σχεδιασμένη φόρμουλα εξασφαλίζει την τέλεια υγιεινή των πινέλων
και επεκτείνει σημαντικά τη χρονική διάρκεια ζωής τους.
• Προστατεύει τα πινέλα από τους μικροοργανισμούς που αναπτύσσονται μεταξύ
των καλλυντικών εφαρμογών, αποτρέποντας έτσι την επαφή τους με το δέρμα.
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν απολυμαντικό για τα χέρια.

COSMETIC BRUSH SET
• Επαγγελματικό σετ πινέλων μακιγιάζ με πολύ λεπτές τρίχες
απο ναυλον.
• Μια πλούσια γκάμα πινέλων που σας παρέχει πολλές επιλογές
κατα την εφαρμογή του μακιγιάζ σας σε πρόσωπο, μάτια, χείλη κλπ

σετ | 62,40

€
Διαστάσεις:
S: 12,5 x 17 x 6 cm
M: 22 x 11 x 11 cm
L: 29 x 21 x 19 cm

ESSENS BEAUTY COSMETIC BAG
• Πρακτικές τσάντες καλλυντικών, διαθέσιμες σε τρεις διαστάσεις,
σε εντυπωσιακά σχέδια και με το λογότυπο της σειράς ESSENS
Beauty.
• Κατασκευασμένα από υλικό που πλένεται και με ποιοτικό
φερμουάρ.

S | 9,90

€

M | 15,90

€

L | 32,60

€

ESSENS BEAUTY SHARPENER
• Τέλεια ξύστρα για δύο μεγέθη καλλυντικών μολυβιών. Χάρη
στις δύο λεπίδες υψηλής ποιότητας από χάλυβα επιτυγχάνεται
μια ομαλή και ευχάριστη κίνηση.

1 τεμ. | 3,20

€
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