
Inovativna zasnova  
organske kozmetične nege
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Ste opazili, da vse več vaših strank uporablja naravne organske izdelke za 
osebno nego?

Vas je že katera stranka vprašala, ali nudite lepotne tretmaje tudi z organsko 
kozmetiko?

Ste na svoji profesionalni poti že naleteli na stranko, ki je imela tako neznačilne 
težave s kožo, da niste bili prepričani, kateri izdelek bi ji najbolj ustrezal?

Vam primanjkuje podatkov o tem, kako delujejo določene sestavine v vaših 
izdelkih?

Iščete nekaj novega, svežega?

ESSENTIQ PROLINE JE PRAVI ODGOVOR

Zakaj je Essentiq PROLINE 
tako posebna linija:
• Ker je certificirana ORGANSKA profesionalna linija, ki dejansko deluje! Izdelki 

vsebujejo 98-99 % naravnih/organskih sestavin. Ostala 1-2 % so konzervansi, 
stabilizatorji in aktivne učinkovine, kot so vitamini.

• Izdelki so BREZ ALERGENOV.

• Vsi izdelki so VEGANSKI (izjema je Natural oclusive butter base, ki vsebuje 
čebelji vosek).

• Izdelki NISO TESTIRANI NA ŽIVALIH.

• Vsi izdelki so BREZ GLUTENA.

• Vsi izdelki so zasnovani po strogih ECOGEA ORGANIC  
standardih (www.ecogea.org).

Zahteve:

• Najmanj 95 % naravnih sestavin.

• 10 – 100 % predelanih naravnih sestavin iz virov ekološkega kmetijstva, 
obdelanih po dovoljenih fizikalnih ali kemijskih postopkih.

• Stroge omejitve pri sintetičnih dodatkih, ki nimajo naravnih nadomestil.

• Izdelki ne smejo vsebovati nobenih škodljivih dodatkov (parabenov, 
fenoksietanola, virov formaldehida, sintetičnih barvil, PEG, EO, GSO, 
mineralnih olj/parafina in silikonov).

• Dovoljeno je največ 0,3 % dodanih dišav, ki morajo imeti certifikat IFRA in 
natančno specificirano deklaracijo o alergenih.

• Embalaža mora biti primerna za reciklažo.
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Inovativna zasnova 
Linija PROLINE se je razvijala več let v sodelovanju s 15 saloni po Sloveniji. V 
času sodelovanja smo spoznali želje in priporočila kozmetičark. Zasnova linije 
ESSENTIQ PROFESSIONAL je odgovor nanje.

• Inovativna, sveža zasnova, ki omogoča oseben pristop, prilagojen posamezni 
stranki.

• Fleksibilnost in prilagajanje postopka kozmetične nege specifičnim potrebam 
kože. Širok nabor izdelkov nam omogoča nešteto kombinacij, ki uspešno 
rešujejo težave s kožo, vključno z mejnimi stanji. Mejna stanja na koži so tiste 
težave, ki niso tipične in jih ne moremo poenotiti.

• Dostopnost podrobnega priročnika z opisom vseh aktivnih sestavin v izdelkih 
in jasnimi navodili za pripravo koktajlov za reševanje specifičnih težav, ki smo 
jih prepoznali pri praktičnemu delu s profesionalnimi kozmetičnimi saloni. 
Kozmetičarke so potrdile, da so naši izdelki res učinkoviti. 

• Redna usposabljanja in izobraževanja za kozmetičarke.

• Neposredni stik s proizvajalcem (razvojno ekipo).

ESSENTIQ PROLINE vsebuje 39 izdelkov, razdeljenih v 4 glavne skupine:

1: ČISTILNA SREDSTVA 

2: OSNOVE

3: AKTIVNE SESTAVINE IN KONCECTRATI

3.1. MASKE V PRAHU

3.2. PILINGI IN ABSORBENTI

3.3. SPECIALNE KOMPLEKSNE TEKOČINE 

3.4.  KONCENTRATI ZA NADGRADNJO (ADD-ON) – za zdravljenje specifičnih 
kožnih težav, kot so starostne pege, dehidrirana koža, atipične akne, gube, 
široke pore, rozacea …

4: SAMOSTOJNI (STAND ALONE) SERUMI
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Inovativna zasnova kombiniranja posameznih sestavin omogoča nešteto 
kombinacij kozmetičnih pripravkov narejenih po meri.  Omogoča individualen 
pristop, prilagojen vsaki posamezni stranki in zagotavlja rešitev težav in mejnih 
stanj na koži. 

Faze so zasnovane tako, da jih lahko med seboj mešamo. Faza 1 vsebuje 
sredstva za čiščenje kože, ki se lahko uporabljajo samostojno ali pa se jih 
nadgradi z aktivnimi sestavinami iz faze 3 – Aktivne sestavine.  Faza 2 so osnove 
za vse nadaljnje pripravke. Faza 3 vsebuje aktivne sestavine, ki se jih vključi v 
fazo 1 in/ali 2. 

Add-on koncentrati omogočajo lažje reševanje specifičnih težav na koži in 
zagotavljajo vidne izboljšave in s tem dvig nege na najvišjo raven. Lahko se jih 
doda v katerikoli izdelek iz faze 1 in/ali 2. Popoln zaključek nege je zagotovljen 
z tehnološko dovršenimi serumi, ki se lahko uporabljajo samostojno ali kot 
dodana vrednost specifičnim kozmetičnim postopkom. 

Se sliši zapleteno? Mogoče med branjem.  
V praksi je uporaba nadvse preprosta.

»Obožujem to linijo, ampak 
še pomembneje – STRANKE 
JO OBOŽUJEJO. Je izjemno 
organizirana. Izdelek prepoznaš 
že od daleč po oznaki številke 
na embalaži. Je res enostavna 
za uporabo in nudi širok spekter 
možnosti za individualizirane 
kozmetične postopke.«
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Seznam izdelkov

IZDELEK PAKIRANJE

FAZA 1 – ČISTILNA SREDSTVA ZA OBRAZ

Oljni odstanjevalec ličil 100 ml

Čistilno mleko 250 ml

Čistilni gel 250 ml

Čistilna micelarna vodica 250 ml

FAZA 2 - OSNOVE

Rožna voda - osnova 250 ml

Tonik voda - osnova 250 ml

Alojin fosfolipidni gel 200 ml

Kremna osnova 10 % - nizka st. lipidov 200 ml, Airless

Kremna osnova 20 % - srednja st. lipidov 200 ml, Airless

Kremna osnova 40 % - visoka st. lipidov 200 ml, Airless

Lahka naravna oljna osnova 200 ml

Hranilna naravna oljna osnova 200 ml

Okluzivna naravana maslena osnova 200 g

Glina-Gel osnova za maske 200 g

FAZA 3 – AKTIVNE SESTAVINE -  MASKE V PRAHU

Maska za razstrupljanje & čiščenje 200 g

Hranilna & regenerativna maska 200 g

Maska za občutljivo & problematično kožo 200 g

Anti-age & poživljajoča maska 200 g

Osvežilna & energijska maska 200 g
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IZDELEK PAKIRANJE

FAZA 3 - AKTIVNE SESTAVINE – PILINGI IN ABSORBENTI ZA OBRAZ

Micronizirani abrazivni delčki 100 g

Encimski piling v prahu 100 g

Silikatni bambusov absorbent

FAZA 3 - AKTIVNE SESTAVINE – SPECIALNE TEKOČINE

Oljni kompleks bogat z vitamini 100 ml

Oljni kompleks za pomlajevanje 100 ml

Hialuron & kolagen kompleks 100 ml

Kompleks za takojšnjo učvrstitev & lifting

FAZA 3 – KONCENTRATI ZA NADGRADNJO 

Koncentrat proti gubam & anti-age 10 ml

Koncentrat za beljenje & odpravljanje starostnih peg 10 ml

Koncentrat za razkuževanje & ožanje por 10 ml

Koncentrat za pomirjanje rdečice & zaščito kapilar 10 ml

Koncentrat z antioksidanti 10 ml

Koncentrat proti aknam 10 ml

Koncentrat za regulacijo sebuma 10 ml

Koncentrat za mehčanje & hranjenje 10 ml

SAMOSTOJNI (STAND-ALONE) SERUMI

Serum proti gubam & anti-age 30 ml

Serum za intenzivno vlaženje 30 ml

Serum proti aknam 30 ml

Serum za odpravljanje podočnjakov 30 ml

Serum za matiranje 30 ml
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Kdo smo
Essentiq je blagovna znamka visoko kakovostne 
kozmetike za obraz, telo, lase in za otroke. V našem 
asortimentu najdete skoraj 100 izdelkov za profesionalne 
kozmetične postopke, premium linijo MAGIC, ki je 
zasnovana na zadnjih raziskavah v biotehnologiji – 
rastlinskih matičnih celicah, izdelke za vsakodnevno 
osebno nego za vso družino in dišave za dom. 

Kakovost naših izdelkov je opazna. Leta 2016 je 
Essentiqov čistilni gel Green lemon & May chang v 
Singapurju osvojil dve nagradi. Bralci revije Beauty 
Insider so ga prepoznali kot NAJBOLJŠI NARAVNI 
IN ORGANSKI IZDELEK, uredniki iste revije pa so ga 
razglasili za NAJBOLJŠI IZDELEK ZA NEGO OBRAZA. 

V Sloveniji, neokrnjenem kotičku Srednje Evrope je 
Essentiq tesno povezan s tradicijo naravne nege kože.  
Več o nas in naši zgodbi preberite na  
www.essentiq-cosmetics.com.

ZASTOPSTVO IN DISTRIBUCIJA  
za ESSENTIQ SLOVENIJA:

Martina Drašler s.p.
041 370 460
info@essentiq.si
www.essentiq.si 
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