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Ach, to léto. Dlouho se na něj vždy čeká, a potom uběhne tak rychle, že se ho jeden ne-

stačí nabažit. V tuto dobu nezbývá než věřit, že přechod do onoho dušičkového podzimu 

bude více než pomalý a ještě nás očekávají půvaby babího léta. Bude, nebude? Jisté je, 

že slunečního světla budeme mít s postupem času stále méně, zatímco sychravých dnů 

bude chtě nechtě přibývat. Nevidím v tom ale žádný důvod k smutku. I podzim má své 

půvaby. Kouzlo letních dnů je nahrazeno kouzly barevnosti přírody. I tato doba nabízí 

možnost do posledního zbytku „dobít baterie“, tedy posílit imunitu a udělat maximum 

v prevenci špatných nálad, či dokonce depresí, jež mnozí z nedostatku slunečního světla 

v období podzimu a následující zimy pociťují. Pokud vše nestihneme v přírodě, i teplo domova a domácí prostředí 

nám může být nápomocné v zajišťování příjemného „přežití“ nepřízně počasí. Éterické oleje, jimiž aromatizujeme 

vnitřní prostory a následně inhalujeme, tyto nejen provoní, ale zbaví i různých všudypřítomných patogenních 

bakterií. Mnohé éterické oleje vykazují velice pozitivní vliv na naše dýchací cesty, pro které chladné roční období 

znamená značnou zátěž. Imunitu nám napomůže zvýšit a tím i vyhnout se v mnoha případech onemocnění 

ELEUTHEROCOCCOVÝ EXTRAKT. Teplé aromaterapeutické koupele jsou jedinečné nejen pro očistu těla, jsou současně 

vynikající podzimní regenerací i relaxací a v případě nastydnutí, včasně použity, mohou i zabránit onemocnění. 

I přes blížící se konec vegetačního období stále je ještě příležitost nasbírat dostatek pampeliškových listů a nasušit 

si je na zimu. Díky obsažené vláknině a hořčinám, kterých na podzim obsahují nejvyšší množství,  pomohou nejen 

čistit trávicí trakt jak od patogenních mikroorganizmů, jako je např. Candida albicans, tak i očistě 

střevních stěn.  Bezvadný chod trávicího traktu zajišťuje kolem 70% naší imunity. Obsažené hoř-

činy jsou vynikající jak pro regeneraci jater, tak i slinivky břišní. Obsáhlý článek o pampelišce 

je v archivním časopise Aromaterapie 2–3/2007, na str. 7 až 9. A tak, i když pobyt v přírodě, 

ovlivněn počasím, se bude zákonitě zkracovat, aromaterapie, dech přírody, nás bude provázet  

i v tuto roční dobu. Nezbývá než čtenářům časopisu Aromaterapie popřát, aby je aromaterapie 

nejen provázela, ale i pomáhala na každém kroku letošního podzimu.

Váš Karel Hadek 
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množství nemocí. Z nich, jež lze dávat do přímé souvislosti 
s působením VR v těle, jmenujme alespoň některé: Infarkt, 
jakož i  další nemoci kardiovaskulárního systému, záněty, 
oční choroby, arterioskleróza, mozková mrtvice, diabetes, 
nádorová onemocnění, onemocnění dýchacích cest, Parkin-
sonova choroba, jakož i Alzheimer a mnohá další. Dokonce 
v mnoha případech byl i tzv. chronický únavový syndrom 
důsledkem působení VR. A nejen to, destrukční činnost VR 
narušuje buněčné membrány, poškozuje kyselinu ribonuk-
leovou, která je funkční součástí buněk, což má za následek 
urychlení degenerativních procesů, tedy stárnutí. Na zvý-
šenou tvorbu VR má vliv velké množství faktorů. Jedním 
z těch, na které můžeme mít vliv, je náš životní styl. Tučná 
strava, strava s chemickými aditivy, nedostatek vlákniny ve 
stravě, kouření, konzumace větších dávek alkoholu, některých 
léků, jako jsou antibiotika, analgetika, nadměrné opalování 
či v tomto smyslu spíše grilování na slunci a mnohé další 
zcela jednoznačně k nadměrné tvorbě přispívají. Pak jsou 
zde i externí faktory, které jsou povětšinou mimo náš vliv. 
Stále se všeobecně zhoršující ekologie, průmyslové exhaláty 
a  výfukové plyny ve vzduchu, jež vdechujeme, vybavení 
domácností, jež může uvolňovat toxické chemikálie, aniž 
bychom to tušili, a i zde by výčet mohl pokračovat. Vnucuje 
se tedy otázka, co můžeme proti nadměrné tvorbě radikálů 
dělat. Již z uvedeného je zřejmé, že člověk je značně složitá 
biochemická laboratoř, jejíž funkčnost, krom jiného, závisí na 

kvalitě a složení surovin, které jí dodáváme k výrobě 
(životní) energie.

Tou první a velice důležitou surovinou je samo-
zřejmě kvalitní, jinými slovy čistý, vzduch. Již 

vdechování nevhodných až toxických látek 
samozřejmě náš metabolizmus negativně 
ovlivňuje. No a  dostáváme se ke stravě. 

ANTIOXI
Již delší dobu se všude kolem nás velice často setkáváme 
s termínem volné radikály (dále jen VR). Bývá to ve spojení 
s naším zdravím. VR jsou chemicky velice aktivní složky, 
které běžně vznikají v organizmu každého z nás jako jeden 
z produktů látkové výměny. Tak tomu bylo již v minulosti, 
je v současnosti a bude i v budoucnosti. Za „normálních“ 
podmínek nejsou VR problémem. Ba dokonce naopak, 
jsou nezbytně nutné pro naše fungování. A tak i zde není 
nad ono přísloví o zlaté střední cestě. To platí koneckonců 
i o mnoha dalších „nezbytnostech“ naší vezdejší existence. 
Např. bez vitamínu A by prostě člověk nemohl fungovat. Do-
konce v kosmetice je označován jako vitamín krásy. Přitom, 
při předávkování se vitamín A stává jedovatý. Nebylo by 
velkým problémem se oním „dobrým a nezbytně nutným“ 
vitamínem A při neznalosti předávkovat, tedy otrávit. Totéž 
lze říci o stopových prvcích, které jak známo nemají žádnou 
výživnou hodnotu, ale v živém organizmu působí jako ne-
zbytně nutné katalyzátory fyziologických procesů. Jejich 
nedostatek by se projevil zdravotními problémy. Nedostatek 
železa se projevuje chudokrevností. Při nedostatku jódu 
vzniká struma. Dva příklady za mnohé. Naopak nadbytek 
stopových prvků se projeví jejich toxicitou. Pokud tedy, 
ať již z jakéhokoli důvodu, dojde k nadbytečné tvorbě VR, 
imunitní systém organismu se destrukčním důsledkům je-
jich vysoké chemické aktivity brání tvorbou antioxidantů. 
Nutno však zmínit, že vlastní tělesná tvorba antioxidantů 
není neomezená. To je důvod, proč pro dostatečné zabez-
pečení organizmu dalšími antioxidačními substancemi 
jsme odkázáni na jejich přijímání stravou či potravi-
novými doplňky.

Výsledky výzkumů z posledních let pro-
kazují, že nadměrná tvorba VR buďto 
přímo způsobuje, nebo se ales-
poň podílí na vzniku značného 
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V  době „bio“, „eko“ a  já nevím co ještě, by se 
mohlo zdát, že máme důvod k  jásání. Bohužel reklama 
dělá svoje, a  tak k  výběru potravin je dle mého nutné, 
aby především dobře fungoval zdravý selský rozum. Zbytek 
tohoto vydání časopisu Aromaterapie bych mohl popsat 
tím, co je zdravé, u mnoha věcí s poznámkou, že všeho moc 
škodí. Tedy i tím, co je bohaté na antioxidanty. Pro orien-
taci zde slouží stupnice ORAC (zkratka anglického: „Oxygen 
Radical Absorbance Capacity“). Všeobecně rozšířeným je 
názor, že běžná denní potřeba antioxidantů se pohybuje 
u dospělého člověka zhruba od 3.000 do 5.000 ORAC. Při 
fyzické námaze, u nemocných, v těhotenství, u dříve naro-
zených (jistě dle letopočtu), obyvatel velkoměst, ale třeba 
i u kuřáků může být potřeba daleko vyšší. Jmenuji jen trochu 
z onoho přebohatého výběru, spíše jako podnět k přemýš-
lení než nabádání ke konzumaci. Údaje se týkají množství 
100 g a jsou převzaty převážně z USDA databáze pro ORAC 
(http://www.orac -info -portal.de/download/-ORAC_R2.pdf). 
Vařené brambory cca 1.200, červené zelí vařené cca 3.000, 
mrkev čerstvá cca 700, červené hroznové víno cca 1.800, vlaš-
ské ořechy cca 13.000, mandle cca 5.700, česnek 5.700, cibule 
cca 1.000, pomeranč cca 750, borůvky a brusinky cca 10.000 
a takto bych mohl pokračovat. Snad je ještě zajímavý údaj pro 
milovníky červeného vína. Zde se údaje liší dle druhu a pohy-
bují se od 2.400 až do 4.600. Právě v oblasti antioxidantů má 
i aromaterapie co nabídnout. Jsou to siličnaté rostliny, které 
mají ono výsadní postavení, počítat je k tomu nejlepšímu, co 
nám příroda v oblasti antioxidantů dává k dispozici. Většinou 
jsou nám známa jako koření v našich kuchyních, případně 
i jako suroviny na výrobu lahodných čajů, byť jejich přímá 
konzumace je daleko účinnější. Extrémně vysoké ORAC hod-
noty vykazují dobromysl, tymián, šalvěj, muškátová šalvěj, 
zázvor, česnek, rozmarýn, saturejka, skořice a mnohé další. 
Uvedené se týká bylin. Zde je pak nutno vždy rozlišovat, 

zda se jedná o  byliny čerstvé, sušené či i  jinak 
upravené, neboť právě toto nejen může mít, ale 
i má velký vliv na jejich ORAC hodnotu. Éterické 

oleje coby „tekuté koncentráty“ těchto rostlin jsou na 
tom ještě lépe. Velice důležitá je i skutečnost, že éterické 
oleje jako směsice různých malých molekul má lipo� lní 
charakter a díky tomu působí nejen v trávicím traktu, ale 
je transportována krevním řečištěm po celém organizmu. 
Tento fakt mě přivedl na myšlenku vyrobit směs éterických 
olejů s  důrazem na co nejvyšší možnou ORAC hodnotu. 
Vznikla zajímavá receptura směsi éterických olejů, jež dostala 
příhodné pojmenování „ANTIOXI“. Propočty prokázaly, že 
jedna jediná kapka tohoto preparátu vykazuje téměř 160 
ORAC. Za daných okolností tedy jako prevence vzniku nad-
měrného množství volných radikálů stačí denní dávka 10 až 
15 kapek, tedy 1.570 až 2.355 ORAC jednotek. V případě již 
vzniklých problémů lze aplikovat denně až 30 kapek a získat 
tak 4.710 ORAC jednotek. Nejenže jsem počítal, ale hned 
jsem ANTIOXI testoval.

Prvním pokusným králíčkem jsem byl já, dvounohý Karel. 
Aby bylo využití antioxidačních účinků co nejúčelnější, roz-
hodl jsem se pro 5 denních dávek po 6 kapkách. Takovéto 
dávkování považuji za nejvhodnější, vzhledem k  malým 
dávkám a vysoké frekvenci použití. Pokud by bylo proble-
matické, lze aplikovat ANTIOXI v adekvátních dávkách 3× 
denně. Ani směs ANTIOXI nelze označit za delikatesu, a tak 
ke slovu přišly želatinové tobolky. Jak známo, éterické oleje 
se nerozpouští ve vodě, ale velice dobře v tucích. I to byl 
důvod, proč jsem tobolky aplikoval vždy po nějakém tom 
jídle. Snášenlivost je vynikající, jen musím konstatovat, že 
pokud se člověk dobře cítí a nic mu není, pak nelze očekávat, 
že mu bude ještě lépe. Snad jen, všiml jsem si, že po pár 
dnech používání se mi nějak lehčeji ráno vstává a i přes den 
mám trochu více energie. Díky obsaženým éterickým olejům 
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ANTIOXI tedy nejen likviduje nadbytečné volné radikály, 
ale vykazuje i silné antimikrobiální a protizánětlivé účinky 
v  trávicím traktu. I z  tohoto pohledu je tedy 
možné tuto novinku označit jako multifunkč-
ního a dobrého pomocníka posílení imunity 
a zpomalení biologického stárnutí. Z uvede-
ného je zřejmé, že ani ANTIOXI nezaručí 
věčné mládí. Ale pevnější zdraví a pomalejší 
stárnutí jsou zcela jistě atributy, které uvítá 
každý z nás. A jak u novinek bývá zvykem, na 
10 prvních objednávajících již čeká v expedici 
10 lahviček preparátu ANTIOXI o objemu 
20 ml jako dárek.

Karel Hadek

ANTIOXI 4224

4224 C /20 ml  – 389,00 Kč // 4224D / 50 ml   – 778,00 Kč // 

4224E 100 ml – 1.322,60 Kč

Aromatácky
Aromalampy, inhalátory, keramika, odpařovače a mnohé další 
pomůcky nám mohou sloužit k provonění místností, ve kte-
rých pobýváme. Jejich účel je v principu stejný. Mají za úkol 
odpařit éterické oleje do prostoru. Přísloví, že tak dlouho se 
chodí se džbánem pro vodu, než se ucho utrhne, mívalo kdysi 
svůj význam. Asi proto, že dnes se již se džbánem pro vodu 
nechodí, vtipálci vymysleli jeho druhou, aktuálnější verzi. 
Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, než dá někdo na 
pivo. A tak i já jsem hodně dlouho chodil „se džbánem pro 

vodu“, než mě napadlo nechat vyrobit aromatácek. Zhotoven 
je z naprosto stejného materiálu jako pivní tácek. Jedná se 
o savý papír, jehož posláním je vstřebat kondenzující vodu ze 
sklenice, jež následně stéká, aby nebyl mokrý stůl, či dokonce 
ubrus. Musím přiznat, doma jsem měl pivních tácků několik 
a velice se mi osvědčily. A tak na otázku, co může posloužit 
jako nosič éterických olejů, jsem krom v úvodu zmíněných 
věcí doporučoval i  papírové kapesníčky, bavlněný hadřík 
či právě pivní tácky. Jediné, co mě na nich jaksi nesedělo, 
byl onen „pivní“ původ. Aromaterapie a  reklama na pivo 
zcela jistě není ta nejvhodnější kombinace. A tak světlo světa 
spatřily tácky, které mají gra� cké provedení odpovídající 
účelu. Použití je velice jednoduché. Na tácek nakapeme pár 
kapek éterického oleje či jejich směsi. Ty se do tácku vsáknou 
a ten pak položíme na vhodné místo. Éterické oleje se po-
malu a samovolně odpařují do prostoru. Vzhledem k tomu, 
že éterické oleje se chovají velice agresivně vůči různým 
plastům, případně i rozpouští některé laky, doporučuji na 
takovéto věci je pokládat na skleněném či porcelánovém 
talířku. To platí hlavně v případě, že použijeme větší množství 
éterických olejů, které pak mohou skrz aromatácek prosa-
kovat. To je ale asi tak jejich jediná negativní vlastnost. Já 
sám díky praktičnosti aromatácek upřednostňuji jak před 
aromalampou, tak i dalšími pomůckami. Aromalampy jsou 
sice hezké, ale až na výjimky nemají odpovídající konstrukci 
a dochází k rychlému odpaření vody a následnému připalo-
vání zbytků olejů. Taktéž mnohé hořící svíce v aromalampě 
produkují zdravotně závadné saze. Nehledě na riziko opa-
ření, hlavně u malých dětí. Papírové kapesníčky či hadříky 
jsou spíše jen nouzové řešení, a tak aromatácky lze označit 
stejně jako příjemné, tak i hezké rozšíření nabídky nosičů 
či odpařovačů éterických olejů. Aromatácky nám ale po-
slouží nejen v obývaných místnostech. Jeden aromatácek 
pobývá pod sedačkou v  mém autě coby voňavý a  věčný 

vodu“, než mě napadlo nechat vyrobit aromatácek. Zhotoven  tedy nejen likviduje nadbytečné volné radikály,  tedy nejen likviduje nadbytečné volné radikály, 
ale vykazuje i silné antimikrobiální a protizánětlivé účinky ale vykazuje i silné antimikrobiální a protizánětlivé účinky 
v  trávicím traktu. I z  tohoto pohledu je tedy 
možné tuto novinku označit jako multifunkč-
ního a dobrého pomocníka posílení imunity 
a zpomalení biologického stárnutí. Z uvede-

 nezaručí 
věčné mládí. Ale pevnější zdraví a pomalejší 
stárnutí jsou zcela jistě atributy, které uvítá 
každý z nás. A jak u novinek bývá zvykem, na 
10 prvních objednávajících již čeká v expedici 

 o objemu 

vodu“, než mě napadlo nechat vyrobit aromatácek. Zhotoven 
je z naprosto stejného materiálu jako pivní tácek. Jedná se 
o savý papír, jehož posláním je vstřebat kondenzující vodu ze 
sklenice, jež následně stéká, aby nebyl mokrý stůl, či dokonce 
ubrus. Musím přiznat, doma jsem měl pivních tácků několik 
a velice se mi osvědčily. A tak na otázku, co může posloužit 
jako nosič éterických olejů, jsem krom v úvodu zmíněných 
věcí doporučoval i  papírové kapesníčky, bavlněný hadřík 
či právě pivní tácky. Jediné, co mě na nich jaksi nesedělo, 
byl onen „pivní“ původ. Aromaterapie a  reklama na pivo 
zcela jistě není ta nejvhodnější kombinace. A tak světlo světa 
spatřily tácky, které mají gra� cké provedení odpovídající 
účelu. Použití je velice jednoduché. Na tácek nakapeme pár 
kapek éterického oleje či jejich směsi. Ty se do tácku vsáknou 
a ten pak položíme na vhodné místo. Éterické oleje se po-
malu a samovolně odpařují do prostoru. Vzhledem k tomu, 
že éterické oleje se chovají velice agresivně vůči různým 
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spolucestující. Pokud cestuji, mírně ošetřený aromatácek 
vkládám do kufru, je milé jej pak otevřít. Jeden můj známý 
má problémy s pocením. A tak tuto navoněnou papírovou 
destičku nosí v kapse u kalhot. A aby toho nebylo málo, bylo 

mi líto vyhodit již delší dobu použí-
vaný aromatácek, a tak mě napadlo 
další využití. Rozstříhal jsem jej na 
menší díly, ošetřil směsí éterických 
olejů Aromisan a vložil do sáčku 

vysavače. V nabídce bude 
balení po 10 kusech. Za-
pomenout nelze ani další 
potěšitelnou skutečnost. 
Deset takovýchto balíčků 

je v  expedici připraveno 
jako dárek pro prvních 10 

objednávajících.

Karel Hadek

AROMATÁCKY h 9506

1 bal. / 10 ks – 24,70  Kč

Otevřeli jsme pro Vás novou 
pobočku
Vážení a milí příznivci AROMATERAPIE KAREL HADEK, ARO-
MAFAUNY a  AROMAFLÓRY, velmi nás těší Váš stále větší 
zájem o naše produkty. Děkujeme i za užitečné rady a zku-
šenosti, které nám posíláte.

Jak jsme již zmínili, Váš zájem je stále větší a větší, a i to bylo 
důvodem vzniku nové pobočky 1. Aromaterapeutické KH, a. s. 
v sídle společnosti Aromaterapie FAUNA, s. r. o., Barákova 675, 
Heřmanův Městec. Nachází se zde marketingové oddělení, 
které řeší nejen záležitosti okolo potíží s objednávkami, ad-
ministrativu webových stránek, e -shopu, médií a propagace, 
ale i komunikaci s velkoodběrateli i zahraničními distributory.

Na novém pracovišti si budete moci po předchozí domluvě 
vyzvednout i předem objednané zboží.

Jsme tu pro Vás v pondělí od 7.00 do 15.30 hodin (po před-
chozí telefonické domluvě i  do 17.00) a  ve středu taktéž 
od 7.00 do 15.30 hodin. Najdete nás kousek od centra Heř-
manova Městce v Barákově ulici, č. p. 675. Neváhejte nás 
kontaktovat na telefonním čísle +420 371 140 906.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

kolektiv pobočky 1. Aromaterapeutická KH a. s.
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Dýňový olej
Jedním z olejů s logem KH, jenž se nachází v naší nabídce, 
je DÝŇOVÝ OLEJ. Občas dostávám od klientů dotazy, zda 
je to skutečně kosmetický nebo léčebný zázrak, jak se na in-
ternetu dočetli. Samozřejmě nechybí ani otázka, zda je tento 
olej možné používat vnitřně. Nejprve bych rád uvedl, že na 
internetu je sice velké množství informací (a nejen o dýňovém 
oleji), které psal nejspíše někdo, kdo měl potřebu sepiso-
vat olejové pohádky, jen aby mohl lépe prodávat. Odborné 
a věcné informace mohou občas i překážet, a tak se jedno-
duše vynechají. K nalezení jsou ovšem i seriózní informace, 
nikoli od prodejců, ale z nezávislých zdrojů. Pokud někdo 
u olejů zmiňuje obsah vitamínů rozpustných ve vodě, pak 
mu nedochází, že tyto složky mohou být v semenech, ale 
nikoli ve vylisovaném oleji. To se samozřejmě týká i mnoha 
dalších složek, které jsou v původní surovině obsaženy.

DÝŇOVÝ OLEJ lze používat jako specialitu ve studené ku-
chyni, do salátů a podobně.

V kosmetice pak vidím jeho použití vzhledem k jeho barvě 
jako problematické, byť možné. Pokud chce někdo něco 
udělat pro své zdraví, měl by svoji pozornost upřít nikoli 
na dýňový olej, byť i  lisovaný za studena (denaturovaná 
potravina), ale na onu původní plnohodnotnou formu, 
tedy dýňová semena. Ty bych označil jako velice vhodnou 
a  hodnotnou součást stravy. Důvod je zcela jednoduchý. 
Mnohé z toho, co obsahují semena, se již v oleji nenachází. 
To se týká například ve vodě rozpustných vitamínů skupiny 
B. V semenech najdeme tiamin, ribo� avin, niacin, kyselinu 
pantotenovou, pyridoxin a další, které již v oleji chybí. Oleje 
jsou též ochuzeny o velice kvalitní bílkovinu, které se v se-
menech nachází v množství kolem 30%. Ze stopových prvků 
najdeme v dýňových semenech zinek, který brání vzniku 
osteoporózy a u mužů má velmi pozitivní vliv na prostatu. 
Dalším pozitivem tohoto stopového prvku je skutečnost, 

že omezuje schopnost virů vstupovat do organizmu přes 
sliznice a chrání nás tak před různými virózami. Dále jsou 
dýňová semena bohatá na hořčík, mangan, měď a železo. 
Zapomenout nelze ani na fosfor, převážně ve formě fosfoli-
pidů neboli lecitinu. Další zajímavou složkou jsou fytosteroly, 
které pozitivně ovlivňují, tedy snižují hladinu cholesterolu 
v organizmu. Opomenout nelze ani vlákninu, která napomáhá 
k mechanické očistě střevních stěn. Též lze zmínit i obsah 
vitamínu E, který je rozpustný v tucích a v organismu působí 
jako antioxidant. Pokud má být dosaženo terapeutických 
účinků, doporučuji zhruba tříměsíční kúru s denní konzumací 
kolem 100 g dýňových semínek, což odpovídá v přepočtu 
na olej zhruba 35 g, tedy 4 polévkovým lžícím oleje. Nutno 
též zmínit, že dýňová semínka jsou bohatá i na kalorie. Ona 
denní terapeutická dávka loupaných semínek 100 g obsahuje 
kolem 550 kcal. Použití v kosmetice, jak jsem již uvedl, může 
být problematické. Mnohé popisované účinky lze dosáhnou 
i s jinými daleko levnějšími oleji.

Karel Hadek

Sestřička od levandule
O pravém (netuším, zda existuje také levý) levandulovém 
oleji jsem již na stránkách časopisu Aromaterapie psal 
mnohokráte. Důvod je zcela jednoduchý. Díky jedinečným 
účinkům oleje pocházejícího z rostliny s latinským názvem 
Lavandula angustifolia (dále již jen pravý) se jedná o nej-
užitečnější a nejužívanější éterický olej v aromaterapii. To 
je všeobecně známá a  uznávaná skutečnost, kterou naše 
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statistiky jen a  jen potvrzují. Zde však nutno říci, že není 
levandule jako levandule. Různých biotypů levandule existuje 
několik desítek. Nemluvě o křížení různých druhů a vzniku 
dalších podkultur. V oblasti aromaterapie je rozšířeno použí-
vání lavandinového oleje, jenž bývá latinsky označován jako 
Lavandula hybrida, případně Lavandula intermedia. Již jsem 
se setkal i s označením Lavandula bastard. Ten se vyzískává 
z rostliny, jež vznikla křížením levandule úzkolisté (pravé) 
a levandule širokolisté (Lavandula latifolia), občas také nazý-
vaný jako spajková levandule. Použití jednotného čísla, tedy 
označení „olej“ je u lavandinu značně nevhodné, spíše by se 
mělo používat číslo množné, tedy termín lavandinové oleje, 
neboť lavandinové mutace byly vypěstovány výhradně za 
účelem vyššího obsahu éterického oleje v rostlině a existuje 
jich velké množství. Zatímco pravá levandule obsahuje méně 
než 1% éterického oleje a na výrobu 1 kg je zapotřebí kolem 
150 kg levandule, lavandinové hybridy obsahují kolem 3 i více 
procent éterických olejů. Je tedy logické, že lavandinové 
oleje budou již díky vyšší výtěžnosti i levnější. A nejen to. 
Lavandinové hybridy se pěstují povětšinou na plantážích 
v nižších polohách, zhruba do 800 m n. m., což umožňuje 

jejich strojní sklizeň, zatímco nejkvalitnější 
druhy pravého levandulového oleje pochází 
z divoce rostoucí levandule v horských oblas-
tech. Tam je pak nezbytně nutný ruční sběr, 
který je � nančně nesrovnatelně nákladnější. 

Nelze se tedy divit, že o lavandinovém oleji 
je všeobecně rozšířeno mínění, že se jedná 
o horší, tedy méně kvalitní druh levandule. 
S tím lze souhlasit i nesouhlasit současně. To 
je otázka úhlu pohledu. Laické srovnání le-
vandule a lavandinu opravdu k takovémuto 
hodnocení může svádět. Nejen podobností 
pojmenování, ale i pořizovací cenou. Pokud 
vyhodnocujeme pachovou informaci těchto 

olejů, pak olej z pravé levandule má daleko jemnější vůni. 
LAVANDINOVÝ OLEJ díky obsahu kafrovitých složek pak 
onu jemnou květinovou vůni postrádá. V principu to však 
v žádném případě nevypovídá o horší, ale jiné kvalitě. Slo-
žení obou olejů je z určitého pohledu podobné. Stejně jako 
u levandule pravé i u lavandinu jsou nejdůležitější složkou 
oleje estery. Bohužel, pokud se podíváme na množství 
jednotlivých složek levandulového a lavandinového oleje, 
pak levandule jich má zhruba trojnásobné množství, a  je 
tedy daleko komplexnější. I  přes tuto skutečnost použití 
těchto dvou olejů bude mít mnoho společných rysů. Při 
mých cestách, ať již to bylo na Krymu nebo i v Chorvatsku, 
jsem se velice často setkával s tím, že lavandinový olej byl 
nabízen jako levandulový. Těžko říci, zda to byl úmysl, nebo 
jen neznalost oněch trhovců. Dost často se „na jihu“ stává, 
že si lidé koupí nejen krásně zhotovené, ale i krásně vonící 
levandulové polštářky pro dobré usínání. To však ne a ne 
přijít. I zde bude téměř vždy důvodem, že jejich náplň není 
levandulová, ale lavandinová. Pro jedince s nižším krevním 
tlakem pak bude LAVANDINOVÝ OLEJ díky slabším uklidňu-
jícím účinkům v mnoha případech vhodnější volbou. Obsah 
kafru v lavandinovém oleji z něj dělá u mnoha použití ak-
tivnější olej. Jako příklad bych uvedl intimní hygienu. Pravý 
LEVANDULOVÝ OLEJ je vynikající, ale LAVANDINOVÝ OLEJ 
je aktivnější vůči Candidě albicans. Jako vhodný lze označit 
lavandinový olej i při drobných zánětech za předpokladu, 
že zde bude dobrá snášenlivost. Na rozdíl od pravé levan-
dule bych jej právě pro zvýšenou dráždivost, která je dána 
obsahem kafru, nedoporučoval při drobných kr-
vácejících poraněních aplikovat přímo do 
rány, stejně tak u spálenin je jeho použití 
naprosto nevhodné. LAVANDINOVÝ OLEJ 
je také výborný inhalační olej. Vykazuje 
velice prospěšné účinky na dýchací cesty, 
ale neuklidňuje tolik jako pravá levandule. 
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v nižších polohách, zhruba do 800 m n. m., což umožňuje 
jejich strojní sklizeň, zatímco nejkvalitnější 
druhy pravého levandulového oleje pochází 
z divoce rostoucí levandule v horských oblas-
tech. Tam je pak nezbytně nutný ruční sběr, 
který je � nančně nesrovnatelně nákladnější. 

Nelze se tedy divit, že o lavandinovém oleji 
je všeobecně rozšířeno mínění, že se jedná je všeobecně rozšířeno mínění, že se jedná 
o horší, tedy méně kvalitní druh levandule. 
S tím lze souhlasit i nesouhlasit současně. To 
je otázka úhlu pohledu. Laické srovnání le-
vandule a lavandinu opravdu k takovémuto 
hodnocení může svádět. Nejen podobností 
pojmenování, ale i pořizovací cenou. Pokud 
vyhodnocujeme pachovou informaci těchto 

obsahem kafru, nedoporučoval při drobných kr-
vácejících poraněních aplikovat přímo do 
rány, stejně tak u spálenin je jeho použití 

LAVANDINOVÝ OLEJ
je také výborný inhalační olej. Vykazuje 
velice prospěšné účinky na dýchací cesty, 
ale neuklidňuje tolik jako pravá levandule. 
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Artróza?
Artrózu lze označit za degenerativní onemocnění jednoho či 
více kloubů, které vzniká pomalu, v průběhu mnoha let. Ten-
dence onemocnět je vyšší hlavně pak u „dříve narozených“. 
Ono dříve narozených jsem dal úmyslně do uvozovek, neboť 
statisticky se nejvíce objevuje artróza u jedinců kolem 50 let. 
S přibývajícími léty pak postižených stále přibývá. To však 
vůbec neznamená, že se artróza nemůže objevit ve věku již 
podstatně nižším. Ani třicetiletí nejsou výjimkou. U artrózy 
se jedná o snížení funkčnosti kloubů a s tím spojené pro-
blémy. Jako věrný průvodce se samozřejmě objevuje i značná 
bolestivost. Nejčastěji se vyskytuje na nejzatíženějších klou-
bech, tedy v kyčlích a kolenou. Může se však objevit i kdekoli 
jinde, např. v oblasti páteře, rukou apod. Dalo by se říci, že 
doslova žádný kloub si před touto nemocí není jistý. Jedním 
z  prvotních příznaků artrózy je bolestivost při zvýšeném 
zatížení postižených kloubů. Při změnách 
poloh, například ranním vstávání, se art-
róza projevuje ztuhlostí a vždy trvá nějakou 
dobu a žádá si jistou námahu dostat se zpět 
k běžné pohyblivosti. Zde nutno zmínit, že 
tyto problémy jsou běžné v počáteč-
ním stadiu, rozvinuté formy artrózy 
vedou až k nepohyblivosti. Zde pak 
není jiné řešení než operativní vý-
měna nefunkčního kloubu. Dalším 
projevem u artrózy jsou záněty, které 
vyvolávají otoky postižených partií. 
Lze konstatovat, že na vzniku tohoto 
onemocnění se podstatnou měrou 
podílí životní styl. Choroba se daleko 
více vyskytuje u těch, kteří trpí nad-
váhou, která již sama o sobě klouby 
přetěžuje a vede k snížení pohybli-
vosti. Taktéž u profesí, kde dochází 
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Při respiračních onemocněních jsou vhodné směsi například 
lavandinu, borovice, tymiánu. Další využití LAVANDINO-
VÉHO OLEJE je možné při svalových a kloubních bolestech 
či při nachlazení. Zde přichází v úvahu koupele, případně 
masáže. Za zmínku jistě stojí i dobré repelentní účinky LA-
VANDINOVÉHO OLEJE. Pro mnohé asi vznikne otázka, kdy 
použít levandulový a  kdy lavandinový olej. Já sám budu 
v  kosmetických preparátech téměř vždy upřednostňovat 
olej z pravé levandule. Právě pro jeho jemnost, schopnost 
uklidnit a dermální snášenlivost. Lavandinový olej pak jen 
na aromatizaci prostoru, aby neuspával jako levandulový 
olej, případně i jako repelent. I zde bych měl další důvod. 
Lavandinový olej přišel na trh primárně nikoli pro potřeby 
aromaterapie, ale pro výrobce parfémů. Ti jej rozkládají na 
jednotlivé chemikálie, které následně slouží jako suroviny 
rostlinného původu pro parfémové kompozice. Pokud si 
koupíte levandulové mýdlo, pak s největší pravděpodob-
ností nebude levandulové, ale lavandinové. A to ještě platí 
jen o  dražších mýdlech, v  těch levných průmyslových se 
pak velice často nachází jen syntetický linalylacetát, stejně 
jako v různých průmyslových „osvěžovačích“ vzduchu. Na 
trhu se nachází v nabídce hned několik kvalit lavandinového 
oleje. Odlišují se od sebe hlavně výší obsahu esterů. Jako 
nejkvalitnější je označován druh „lavandin super“, který vy-
kazuje nejvyšší obsah esterů a nejnižší obsah kafru. Tento 
olej je samozřejmě i nejdražší. Za zmínku samozřejmě stojí, 
že lavandinový olej nabízený s logem KH je „super“. Střední, 
tedy nižší obsah esterů a vyšší obsah kafru vykazuje „lavandin 
grosso“. U  tohoto oleje se jedná o nejrozšířenější kvalitu. 
Nejnižší kvalitu vykazuje druh „lavandin abrialis“. Tento druh 
má nízký obsah esterů a vysoký obsah kafru.

Karel Hadek
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Z koupelových olejů s logem KH lze doporučit prokrvující 
ROZMARÝNOVÝ KOUPELOVÝ OLEJ, pokud dotyčný nemá 
vysoký krevní tlak. V případě otoků lze doporučit JALOV-
COVÝ KOUPELOVÝ OLEJ. Při akutních bolestivých stavech 
nabídne svou pomoc masážní olej CAYATHERM. U otoků 
lze doporučit buď preparát LYMFA -PACK, případně masážní 
olej LECITOL WALO. Zde se pro zvýšení účinnosti preparátů 
doporučuje zhruba hodinový zábal do potravinářské folie. 
Doslova specialitou u  artrózy je preparát THERMOTON. 
Vykazuje prokrvující i protizánětlivé účinky, podporuje re-
generaci. Doporučuji pravidelné, dlouhodobé ošetřování 
bolestivých kloubů tímto preparátem. I zde je nutné provádět 
výše zmíněné zábaly. Bohužel příčiny vzniku artrózy nejsou 
do dnešních dnů zcela přesně určeny.

I  to je důvod, proč neexistuje u  tohoto degenerativního 
onemocnění léčba, která by navodila zpětné uzdravení. I výše 
uvedená doporučení nutno vnímat jako souhrn opatření, 
která více, či méně zpomalí progresi dané nemoci. Zmíněná 
lokální ošetření budou samozřejmě daleko účinnější tam, 
kde jsou klouby uloženy nedaleko od povrchu pokožky. 
Jedná se o  preparáty, které mají díky použitým surovi-

nám i účinným látkám dobrou schopnost pronikat 
pokožkou. Pro ty, kteří by si chtěli připravit na daný 
problém něco z „vlastní produkce“, mohu doporučit 
TŘEZALKOVÝ OLEJ, dle mých zkušeností, nejvhod-
nější je macerovaný v OLEJI Z PŠENIČNÝCH KLÍČKŮ 
a ARNIKOVÝ, který má též dobré jak protizánětlivé, 

tak prokrvující účinky. Z éterických olejů pak 
mohu doporučit na výrobu domácích 
mastí nebo olejů pro vnější ošet-
ření ROZMARÝNOVÝ, JALOVCOVÝ, 
KAFROVÝ, Z ČERNÉHO PEPŘE, BO-
ROVICOVÝ, SMRKOVÝ. V některých 

k zatěžování kloubů (mimo jiného i vrcholový sport), mohou 
být jednou z příčin vzniku tohoto onemocnění. Roli zde hraje 
též dědičnost, možné dřívější úrazy, z chorob pak cukrovka, 
případně i špatný metabolismus, tedy látková výměna.

Vzniká otázka, co při artróze dělat. To první doporučení by 
byla případná redukce tělesné nadváhy. S tím bude zcela 
jistě souviset i změna jídelníčku. Doporučuji omezit příjem 
tuků v běžné stravě a stravu doplnit o dostatek zeleniny. 
Jako velice zajímavý lze označit celer. Jako další z léků pří-
rodní lékárny bych doporučil konzumaci pampeliškových 
listů. V době vegetace 3× denně 10 listů a v zimním období, 
tedy mimo vegetaci, pak pampelišku sušenou, pokud možno 
z vlastního sběru. Jen tak můžeme zajistit správné sušení 
a následně i nejvyšší kvalitu a tím i účinnost. (Článek o pam-
pelišce je na našem webu v archivním časopise Aromaterapie, 
ročník 2007, dvojčíslo 2/3, str. 7 až 9). Dále bych samozřejmě 
doporučil i eleutherococcový extrakt (3011) v množství 
3× denně 15 až 30 kapek, který zlepšuje a optimali-
zuje funkce imunitního systému. Potřebné kvalitní 
bílkoviny lze získat ze semen a jader. Zde nutno zmí-
nit hlavně čerstvě mleté (v tříštivém mlýnku na kávu) 
lněné semeno, nejen díky obsahu vynikajících 
bílkovin, ale i vysokému obsahu kyseliny alfa  -
-linolenové (tzv. Omega 3 kyselina), která 
krom jiného redukuje záněty v těle. Proto 
lze čerstvě mleté lněné semeno doporu-
čit i jako prevenci některých chronických 
onemocnění jako je právě artritida, sr-
deční choroby, ale třeba i akné. Pozitivní 
vliv má pravidelná konzumace lněného 
semene na mozkovou činnost a díky ob-
sahu lecitinu i na správnou činnost všech 
buněk našeho těla. I aromaterapie zde 
má co nabídnout.
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onemocnění jako je právě artritida, sr-
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suchosti v nose. Příliš suchý vzduch není nic dobrého pro 
nosní sliznici, kterou vysouší a  tím funkčně oslabuje, což 
se u mnoha jedinců projevuje náchylností na častý výskyt 
rýmy. I zde nabízí aromaterapie svoji pomoc. NOSNÍ OLEJ 
aplikovaný do nosu vytváří na sliznici nosu olejový ochranný 
mikro� lm, a suchý vzduch tak nemá přímý kontakt se sliznicí, 
nemůže ji vysoušet. Pro malé děti, včetně těch nejmenších, je 
k dispozici speciální velmi jemná verze nosního oleje „BABY“. 
U těch nejmenších se do nosu nekape, ale nos se jím vy-
tírá. Při nepříjemné suchosti v nose lze též použít lecitinový 
regeneračně -ochranný balzám LECINOS, v jehož receptuře 
se nachází vodní fáze obsahující pantenol, dále i éterické 
oleje, které napomáhají při již existujícím otoku nosní sliz-
nice. Chladné počasí mnohým přináší i další problém. Tím 

jsou dutiny. Krom nahřívání se zde osvědčila infračervená 
lampa, vynikajícím pomocníkem je i olejový preparát 
DONOSOL. Jeho mimořádně silné antimikrobiální a pro-
tizánětlivé účinky napomáhají v průběhu několika dní se 
problémů zbavit. Navíc díky svému složení podporuje 

regeneraci sliznice. Donosol lze aplikovat i do uší, 
kde se osvědčil při zánětech středního ucha. 
Ideální je napustit DONOSOLEM malý tam-
ponek a zasunout, nejlépe přes noc, do ucha. 

Vždy ale doporučuji mít při ruce pinzetu 
pro snadnější vyjmutí či pro případ, že by 
se tamponek dostal hlouběji do ucha. 
I po odeznění problémů nutno dbát na 
prevenci. To se v principu týká všech ne-
mocí, které jsou mikrobiálního původu. 
Ony potvůrky coby živé organizmy se ke 
svému hostiteli velice rády vrací, pokud 
jim prevencí neznepříjemňuje život. Jed-
ním z potěšení, kterému se v chladném 
ročním období doporučuji věnovat, je 

případech se může hodit i ÉTERICKÝ OLEJ Z MÁTY PEPRNÉ, 
díky svým chladivým účinkům. Vzhledem k rozdílné indivi-
duální vnímavosti lze doporučit koncentrace v rozmezí 3 až 
5 % éterických olejů, či jejich směsi ve vyráběném oleji, či 
masti. Doporučuji vždy začít s nižší koncentrací a vyzkoušet 
snášenlivost.

Karel Hadek

 

Podzim se blíží
Hlavní sezóna letošních dovolených je neodvratně za 
námi. Kalendářní léto nám sice ještě pár dní potrvá, 
ale chladna z  rána… Nebude dlouho trvat a  bude 
chladněji nejen z rána, ale i přes den. Krásy podzimu 
mají sice své kouzlo, chladno a sychravé počasí k nim 
ale rozhodně nepatří. Podzim nám přináší i zvýšené 
riziko onemocnění. Proto považuji za vhodné již 
nyní začít s prevencí, tedy se zvyšováním imu-
nity. 3× denně 15 kapek ELEUTHEROCOCCO-
VÉHO EXTRAKTU navýší naši imunitu zhruba 
po měsíci natolik, že ať již mikroby či viry mají 
podstatně ztíženou šanci nás považovat za 
vhodného hostitele. Bližší informace o účincích 
eleutherococcu jsou k dispozici v elektronické 
podobě na našem webu. Stačí v hlavní nabídce 
prokliknout „KE STAŽENÍ“ a následně „Brožura 
Eleutherococc“. V  případě zájmu je možné si 
ji i  vytisknout. Chladný podzim je signálem 
k začátku topné sezóny. Teplo domova s sebou 
krom příjemnosti přináší i zvýšenou suchost vde-
chovaného vzduchu. Zde pak nejde jen o pocit 
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chodem jara pak tyto problémy objeví. Zde se osvědčily oba 
MYKOSANY. Ať již jako prevence plísňových onemocnění či 
na ošetřování partií plísní postižených. Zapomínat bychom 
v tomto případě neměli ani na boty, i v nich se drží plísně, 
zde nám pomůže THYMICON s jejich likvidací. Jedním z ve-
lice příjemných i terapeuticky účinných způsobů, jak prak-
tikovat aromaterapii, je inhalace éterických olejů. Chladné 
roční období jako by bylo pro inhalace stvořeno. Éterické 
oleje, případně jejich směsi, nám nejen příjemně provoní 
místnosti, kde se zdržujeme, ale díky svým antimikrobiálním 
a  antivirálním účinkům doslova a  do písmene od těchto 
nezvaných hostů čistí vzduch. Zde bych rád zmínil směs 
éterických olejů AROMECLIMA, která velice účinně brání 
přenosu kapénkových infekcí. Velice příjemnou vůni a dobré 
antimikrobiální účinky má směs Dobrý den. V dětských ko-
lektivech se osvědčila směs AROMA -BABY. Další „zimní“ 
oblíbenou směsí je VIROSAN. Jak již sám název napovídá, 
tato směs vykazuje silné antivirální účinky. Zmínit nutno 
i ATEMOL, směs éterických olejů, která tiší křeče hladkého 
svalstva a při kašli ji lze označit za nepostradatelnou. Za další 
zimní průvodce lze označit ÉTERICKÉ OLEJE BOROVICE, 
MATEŘÍDOUŠKY, BADYÁNOVÝ, EUKALYPTU, u dětí CITRO-
NOVÉHO EUKALYPTU, D O B R O -
MYSLOVÝ, SMRKOVÝ, 
ZÁZVOROVÝ. Aroma-
lampa není nezbytnou 
nutností. Éterické oleje 
lze dát do odpařovačů 
na radiátory, je možné 
je nakapat na kousek 
bavlny nebo celulózy 
a  nechat volně odpa-
řovat. Množství pou-
žitého éterického oleje 

příjemně teplá, voňavá relaxační koupel. Nejenže prohřeje 
tělo, příjemná relaxace v aromatické koupeli nám pomůže 
zbavit se stresu, je doslova i očistou duše. Koupel však může 
být velice účinná i z terapeutického hlediska. Nejen teplo 
koupelové vody, ale i  použité éterické oleje nám mohou 
být nápomocny předcházet různým důsledkům z prochlad-
nutí. Zde mohu z vlastní zkušenosti doporučit specialitu na 
„dušičkové počasí“, EUKALYPTOVO -TYMIÁNOVÝ KOUPE-
LOVÝ OLEJ. Pokud se dostaví onen ne zrovna příjemný pocit 
„něco na mě leze“, pak hodinová koupel v tomto koupeláčku 
se stává prioritou číslo jedna. Ten umí „postavit“ na nohy. 
V zimním období pak mohou prokázat dobré služby i další 
koupelové oleje, borovicový, tymiánový a rozmarýnový. Tím 
samozřejmě terapeutické použití koupelí zdaleka nekončí. 
Balneoterapie nabízí velmi široké terapeutické použití kou-
pelí, mnohé z nich lze aplikovat i v domácích podmínkách. 
Zde bych rád zmínil alespoň některé z nich. Různé kožní pro-

blémy, jako lupénka, chronické dermatózy, dále nervová 
přecitlivělost, vysoký krevní tlak, svalová ztuhlost, 
problémy pohybového aparátu, svalový revmatiz-

mus, detoxikace a mnohé další. Zapomínat bychom 
neměli ani na nohy. Studené nohy, nejen že nejsou 
ničím příjemným, ale je to nejjednodušší cesta, 
jak si přivodit prochladnutím mnohé zdravotní 
nepříjemnosti. Pokud máme studené jen nohy, 
jejich koupel v koupelovém oleji na nohy velice 

příjemně prohřeje celý organizmus. Je vhodnou 
prevencí nejen nemocí z nastydnutí, ale i plís-
ňových onemocnění. Ať již pokožky nohou či 
nehtů. Pokud již netrápí studené nohy, a naopak 
v těsné zimní obuvi je příjemně teplo, bude tam 
i zvýšená vlhkost. Teplo a vlhko jsou ideálním 
prostředím pro vznik plísňových onemocnění. 
Nelze se proto divit, že mnozí nejpozději s pří-

MATEŘÍDOUŠKY, BADYÁNOVÝ, EUKALYPTU, u dětí CITRO-MATEŘÍDOUŠKY, BADYÁNOVÝ, EUKALYPTUMATEŘÍDOUŠKY, BADYÁNOVÝ, EUKALYPTU
NOVÉHO EUKALYPTU, NOVÉHO EUKALYPTU, 
MYSLOVÝ, SMRKOVÝ, MYSLOVÝ, SMRKOVÝ, 

Aroma-Aroma-
lampa není nezbytnou lampa není nezbytnou 
nutností. Éterické oleje nutností. Éterické oleje 
lze dát do odpařovačů lze dát do odpařovačů 
na radiátory, je možné na radiátory, je možné 
je nakapat na kousek je nakapat na kousek 
bavlny nebo celulózy bavlny nebo celulózy 
a  nechat volně odpa-a  nechat volně odpa-
řovat. Množství pou-řovat. Množství pou-
žitého éterického oleje žitého éterického oleje 
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nebo jejich směsi se řídí velikostí aromatizovaného prostoru. 
Zde doporučuji na 5 m3 vzduchu 1 kapku. Nos pak musím 
označit za zařízení s „vypínačem“. Je naprosto normální, že 
zhruba po 10 až 15 minutách onu vůni přestaneme vnímat. 
Pokud z aromatizované místnosti na chvíli odejdeme, pak 
po návratu onu vůni ucítíme znova.

Karel Hadek

Dražší Koala
Jak již to u produktů z přírodních surovin chodí, stačí jen 
neúroda a ceny chvátají nahoru. Není to však jediný faktor, 
který má na tvorbu cen vliv. Stejně tak důležitá je i poptávka. 
V případě nezájmu ceny klesají, v případě zvýšeného zájmu 
narůstají. Vliv na cenu má kvalita toho, co se urodí.

Současně došlo k  podstatnému zdražení eukalyptového 
oleje, který nabízíme pod označením Koala. 
Co z uvedených faktorů mělo vliv na dras-
tický nárůst ceny, nevím, mohu jen napsat, že 
tuším. Dle analytických certi� kátů je zřejmé, 
že nynější dodávky tohoto oleje vykazují o 5 
až 10% vyšší podíl eukalyptolu, tedy nej-
důležitější složky eukalyptového oleje. Dle 
mého bych usuzoval, že v původní sklizené 
surovině se díky rozmarům počasí nachá-
zelo menší množství éterického oleje s tím, 
že vykazuje vyšší kvalitu.

Karel Hadek
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Přeji krásný den, pane Hadku,
moc Vám děkuji za odpověď a za rady. Dnes mi došel balíček 
s objednávkou z internetu. Vaše výrobky mám poprvé a jsem 
naprosto spokojená a opravdu překvapená krásnými vůněmi 
a  skvělým účinkem. Přírodní produkty používám už delší 
dobu, ale v kombinaci s běžnými čističi, kosmetikou apod. 
Lecco si doma vyrobím a dělá mi to radost. Těhotenství mě 
ale posouvá mnohem hlouběji a poprvé cítím, jak doslova 
skrz kůži pronikají látky do těla a to mě přimělo k úplné ob-
měně kosmetiky i všemožných čističů, prášků na praní apod. 
Zatím jsem se ale nesetkala s  tak přirozenými a krásnými 
vůněmi jako mají vaše výrobky. Ještě jednou moc děkuji za 
to, co děláte a především za Váš milý přístup k zákazníkovi. 
Moc si toho vážím a přeji krásné pohodové dny.

Barbora V.

Dobrý den, pane Hadku!
Nepatřím do skupinky lidí -pisatelů, ani nejsem zrovna sdílný 
typ člověka, ale Vám již delší dobu cítím potřebu napsat 
a poděkovat! Velmi mě baví číst Vaše vtipné reakce na nově 
vycházející články a doporučení, co bychom měli a neměli… 
S Vašimi názory se naprosto ztotožňuji.

Jsem pravidelným odběratelem Vašeho zboží, a proto bych 
se i já s Vámi chtěla podělit o pár zkušeností, protože věřím, 
že zpětná vazba je pro Vás velmi důležitá. Pro mě jako uži-
vatele taktéž.

Vždy mě pobaví, když za mnou přijde 3,5letá dcerka, abych 
jí navoněla kapesníček či její „šmudlací“ hračku. Každý den 
si vybírá jinou vůni a již bez toho neusne. Nejraději má směs 

Moc si toho vážím a přeji krásné pohodové dny.

Současně došlo k  podstatnému zdražení eukalyptového 
oleje, který nabízíme pod označením Koala. 
Co z uvedených faktorů mělo vliv na dras-
tický nárůst ceny, nevím, mohu jen napsat, že 
tuším. Dle analytických certi� kátů je zřejmé, 
že nynější dodávky tohoto oleje vykazují o 5 
až 10% vyšší podíl eukalyptolu, tedy nej-
důležitější složky eukalyptového oleje. Dle 
mého bych usuzoval, že v původní sklizené 
surovině se díky rozmarům počasí nachá-
zelo menší množství éterického oleje s tím, 
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AROMA -BABY, přirovnává ji k jablíčkům. V současné době 
velmi často používáme levanduli. V zimě byl oblíbený VI-
ROSAN. Když přijdu unavená z práce, pomůže mi Uvolňující 
směs éterických olejů.

Děkuji Vám také za Váš NOSNÍ OLEJ. Hrozili nám odstraně-
ním nosní mandle, ale důsledným kapáním či jen vytíráním 
nosánku problémy zcela vymizely. Na MANDLOVÝ MYCÍ 
OLEJ nedám dopustit.

Já sama mám seborrhoickou dermatitidu. Měsíc používám 
mycí olej SEBOÖL a preparát SEBOSAN. Tyto preparáty mi 
hned zklidní svědící pokožku na hlavě. Nemůžu říct, že jsem 
se seborey zbavila, ale kůže je celkově zdravější.

Nyní se chystáme na dovolenou k moři, takže nemůžu jinak, 
než zkusit Váš OPALOVACÍ OLEJ.

Mějte se moc hezky a  přeji 
Vám spoustu nových a  spo-
kojených uživatelů!

S pozdravem,

Veronika H.

THERMO -BALSAM
a CELLU -THERAP
Od doby, co pravidelně sportuji a dodržuji zdravý životní styl, 
jsem začala být sama se sebou spokojená až na dvě věci – ce-
lulitidu a břišní partie. A tak jsem přemýšlela, jak tomu bříšku 
pomoct dolů, samozřejmě kromě pohybu a stravy. Rozhodla 
jsem se tedy vyzkoušet skořicový krém THERMO -BALSAM 
a střídala jsem ho s krémem a olejem CELLU -THERAP kvůli 
eliminaci celulitidy. THERMO -BALSAM jsem aplikovala na 
partie břicha a  boků, které jsem chtěla redukovat a  poté 
zabalila potravinářskou folií a šla cvičit. Minimálně tři čtvrtě 
hodiny jsem intenzivně jezdila na rotopedu či šla běhat atd. 
THERMO -BALSAM prohřeje krásně kůži. V menší míře může 
kůže svědit a zarudnout, nicméně prohřátí bylo příjemné 
a nijak při cvičení nevadilo. Výsledky jsem zpozorovala asi 
už po 14 dnech, zejména v ústupu celulitidy, ale pociťovala 
jsem na sobě i úbytek tuku. CELLU -THERAP jsem aplikovala 
i na stehna, a to z jednoho důvodu: THERMO -BALSAM pů-
sobí povrchově a lokálně na tukovou tkáň, zatímco CELLU-
-THERAP působí do hloubky, čistí lymfatické cesty a  tím 
eliminuje celulitidu. Určitě bych doporučila CELLU -THERAP 
i jako koupelový nebo sprchový olej. Samozřejmě je nejdů-
ležitější správně se stravovat, mít dostatečný přísun vody 
a mít pravidelný pohyb, bez těchto faktorů budou účinky 
obou krémů menší.

Sára Celundová
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Nyní se chystáme na dovolenou k moři, takže nemůžu jinak, kůže svědit a zarudnout, nicméně prohřátí bylo příjemné 
a nijak při cvičení nevadilo. Výsledky jsem zpozorovala asi 
už po 14 dnech, zejména v ústupu celulitidy, ale pociťovala 
jsem na sobě i úbytek tuku. 
i na stehna, a to z jednoho důvodu: 
sobí povrchově a lokálně na tukovou tkáň, zatímco 
-THERAP
eliminuje celulitidu. Určitě bych doporučila
i jako koupelový nebo sprchový olej. Samozřejmě je nejdů-
ležitější správně se stravovat, mít dostatečný přísun vody 
a mít pravidelný pohyb, bez těchto faktorů budou účinky 
obou krémů menší.

Sára Celundová

Nyní se chystáme na dovolenou k moři, takže nemůžu jinak, 
OPALOVACÍ OLEJ.

Mějte se moc hezky a  přeji 
Vám spoustu nových a  spo-

Nyní se chystáme na dovolenou k moři, takže nemůžu jinak, 
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pěti let, kterého trápilo od patnácti úporné akné. Celé roky si 
ještě více poškozoval kůži zaručenými kosmetickými přípravky, 
které problémy ještě zhoršovaly. Pleť jsem hloubkově ošetřila 
a vysvětlila mu, jak se o pleť šetrně starat doma. Celá procedura 
byla podstatně jednodušší než ta, kterou absolvoval po celé 
roky. Hlavním klíčem k úspěchu byl právě olej ALIPIE. Výsledky 
byly vynikající, byl nadšený, ale po dvou letech ho začaly trápit 
drobné šupinky. Pro mne to byl jasný důkaz toho, že olej splnil 
vše, co sliboval. S šupinkami jsme si už hravě poradili, po letech 
starostí s bolestivými záněty a posléze nepříjemnými jizvami 
musím říct, že pán vypadá báječně. V současné době používá 
REGENERAČNÍ OLEJ ALOE VERA, který je mou druhou volbou 
pro aknózní pleť. REGENERAČNÍ OLEJ ALOE VERA je určený pro 
citlivé typy pleti, ale jeho schopnosti aktivovat látkovou výměnu 
a antiseptické účinky, se výborně uplatnily právě 
u pletí potýkajících se s akné.

Zmíněné šupiny jsou další z potíží, které se často 
vyskytují na problematické kůži obličeje. Tvář se 
leskne, je začervenalá a podrážděná pupínky. V dů-
sledku nadprodukce kožních tuků v celé T 
zóně se ještě ke všemu tvoří šupiny. Je ve-
liký omyl takto zasažená místa ještě více 
promašťovat. Naopak zde schází vlhkost, 
na přechodnou dobu, než se kůže dostane 
do rovnováhy, pomůže SALTIA BN. V létě je 
fajn použít oleje s ochranným faktorem proti 
sluníčku. Slunce na akné působí blahodárně, 
ale právě vyléčený zánět, kde je 
pokožka citlivější, může díky 
slunečnímu záření nepříjemně 
pigmentovat. Barevný nesoulad 
pak bude působit hodně dlouho 
reliéfně, i když kůže bude vylé-
čená a hladká.
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citlivé typy pleti, ale jeho schopnosti aktivovat látkovou výměnu 
a antiseptické účinky, se výborně uplatnily právě 
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sledku nadprodukce kožních tuků v celé T 
zóně se ještě ke všemu tvoří šupiny. Je ve-
liký omyl takto zasažená místa ještě více 
promašťovat. Naopak zde schází vlhkost, 
na přechodnou dobu, než se kůže dostane 
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fajn použít oleje s ochranným faktorem proti 

ale právě vyléčený zánět, kde je 
pokožka citlivější, může díky pokožka citlivější, může díky 
slunečnímu záření nepříjemně 
pigmentovat. Barevný nesoulad 
pak bude působit hodně dlouho 
reliéfně, i když kůže bude vylé-

fajn použít oleje s ochranným faktorem proti 
sluníčku. Slunce na akné působí blahodárně, 
fajn použít oleje s ochranným faktorem proti 
sluníčku. Slunce na akné působí blahodárně, 

Zdravím Vás z Ostravy. Léto, období bezstarostnosti, prázd-
nin, slunečných dnů a dovolených je pomalu za námi. Pupínky 
a drobné záněty způsobené teplem, opalovacími krémy, změ-
nami prostředí a stresem z cestování nám někdy dokážou zne-
příjemnit skvělé zážitky.

Velice mě baví snadné a rychlé návody, jak na problematickou 
pleť, které lze najít na internetu nebo v časopisech pro ženy. 
Moje zkušenost s tímto problémem je úplně jiná. Člověk není 
stroj a univerzální spolehlivý návod, jak zatočit s akné, ať už 
je jeho forma jakákoliv, prostě neexistuje. U někoho pomůže 
jen drobná změna v péči o pleť, ale ve většině případů je to běh 
na dlouhou trať, zázraky se nekonají a pomáhá jen trpělivost 
a důslednost.

V každodenní péči o pleť je nezbytné obličej vždy pečlivě umýt. 
Doporučuji hydro� lní mycí olej nebo odličovací mycí olej, jeho 
použití je snadné a výsledky spolehlivé. Do vlhké kůže aplikujeme 
pár kapek oleje, několika kroužky rozpustíme zbytky make -upu, 
krému i řasenky, větším množstvím vody vzniklou emulzi oplách-
neme. Obličej provlhčíme pleťovou vodou. U komplikovaných 
pletí je nejoblíbenější hřebíčková. Působí antibakteriálně, snižuje 
citlivost pleti a nádherně voní. V případě bolestivých tepajících 
zánětů může pomoct MĚSÍČKOVÉ TONIKUM nebo lokálně přímo 
na zánětlivá místa ELEUTHEROCOCC -PROPOLISOVÉ tonikum. 
Pár kapek regeneračního obličejového oleje vmasírujeme do 
vlhké pleti nebo naneseme krém. Z krémů se v těchto případech 
velice osvědčil krém AKNETTE, oblíbili si ho zejména děti a mladí 
lidé. Dámám, které se potýkají s mastnou a náročnou pletí ve věku, 
kdy se už o pubertě nedá mluvit, radím sáhnout po regeneračních 
obličejových olejích. ALIPIE je olej určený k ošetřování mastné 
pleti, obsahuje vysoký podíl vícenásobně nenasycených mast-
ných kyselin. Při dlouhodobém užívání usměrní vlastní produkci 
kožních tuků. Doslova přesvědčí kůži, že se už víc mastit nemusí.

Jeden zážitek z praxe: Do mého studia se objednal klient, po-
hledný úspěšný muž, manažer jedné společnosti, kolem třiceti 
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Tolik populární mycí gely nebo současný hit - micelární vodu bych 
věnovala kamarádce, která má na svědomí nechutnou pomluvu, 
nebo své sokyni v lásce. Obsahují totiž složky, které pleť vysušují 
a celý problém v dlouhodobém horizontu jen zhoršují.

Profesionální kosmetická péče je pro aknózní pleť samozřejmostí. 
Každý měsíc je třeba hloubkovým čištěním pleti uvolnit mazové 
zátky v pórech. Tady je výborným pomocníkem balzám INTIMISS, 
který pleť krásně uvolní a éterické oleje, jež obsahuje, mají rege-
nerační schopnosti, tiší a tlumí bolest. Čištění pleti pak je snadné 
a méně nepříjemné. Vhodným doplněním profesionální péče je 
také kosmetická masáž AKTIDERMOU LY, kdy stimulací lymfatic-
kých drah v obličeji si kůže s každým problémem rychleji poradí.

I když se jedná o kosmetický problém, někdy je na starosti s pletí 
kosmetika krátká. Zejména u přetrvávajících potíží je potřeba za-
myslet se nad sebou, zpomalit životní tempo, urovnat si myšlenky 
v hlavě. V tom pomáhá relaxace ve voňavé vaně s KOUPELOVÝM 
OLEJEM – MEDUŇKOVÝM na uklidnění, ROZMARÝNOVÝM 
pro povzbuzení nebo PELARGÓNIOVÝM, jenž pomáhá při úz-
kosti a nervozitě. Zajímavé je, že dámy, které potřebují relaxovat 
nejvíce, je nejtěžší o tom přesvědčit. Jen díky mé urputnosti se 
mi to v některých případech povedlo, výsledkem 
jsem byla vždy příjemně překvapená a milé dámy 
šokované. Získala jsem si tak nejen jejich důvěru, 
ale taky věrné fanynky koupelových olejů.

Přeji krásné babí léto a barevný podzim všem 
čtenářům a čtenářkám Aromaterapie.

Věra Kotásková

Studio Dobrý pocit, Ostrava / www.dobrypocit.eu

THYMICON – 
– zachránce zvířecích kalamit
Možná to neznáte, možná ano. Máte  -li doma zvířátka, ob-
zvláště pak takové příšerky, jako jsou kočičky a pejsci, pak 
máte stejně jako my o zábavu postaráno.

Člověk se neubrání tomu, aby se občas nestala nějaká ta 
nehoda, ať už v podobě tekuté či tuhé. Doplněno o případné 
přežrání myší… Detaily popisovat nebudu. Dobrý hospodář 
tedy ihned přiskočí a začne napravovat škody napáchané 
zvířátkem. Práce s aromaterapií má tím pádem hned dvojí 
účinky. První jsou ryze čisticí a dezinfekční a druhé jsou pro-
spěšné pro emocionální stabilizaci páníčka. Protože když 
tomu zvířátku pořád říkáte, ať hezky papá střídmě a nepřežírá 
se a ono to má zcela a úplně v tlapičce (jak jinak, že?), tak je 
emocionální podpora více než užitečná.

Jelikož máme zvířátek plný dům, nepočítám ty venku, dějí se 
nám kalamity poměrně často. Vysypaná hlína pečlivě apli-
kovaná do koberce, loužička, která se z nepochopitelných 
důvodů stala pár minut po venčení či již zmiňované pozůs-
tatky myšky (původní tvar si lze již pouze domyslet). První 
pomoc je jasná – ORANGE SANITOL (zde bych obzvláště 
vypíchla antidepresivní účinky díky citrusům, které jsou ga-
rantovanou emocionální první pomocí). Ten svede čisticí pro-
ces bravurně, a jelikož pro něj není probléme ani plastelína 
zašlapaná do koberce (práce pro změnu toho dvounohého 
tvorečka), s  přírodním materiálem nemá skutečně žádné 
potíže. Následuje proces číslo dvě. Dezinfekce a deodorace 
v jednom. V tomto případě upřímně a hluboce děkuji panu 
Hadkovi. Bez THYMICONU bychom totiž byli zralí na „soci-
álku“. THYMICON místo fantasticky zdezin� kuje a dezinfekce 
je natolik úžasná, že zvířecí aktivita zůstává bez jakéhokoli 
následku. Místo, tedy spíše celou místnost, provoní, a proto 
ani následní návštěvníci nepocítí cokoli z proběhnuté akce. 
Výrok návštěvy typu „jééé, vám to tady krásně voní po by-
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linkách“ vás de� nitivně uklidní, že je 
vše v nejlepším pořádku.

A tak děkuji za tento fantastický pro-
dukt. Při četnosti zvířecích kalamit by-
chom byli bez něj zcela bezradní…, 
protože než na to cpát chemii, tak to 
radši smrádeček. :o) A  díky THYMI-
CONU máme nakonec čisto a voňavo 
a to je to úplně nejlepší řešení! :o)

Eliška Lukonchik

Poznámka:

Zmíněné přípravky lze nahradit pomocí přípravků AROMAFAUNA, 
které jsou pro tyto účely určeny, schváleny a mají silnější účinky.
ORANGE SANITOL – AROMA SANITOL

THYMICON – FAUNA DESINF

Michaela Švorcová

Rozmarné léto
Už si začínám zvykat, že české léto neznamená pouze lány 
zlatavého obilí s vlčími máky a pár letních bouřek, ale i zvláštní, 
rádoby podzimní počasí, které mě při večerním sezení u ohně 
přimělo navléknout si teplé ponožky a svetr.

Nevím, jak jste na tom vy, já ale v takovém počasí večer zatou-
žím po teplé koupeli. A tak jsem se oproti „letním zvyklostem“ 
párkrát ponořila namísto do rybníka do teplé vody, kterou jsem 
si provoněla svým oblíbeným LEVANDULOVÝM nebo ME-
DUŇKOVÝM KOUPELOVÝM OLEJEM. O tom, že se mi pak 
krásně spalo, není pochyb.
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Párkrát jsme v rodině sáhli i po CANDIÖLU, který mám spojený 
spíše s podzimem a s příchodem prvních viróz. Rozmarné léto 
v naší kotlině s sebou ale přináší i pobolívání v krku. A na to je 
přeborník právě Candiöl. Pár kapek nakapat rovnou do úst a spolk-
nout. Na ostrou chuť si člověk zvykne, hlavně že bolest v krku 
povolí.

Protože je nabídka AKH opravdu široká, vyzkoušela jsem v létě jiné 
krémy, než jsem zvyklá. Vyhrál to u mě lehce vstřebatelný arnikový 
krém MONTANA, který mi na léto vyhovuje více než Leciderma. 
Na tu ovšem nedám dopustit od podzimu do jara. Zjistila 
jsem také, že mi rychleji začíná mizet LEVANDULOVO-
-MRKVOVÝ REGENERAČNÍ OLEJ a LIPIO SÉRUM, na 
které mi teď už neskrývaně chodí můj přítel.

Okurková sezóna zasáhla ale i mě a rozprostřela kolem 
atmosféru odpočinku. Přestože léto miluji a chtěla 
bych ho ještě trochu pozdr-
žet, těším se na podzim, jeho 
barvy a na to, co přinese.

Provoněné dny za každého 
počasí přeje Milena Nová-
ková, distributorka v Nizo-
zemí a Belgii

Spať (ako) v mede
Niekedy sa nám podarí spať ako v mede. Toto si väčšinou pomy-
slíme, keď sa ráno zobudíme s pocitom hlbokého a sladkého 
oddychu. No ja mám skutočne niekedy pocit, že u nás doma 
spíme v mede…, a to skoro doslova!

linkách“ vás de� nitivně uklidní, že je 
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chom byli bez něj zcela bezradní…, 
protože než na to cpát chemii, tak to 

THYMI-
 máme nakonec čisto a voňavo 

a to je to úplně nejlepší řešení! :o)

Párkrát jsme v rodině sáhli i po 
spíše s podzimem a s příchodem prvních viróz. Rozmarné léto spíše s podzimem a s příchodem prvních viróz. Rozmarné léto 
v naší kotlině s sebou ale přináší i pobolívání v krku. A na to je 
přeborník právě Candiöl. Pár kapek nakapat rovnou do úst a spolk-
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Pokožka sa neuveriteľne zregenerovala a vyhladila. Efekt hĺbko-
vého pôsobenia a zlepšenie funkcií pokožky pri tejto medovej 
maske funguje na 100%, hoci sa zdá, že klin klinom vybíjame. 
Pretože sami vieme, že väčšina z nás si pomyslí toto: „Niečo 
mastné nám problematickú pleť ešte viac upchá, a preto si zá-
paly len naďalej vysušujeme. Správny je v tomto prípade opačný 
postup, samozrejme treba vedieť vybrať vhodný prípravok na 
premastenie pokožky. Olejčeky a balzamy od Karla Hadka nám 
dávajú na výber a ponúkajú úžasné možnosti.

Moja dcéra naďalej veľa účinkuje pred 
kamerou a cestuje. No bez veľkého 
balenia AKTIDERMY LY vo svojej 
kozmetickej kapse by už z domu 
neodišla.

Monika Mannová

Návrat ku kolíske parfumov
Vône a parfumy. Dnes sú symbolom luxusu, čistoty a osobného 
štýlu, no v dávnej minulosti ich ľudia používali aj na celkom 
iné účely.

História vôní, ktoré nám skrášľujú život a zvyšujú našu príťaž-
livosť, sa začala už pred 7000 rokmi, keď sa parfumy začali 
vyrábať v ďalekej Mezopotámii a Egypte. V tej dobe si však pod 
slovom parfum môžeme predstaviť niečo celkom iné ako sú 
dnešné voňavky v drahých parfumériách. Boli to oleje, maste, 
živice alebo bylinky. Okrem pestovania tela sa používali aj na 
nadviazanie kontaktu s vyššími silami, balzamovanie mŕtvych, 
pri uctievaní božstiev či na osobité účely. Napríklad v Egypte 

Medová regeneračná maska Aktiderma ly intenzívne na-
vodzuje pocit niečoho veľmi mastného a hlavne lepkavého, 
dokonca trochu i sladkého. Pri jej používaní je pokožka dosť 
mastná, až polepená a prvé pocity s vrstvou Aktidermy ly na 
tvári nemusia byť preto celkom príjemné. Moja dcéra a nie-
kedy i ja túto procedúru podstupujeme celkom dobrovoľne 
a ochotne, pretože efekt takejto medovej „polepenosti“ je 
skrátka úžasný a rozhodne stojí za to!

Donedávna sme ešte nemali s Aktidermou ly skúsenosti. Ako 
pôsobí sme zistili až vtedy, keď sme zúfalo skúšali, čo by zabralo 
na naozaj nepríjemnú dermatitídu. Dcéra Sylvia, tanečnica 
a herečka, ju dostala po použití nevhodného make -upu a ešte 
nevhodnejšej „liečby“ svojich problémov u kožnej lekárky. 
Mokvajúce a zapálené fľaky na tvári vyzerali hrozivo, ďaľšie 
zápaly sa tvorili a nebolo ich možné ani zatrieť, nieto ešte 
zamaskovať. Sylvia mala pred sebou náročné účinkovanie 
pred kamerou a bola zúfalá. „Mama, prosím ťa, daj mi niečo! 
Už ťa poslúchnem, daj mi čokoľvek, len nech sa to rýchlo 
zahojí!“ plakala.

Aby bolo jasné, „Hadkove olejčeky a balzamy“ máme doma. 
Ale dcéra je vo veku, v ktorom sa všetko skúša a rebeluje za 
každú cenu. Na „dobré“ rady svojich kamarátok mala práve 
za sebou sériu nešťastných pokusov so svojou pokožkou: 
peelingy, micelárne vody a následne agresívne krémy, ktoré 
jej na vzniknuté problémy predpísala kožná lekárka. Keď toto 
všetko vyskúšala, jej pleť bola v  zúfalom stave. A  tak sme 
začali zachraňovať.

Zahľadela som sa do chladničky a hneď prvá moja voľba bola 
správna. Hrubá vrstva AKTIDERMY LY, ktorú si Sylvia naniesla 
podľa môjho odporúčania pred spaním, už po prvom ošetrení 
priniesla krásny výsledok. Ráno boli červené fľaky už oveľa 
bledšie, zápal ustupoval, pleť sa začala hojiť a po niekoľkých 
dňoch sa problémy úplne stratili.
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nadviazanie kontaktu s vyššími silami, balzamovanie mŕtvych, 
pri uctievaní božstiev či na osobité účely. Napríklad v Egypte 

dávajú na výber a ponúkajú úžasné možnosti.

Moja dcéra naďalej veľa účinkuje pred 
kamerou a cestuje. No bez veľkého 
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sa na telesnú hygienu nesmierne dbalo a  nešlo pritom len 
o očistu. Dôležitý bol hlavne relax, ktorý si Egypťania dopriali 
v podobe kúpeľov.

Podobnú � lozo� u a zloženie majú aj parfumy v ponuke Karla 
Hadka, ale k nim sa dostaneme až po krátkom výlete do histórie 
voňaviek a výroby parfumov.

Dnes pri výbere voňavky zohráva � akón – nádoba na parfum 
– dôležitú úlohu. Často si nejakú voňavku kúpime len pre ten 
krásny obal. V  minulosti sa všetko, čo bolo považované za 
„parfum“, uschovávalo v nádobách z kameňa, hliny, bronzu 
alebo dreva. Egyptský národ sa však považuje nielen za kolísku 
vzniku vôní a za civilizáciu s perfektným vkusom, ale môže sa 
rovnako pochváliť výrobou � akónov. O prvých sa hovorí už 
v roku 1000 pred naším letopočtom a boli vyrobené zo skla, 
ktorého receptúra pochádza z Mezopotámie.

Vône začínali byť postupne obľúbené aj v ďalších kútoch sveta 
a neskôr sa Egyptom inšpirovala aj staroveká Čína, hinduisti, 
izraeliti, Kartáginci, Arabi, Gréci, Rimania. Skutočný prelom nastal 
vďaka Arabom, ktorí objavili destiláciu a alkohol sa stal veľmi 
dôležitou súčasťou voňaviek.

V novodobej histórii sa za kráľovstvo parfumov považuje Fran-
cúzsko. Parfumy si túto krajinu podmanili s veľkým úspechom 
v 17. storočí a odvtedy je Francúzsko voňavkárskou veľmocou. 
Používanie vôní sa rozmáhalo aj počas vlády Ľudovíta XV., no 
tentoraz slúžili skôr na prekrytie zápachu. Paradoxne, kým hy-
giena v starovekom Egypte napredovala a stala sa súčasťou 
bežného života, vo vzdelanej a vyspelej Európe upadala. A tak 
na Versaillskom dvore sa to síce hmýrilo drahými šatami, pre-
pychovými šperkami a parochňami, no luxus bol v kontraste 
s otrasným nedostatkom hygieny. Samotný kráľ sa odmietal 
kúpať a ulicami Paríža sa vtedy šíril príšerný zápach. Voňavky 
to všetko museli prekryť a práve z tohto dôvodu sa Francúzsko 
stalo veľmocou voňaviek. Nepoužívali sa len na telo, striekali 
sa aj do vejárov, na nábytok či oblečenie.

V 18. storočí vďaka kráľovnej Márie Antoinette vznikla prvá ko-
línska voda: osviežujúca zmes rozmarínu, bergamotu, citróna 
a neroli, ktorá bola uskladňovaná v pozlátených nádobách.

Používala sa vo vodnom kúpeli, zriedená s vínom ako ústna 
voda, na kocke cukru ako pokrm alebo aj ako obklad na rany.

Neskôr sa centrom parfumov stáva Provensálsko so svojimi 
levandulovými poliami a vďaka jazmínu, ružiam a citrusom sa 
mesto Grasse v Provensálsku stalo veľkým centrom vonných 
surovín. V Paríži vznikli tzv. „vonné domy“ a od 19. storočia sa 
toto mesto stalo komerčným a svetovým centrom parfumov.

Okrem kraľujúcich kvetinových vôní prichádzali vtedy do módy 
aj „kožené“ pánske vône. Ide o špeciálnu kategóriu parfumov so 
zložkami imitujúcimi vôňu kože. Pánske vône boli vtedy kom-
binované s kadidlom, tabakom či drevom a dámske s kvetmi. 
Tak ako to bolo za čias faraónov, aj dnes sa mnohí muži o seba 
starajú často viac ako ženy. Niet sa čo čudovať, veď už faraóni sa 
veľmi zaujímali o módu. Túto � lozo� u vystihuje aj jemný a zau-
jímavý parfum, ktorý Karel Hadek vytvoril pre pánov – FARAO. 
V jeho zložení kraľuje kadidlo, doplnené ylangom, pelargóniou, 
pánskou sviežosťou elemi a citrónu.

Dnes v 21. storočí sa na svetovom trhu nachádza okolo 30 000 
„značkových“ vôní, vytvorených zmesou esencií z rastlín a drevín, 
ale často, niekedy prevažne alebo výlučne aj zložkami živo-
číšneho pôvodu a samozrejme, netreba si klamať, veľmi často 
„syntetikou“, chemicky vyrobenými napodobeninami esencií.

Naše čuchové vnemy toho už skúsili dosť. Spoznali sme množ-
stvo nových odvážnych kombinácií a hádam, každý človek má 
tie svoje obľúbené kategórie vôní: ovocné, sladké, ťažké, kore-
nisté… Často však po vyprchaní prvej vonnej zložky ostávame 
sklamaní. Na oblečení a pokožke nachádzame neveľmi pekné 
pachové stopy. Syntetické zložky vedia nepekne zmeniť pô-
vodne príjemnú vôňu na zápach.
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Kvetinové vône sú stále obľúbené, do módy 
prichádzajú kožené

V roku 1930 začali byť kvetinové vône ešte populárnejšie a ko-
žené sa dostávali do módy (špeciálna kategória parfumov, so 
zložkami imitujúcimi vôňu kože, pánske vône sú kombinované 
s kadidlom, tabakom či drevom a dámske s kvetmi). S francúz-
skou kozmetikou to na vrchol dotiahli aj ďalší návrhári - Christian 
Dior, Jacques Fath, Nina Ricci či Pierre Balmain. Ak uctievaš 
jedného z nich a rád si dopraješ luxusnú vôňu, potom určite 
tušíš, že okrem rastlinných výťažkov obsahujú aj živočíšne 
zložky. Ak si o nich vedel, chválime ťa, ak nie, neľakaj sa. Môže 
ísť o pižmo, cibet, kastoreum či zložku, ktorá znie oveľa lepšie 
v podobe slova ambra než ako veľrybie zvratky. Nuž, kvalita 
má svoje dane. Rozhodne sa nimi nenechaj odradiť. Parfumy 
sú totižto tie najlepšie darčeky, ktorým potešíš nielen seba, 
ale aj druhých. Ak niekomu darujete voňavku a on v nej nájde 
svoje ja, potom ste vyhrali na plnej čiare. Dokonale ho totižto 
poznáte. Na záver ti už len zaželáme voňavý deň.

Monika Mannová, výhradný distribútor pre SR

www.aromaterpie.sk

Milí,
protože se již delší dobu pohybuji mezi „zdravými a nemoc-
nými“, shledávám, že preparáty a rady pana Karla Hadka a paní 
Michaely Švorcové jsou nedocenitelné. Postupně mi do sebe 
zapadají různé informace, které jsem získala jak na kurzu ARO-
MATERAPIE, tak i dalším studiem jiných oborů alternativní me-
dicíny. Již delší dobu se zabývám tím, jak pomocí přírodních 
prostředků zmírnit či zamezit projevům té nejzákeřnější cho-
roby RAKOVINY A JINÝCH VÁŽNÝCH CHOROB.

A tu sa po širokej historickej prechádzke náš kruh uzatvára. Oci-
táme sa opäť pri kolíske parfumov, tvorených čistými vonnými 
olejmi a rastlinnými esenciami. Ich základom - ako v starovekom 
Egypte - sú oleje, živice alebo bylinky.

Parfumy, ktoré vo veľkom výbere príjemných kombinácií vy-
tvoril Karel Hadek nám tak trochu pripomínajú voňavky našich 
babičiek, sú nedotknuté syntetikou a našim zmyslom lahodiace: 
LILIEN, MAGIC, VALENTINE, KLEOPATRA, VIOLA, FARAO… 
Zaujímavým zážitkom sú i  ČAKROVÉ a  PENTAGRAMOVÉ 
VÔNE, na ktorých je stále čo objavovať.

Na záver neodolám a  pripojím nielen svoju skúsenosť, ale 
i skúsenosť a zistenie mnohých používateľov parfumov Karel 
Hadek: Vždy keď si medzi svoje zaužívané voňavky či dezo-
doranty pokusne zaradili niektorý Hadkov parfum, spočiatku 
sa im zdal príliš intenzívny, trochu starosvetský, akýsi zvláštne 
orientálny alebo odvážny… Po krátkom čase však zistili, že 
tie pôvodne obľúbené voňavky im čudne až nepochopiteľne 
zosmradli, skrátka prestali voňať. Ostali na poličke bokom a par-
fum MAGIC, KLEOPATRA či iný z Hadkových parfumov si zrazu 
museli objednať vo väčšom balení.

Zatiaľ sa nestalo, že by našim zmyslom tieto parfumy prestali 
krásne lahodiť.
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Pan K. Hadek i paní Michaela Švorcová nám nabízí velké množ-
ství preparátů, které mnohé ovlivní. Jsou to éterické oleje, 
např. ČESNEKOVÝ, ČAJOVNÍKOVÝ, HŘEBÍČKOVÝ, PEPŘOVÝ, 
PETRŽELOVÝ a další. Můžeme od nich získat rostlinné oleje 
a olejové maceráty, které mají potravinářskou kvalitu - AVOKÁ-
DOVÝ, DÝŇOVÝ, Z MERUŇKOVÝCH PECEK, ALOE VERA atd. 
Proto bych Vám ráda se svou kolegyní předala další informace, 
které jistě oceníte, jako jsme to ocenily my dvě.

Další překvapení Vás čeká v podobě potravinových doplňků, 
kterými se dá báječně obohatit strava, a pomohou i v prevenci 
zimních nemocí. Vynikající VITAMIN C v té nejčistší podobě, 
GELOVÉ KAPSLE, které umožní strávit jak nepříjemné ostré 
chutě, třeba CANDIÖLU, tak i pampelišky a jiných produktů 
přírody. ELEUTHEROCOCC má své nezastupitelné místo v cel-
kové pomoci organismu – vybudování T-lymfocytů, které bojují 
za nás. Jeho využití je dalekosáhlé.

To, co nám pan Hadek sdělil o éterickém JALOVCOVÉM OLEJI, 
je stále platné v detoxikační péči o celé tělo, včetně použití 
přípravků na ošetření dutiny ústní, ZUBNÍHO OLEJE, KARIO-
SANU a HALITOSANU.

Stále se opakující rady s OPALOVACÍMI OLEJI jsou potvrzené 
zkušenostmi, proto je péče o pokožku v létě i v zimě nutná.

Nesmíme zapomenout na zevní ochranu CANDISANEM, IN-
TIMNÍ KOSMETIKOU HY-INTIM SET, ale i DALŠÍMI KRÉMY A PŘÍ-
RODNÍMI DEODORANTY – HAPPY DEO. Zájem paní Švorcové 
a pana Hadka se nesoustřeďuje jen na člověka, ujali se i péče 
o naše mazlíčky a zaneřáděná příroda pesticidy a dalšími jedy 
jim není vůbec lhostejná. To potvrzuje nabídka AROMAFAUNY 
a  AROMAFLORY. Už jen oblíbený ORANGE - SANITOL má 
mnoho způsobů využití.

Na kurzu budou informace o novodobé vodíkové terapii, kte-
rou si můžete sami, díky preparátům pana Hadka, jednoduše 
připravit.

V další kosmetické péči o celé tělo, které potřebuje očistu, budou 
připomenuty KOUPELOVÉ a SPRCHOVÉ OLEJE. Ty mají velký 
podíl na detoxikaci.

Ukázky detoxikační péče, příprava a kombinace preparátů pana 
Hadka i vzájemná komunikace bude jistě velmi obohacující. 
Kdybychom pomohli zachránit jeden život, naše snaha nebyla 
marná.

Vše dobré Vám přeje Vaculová Drahomíra.

Kurz bude probíhat ve dnech 

25. a 26. 2. 2017 v Praze.

Pokud budete mít zájem, přihlaste se co nejdříve na 
kurzypraha@seznam.cz. 

Hana Martínková 774 272 992 / 

Drahomíra Vaculová 737 312 571 (pouze večer)

Další podrobné informace na 

www.zdravvuska.webnode.cz
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Dětská lékárnička a hygienické 
prostředky pro moji dcerku od 
jejího narození
Chtěla bych se s Vámi podělit o účinky aromaterapeutických 
prostředků, které používám pro svoji dcerku na každodenní 
hygienickou péči již od jejího narození jako prevenci nebo 
i v případě vzniklých problémů. Budu moc ráda, pokud tyto 
informace budou pro Vás užitečné.

Uplynul už 1 rok a 7 měsíců od narození naší dcery a od doby, kdy 
jsem si začala zapisovat tyto poznámky. Od narození dcera neví, 
co je to mýdlo, šampón nebo zubní pasta. Mýdlo samozřejmě 
viděla, ale pouze jako mýdlo na praní nebo pro potřeby v do-
mácnosti. S tenzidy (pěnou) jsme ji výjimečně seznámili pouze 
ve formě mýdlových bublin. Tato kapalina krásně pění a tvoří 
se z ní úžasné mýdlové bublinky. Od jejího narození používám 
pouze aromaterapeutické prostředky Karel Hadek, které používá 
celá moje rodina již mnoho let. Tyto prostředky stále prokazují 
svůj účinek a bezpečnost. S ničím lepším jsem se po stránce 
přírodní a fyziologické dosud prostě nesetkala.

Začnu hygienickými prostředky. V  porodnici za Vámi přijde 
druhý den lékař nebo zdravotní sestra a  ukazují Vám první 
koupel a každodenní hygienickou péči, kterou je nutné doma 
provádět. Myslím si, že tyto informace jsou užitečné především 
pro prvorodičky. V porodnici se používá obyčejné mýdlo, sa-
mozřejmě tzv. dětské, které je určeno pro dětskou pokožku. 
Pro novorozence není příliš vhodné a je pro kůži agresivní. Ve 
velkém množství se také používají vlhčené ubrousky, a to nejen 
při výměně pleny, ale i na obličej a celé tělo, což mne nejvíce 
šokovalo. Vždyť tyto ubrousky obsahují parfémy a konzervační 
látky. Tedy nic prospěšného. Mýdlo ani vlhčené ubrousky jsem si 
samozřejmě s sebou nevzala. Místo toho mám jednoduché do-
poručení – záhybky (faldíky) na kůži potírat obyčejným kuchyň-
ským olejem – olivovým nebo slunečnicovým, který je ovšem 
nutné sterilizovat (mohou se v něm vytvořit choroboplodné 

zárodky). Je samozřejmé, že záhybky musí být natřeny velmi 
pečlivě. Pokud ale nepoužíváte mýdlo, promašťovat není nutné.

Namísto doporučeného seznamu jsem si s sebou do porod-
nice přinesla DĚTSKÝ SPRCHOVÝ OLEJ Karel Hadek (těm, 
kteří by se obávali alergické reakce, mohu místo toho dopo-
ručit neutrální hydro� lní olej ze série pro mytí obličeje, který 
neobsahuje éterické oleje a je jemnější než neutrální sprchový 
olej). Sprchový olej jsem měla v malé lahvičce s rozprašovačem 
a v případě nutnosti jsem ho mohla použít místo vlhčených 
ubrousků. S sebou jsem měla i aromatickou levandulovou vodu 
pro případ, že bude potřeba otřít očka nebo ji použít místo 
špatné vody z kohoutku při výměně plenek. Také jsem měla 
balzám INTIMISS na potření záhybků a pro intimní hygienu. 
Jde o multifunkční balzám, který je znám při péči o dětskou 
pokožku a intimní hygienu dětí. Především jej doporučuji pro 
maminky holčiček. Chrání jemnou sliznici před kontaktem 
s obsahem pleny, zabraňuje podráždění, zarudnutí a svědění. 
Je také vynikající prevencí proti synechii a opruzeninám. Bal-
zám je velmi jemný, obsahuje přírodní éterický olej heřmánku 
lékařského, má protizánětlivé a zklidňující účinky a můžeme 
jej použít i k masáži. Těm, kteří z jakéhokoliv důvodu nechtějí 
na záhybky a pokožku používat prostředky s éterickými oleji, 
mohu doporučit MANDLOVÝ OLEJ nebo BAMBUCKÉ MÁSLO. 
MANDLOVÝ OLEJ je velmi jemný a je často nazýván dětským 
olejem. Při pokojové teplotě je bambucké máslo tuhé, a proto je 
nutné je před použitím třít a zahřát v dlani a až poté aplikovat na 
pokožku děťátka. Oleje nemusíte sterilizovat, neobsahují vodu, 
a proto se žádné choroboplodné zárodky nemohou objevit. 
Můžete použít i lecitinový masážní olej – LECITOL NEUTRAL 
SUPER. Obsahuje hodně lecitinu, který má blahodárné účinky 
na pokožku. Je vynikající na suchou a citlivou kůži. Můžeme jej 
používat v neutrální formě. Vyzkoušela jsem jej také, když jsem 
chtěla dcerku seznámit s jinými vůněmi a přidávala jsem do 
něj růžový nebo levandulový olej. INTIMISS se u nás používá 
několikrát denně od jejího narození.
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Kromě toho jsem s sebou měla i NOSNÍ OLEJ, který jsem při-
pravila z mandlového oleje a malého množství ÉTERICKÉHO 
OLEJE Z HEŘMÁNKU MODRÉHO (lékařského) tak, abych získala 
velmi nízkou koncentraci. Novorozencům ovšem nedoporučuji 
kapat olej do nosíku, ale kroucením vaty udělat tamponek, káp-
nout na něj olej a tímto tamponkem namazat sliznici nosíku. 
Tak sliznici hydratujeme a ochráníme, a pokud jsou v nosíku 
nečistoty, jednoduše jej odstraníme. Karel Hadek má v nabídce 
i speciální dětský olej do nosu, který je také velmi jemný a mů-
žeme jej použít.

Po návratu domů z porodnice jsme řadu našich hygienických 
prostředků doplnili o oleje do koupele. Nejprve jsme přidávali 
MEDUŇKOVÝ a LEVANDULOVÝ OLEJ, potom BOROVICOVÝ 
a EUKALYPTO -TYMIÁNOVÝ. Karel Hadek má v nabídce i spe-
ciální DĚTSKÝ KOUPELOVÝ OLEJ HEŘMÁNKOVÝ. Ten jsme 
používali jen na počátku prvního měsíce, potom jsme přešli na 
MEDUŇKOVÝ a LEVANDULOVÝ OLEJ.

Když se objevily zoubky, bylo třeba je začít čistit a učit 
dcerku návykům hygieny. Objevili jsme zubní olej 
BABY -DENT. Když dceruška během čistění zoubků 
olej olizuje a  polyká, jsem v  naprostém klidu. 
Všechny složky, které olej obsahuje, jsou kva- lit-
ními potravinami, takže o přirozenost a bez-
pečnost se není třeba obávat. To však 
nemůžeme říct o zubních pastách. Speciální 
dětské zubní pasty jsou dokonce nebezpečné 
pro cévní systém miminek – obsahují barviva, 
vůně a konzervační látky, nemluvě o tenzi-
dech (pokud jsou pěnivé). Zubní olej BABY-
-DENT můžeme používat i v době prořezávání 
zubů a provádět s nimi masáž dásní. V tomto 
případě jsme olej netestovali, protože všechny 
zoubky dcerce vylezly hladce a bez problémů.

Když holčička povyrostla, začala malovat, lepit, hrát si na písku, 
běhat po venku a ručkama na všechno sahat. Ručičky bylo třeba 
mýt častěji. Nejprve jsme je myli sprchovým olejem, který jsme 
používali při výměně pleny – meduňkovým, levandulovým nebo 
jiným, který byl zrovna po ruce. Později jsme začali používat spe-
ciální olej na mytí ručiček, který při častějším mytí vyjde levněji.

Když jdeme na procházku, vždy s sebou beru LEVANDULOVÝ 
EXTRA OLEJ, LEVANDULOVOU nebo RŮŽOVOU vodu, tam-
ponky, TŘEZALKOVÝ OLEJ A THYMICON v rozprašovači. I když 
jsem z toho zatím nic nepoužila, s tímto vybavením jsem v klidu. 
Vlastně dvakrát nám přišel vhod třezalkový olej. V Jekatěrinburgu 
jsme měli několik dní nesnesitelné vedro. Jednou před polednem 
a podruhé v pozdních odpoledních hodinách jsme museli odejít 
z domu. Jít dlouhou dobu ve stínu nebylo možné. Abychom se 
nespálily, namazala jsem sobě i dcerušce nezahalené části kůže

TŘEZALKOVÝM OLEJEM W10 (pamatovala 
jsem si zkušenosti Karla Hadka s tímto olejem 
v Egyptě). Olej dokonale ochránil pokožku.

Co se týká hygieny, je to asi všechno, co bych 
mohla poradit. Teď bych se chtěla zmínit 

o našich terapeutických a preventivních 
prostředcích.

Díky bohu, že dcerka netrpěla na na-
chlazení, záněty středního ucha, záněty 
průdušek apod. Pouze dvakrát dostala 
rýmu a  teplotu. Rýmu rychle vyřešil 
nosní olej. Horečka nebyla nijak kri-
tická. Pomohl také balzám PROATEM. 
PROATEMEM jsem namazala zádička, 
vnitřní stranu stehen a paží, potřela 

hrudní koš a chodidla. PROATEM
mám vždy v  ledničce, a  to ze-

jména v  období respiračních 
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se podívala do odborné literatury, popřemýšlela, jaké léčebné 
postupy by navrhl lékař v podobné situaci, a rozhodla jsem se 
zkusit aromaterapii. Vědomě jsem vybrala krém SALTERICU, 
který obsahuje sůl z Mrtvého moře a olej z březového dehtu. 
Bylo nutné provést detoxikaci pokožky a zbavit se toxinů. S tím si 
bezvadně poradí sůl, která je součástí krému a má hygroskopické 
vlastnosti. Dehet z břízy je další velmi účinnou složkou. Vnitřním 
adsorbentem byl chléb z otrub, který dcerce moc chutnal.

Předtím než jsem začala holčičku mazat krémem, jsem bohu-
žel nestihla udělat žádné fotky. Po prvním použití krému se 
vyrážka velmi zlepšila a dělat fotky ztratilo smysl. Po druhém 
nanesení krému opět velký skok ke zlepšení. O  několik dní 
později vše zmizelo beze stopy. A to i navzdory tomu, že se 
vyrážka zhoršovala i poté, co byla nasazena dieta, kdy jsem 
ji mazala LEVANDULOVÝM OLEJEM, INTIMISSEM a chtěla 
běžet k lékaři. SALTERICU jsem během dne nasadila dvakrát. 
Na noc jsem jí dávala SHEADERM, aby se promastila pokožka 
(jen INTIMISSEM nestačilo). Z důvodu speci� cké vůně jsem 
SALTERICU v noci nepoužívala. Snad je to všechno, o co jsem 
se chtěla s Vámi podělit.

Ať jste zdraví a máte radost!

Oxana Mich, Jekatěrinburg

chorob a epidemií. Tento balzám můžete použít při prvních 
příznacích nachlazení – potřete záda a hrudník.

Jako prevenci podávám holčičce od narození EXTRAKT ELE-
UTHEROCOCCA – kapu jí ho do kompotu, který moje dcerka 
miluje. (Kompot vařím z kvalitního, chemicky neupravovaného 
sušeného ovoce bez cukru.) Množství kapek vždy rozpočítávám 
podle váhy.

V chřipkové sezóně preventivně velmi často používám éterické 
oleje eukalyptu, tea tree, levandule, borovice, směs ATEMOL. 
Pokapu papírový ubrousek a dám na topení.

Zvláště bych chtěla vyzdvihnout vynikající prostředek, kterým 
je „dehtový“ krém SALTERICA. Tento krém nám už dvakrát 
prakticky okamžitě pomohl s dvěma různými problémy.

V prvním případě jsme podcenili lišej. Byli jsme totiž na návštěvě, 
kde měli kočku s koťaty, které byly napadené lišejem. V té době 
už naše holčička aktivně lezla po podlaze. Nějaký čas jsem ne-
mohla pochopit, cože to má na nožce za skvrnu, dokud jí neza-
čala růst a dokud nenabyla výrazného tvaru. Ani INTIMISS, ani 
LEVANDULOVÝ OLEj nepomohl. Pak jsem se rozhodla zkusit 
SALTERICU, vlastně nevím ani proč. Jaksi podvědomě. Během 
několika dní byla skvrna pryč.

Druhý případ se stal nedávno. Léto, ovoce… Zdá se, že jsme 
to přehnali. Po nějakém ovoci dostala silnou alergickou reakci. 
Těžko říci, které to způsobilo. V té době jsem s ní zrovna ne-
byla, překládala jsem na semináři Karlu Hadkovi, který přijel 
v červnu do Jekatěrinburgu. Na noze i na břichu se jí objevila 
vyrážka, pokožka byla drsná, posetá tvrdými bělavými pupínky. 
Vyrážka byla na velké ploše a na pohled i na dotyk vypadala 
hrozně. Navzdory vyloučení všech možných alergenů se stav 
kůže každým dnem zhoršoval. První panická myšlenka, která 
se objevila v mé hlavě, byla běžet rychle k lékaři. Jelikož se ale 
dcerka chovala normálně a neměla teplotu, rozhodla jsem se, že 
na to, utíkat jako splašená k doktorovi, je zatím čas. Nejdříve jsem 
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Nekky klub ve Zlíně
Tímto příspěvkem bych ráda poděkovala panu Karlu Hadkovi, 
který nás v květnu navštívil v našem centru Nekky ve Zlíně, a pro 
jeho věrné fanynky uskutečnil přednášku, na niž se už tolik těšily.

Jelikož nám začínalo léto, většina dotazů směřovala na ošetřování 
pokožky při pobytu na sluníčku. Pan Hadek stále opakuje dokola, 
aby lidé používali zdravý selský rozum. Sluníčko samo o sobě 
není špatné, ale spíše přístup k němu. Sluníčko potřebujeme, 
hlavně k aktivaci vitamínu D v lidském těle. Dlouhodobý nedo-
statek způsobuje náchylnost k respiračním infekcím a chřipkám. 
Nynější životní styl, práce uvnitř budov, ochranné UV oblečky atd. 
přispívají k růstu nedostatečnosti tohoto vitamínu. Správným 
pobytem na sluníčku a vhodnými prostředky na ošetření po-
kožky můžeme tomuto nedostatku předejít.

Opalovací oleje KH poskytují pokožce okamžitou ochranu 
před UV zářením, krásně se vstřebává a nezanechává pocit 
mastnoty. Díky éterickým olejům z levandule a heřmánku 
působí i proti obtížnému hmyzu. Maminky si oblíbily prak-
tické balení 20 ml do kabelky pro děti v kočárku.

Pokud už se pokožka spálí, doporučujeme použít 
speciální krém ARADEA, který má regenerační a ti-
šící účinky. Obnovuje poškozenou tkáň, je vhodný 
i na drobné spáleniny.

Dalším častým dotazem nejen na přednášce… jsou 
plísně!!! V našem Baby clubu, kde provozujeme také 
laktační poradnu, se tento problém neustále řeší. 
Zejména pak Candida albicans, druh kvasinky, které 
způsobují u některých lidí ústní a genitální infekce. 
Maminky se na nás poslední dobou obracejí s otáz-
kou, co se zarudlou pokožkou v oblasti prsů, kon-
krétně bradavek. Plísně na bradavkách se projevují 
zarudnutím, posléze bílým povlakem, pálením, až 
popraskáním.

Co s tím?! Nepoužívat neprodyšné podprsenky, vložky do pod-
prsenek, prsa by měla co nejvíce dýchat, větrat. Ve stravě omezit 
cukry, potraviny s plísní, např. sýry a být opatrné i na různé typy 
ovoce, jako jsou švestky, hrozny, meruňky.

Jako prevenci a i následnou léčbu s výbornými výsledky dopo-
ručujeme FENYKLOVÝ MASÁŽNÍ OLEJ. Jeho protizánětlivé 
a regenerační účinky napomáhají k regeneraci pokožky prsů, 
dvorců a bradavek. FENYKLOVÝ OLEJ můžete používat i během 
kojení, kdy děťátko tím, jak saje, dostává trochu do pusinky a tím 
zabrání častým problémům kojenců. Soor neboli moučnivka je 
také způsobená plísněmi.

Bylo by toho ještě asi na napsání knihy…, co vše jsme s panem 
Karlem Hadkem stihli probrat. Jeho výrobky, ať už je to ORANGE 

–SANITOL, který také používáme v našich centrech a osvěd-
čil se i při praní bílého prádla, doporučujeme vyzkoušet!!! 
Také ostatní preparáty vykazují skvělou kvalitu přírodní 
kosmetiky a přes všechny strasti, které někdy musel překo-
nat, stále usměvavý a energii nabitý, to je pan Karel Hadek.

Ještě jednou děkujeme za skvělou přednášku a chuť 
podělit se s vlastními zkušenostmi a radami.

Za celý team Baby clubu Nekky Zlín

Wendy Babišová
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Dobrý den pane Hadku,
chci vyjádřit mírnou nespokojenost s  balením. Jelikož čtu Vaše 
stránky a časopisy, vím, že už jste se k tomu vyjadřoval a Vaším ná-
zorem je, že podstatný je obsah a ne vzhled balení. Já s tím naprosto 
souhlasím. Není potřeba investovat do nákladných balení. Mrzí mě 
ale, že nejsou jednotlivé přípravky vzájemně rozpoznatelné, alespoň 
barvou krabičky nebo uzávěru, případně tvarem obalu. Čímkoli. 
Vysvětlím Vám proč. Vaši kosmetiku jsem totiž doporučila i svým 
rodičům, kteří jsou senioři a mají problém přečíst názvy výrobků 
a odlišit je mezi sebou. Věřím, že oni nejsou jediným případem. I já, 
když mám Vašich přípravků více, musím neustále kontrolovat, zda 
používám opravdu to, co chci a nic jsem nezaměnila. Věřím, že by 
hodně uživatelů ocenilo větší praktičnost a rozpoznatelnost balení, 
která by dopomohla k lepší orientaci mezi výrobky.
Toto je jen můj názor, ale chtěla jsem Vám ho napsat, protože kos-
metiku máte skvělou, a toto je jediná věc, která mi a rodině znepří-
jemňuje její používání.
Přeji Vám pěkné léto a hodně zdaru v další práci,
Veronika K.

Milá paní Veroniko,
děkuji Vám za Váš hezký mail i Vámi zaslaný podnět. Souhlasím 
s Vámi, že by alespoň teoreticky nebyl problém změn, které 
zmiňujete. Bohužel věci nejsou tak jednoduché, jak by se na 
první pohled mohlo zdát. Takováto opatření by v první řadě 
výrobky cenově zatížila. Nejen nárůstem skladu z titulu většího 
počtu různých druhů obalů a tím i zvýšených potřeb skladových 
prostorů, manipulace, evidence, ale i snížením množstevních 
rabatů u stávajících obalů.
No a pak zde máme magory (jiné označení pro ně nemohu najít) 
z EU. Každý použitý obal musí být nejprve schválen a zaevidován. 
Tato registrace (dle mého však buzerace) samozřejmě také není 
zdarma. I tyto zcela zbytečné náklady se musí projevit v ceně 
výrobku a kupující je musí zaplatit.

I to je jeden z důvodů, proč na obalech nebudeme nic měnit. 
Koneckonců, ony zeleno -bílé obaly jsou dlouhodobě budo-
vanou součástí image � rmy.
Navíc, já osobně vůbec nejsem přesvědčen, že ono barevné 
odlišení (třebas rozdílná barva uzávěrů) by vedlo i k podstatně 
zřetelnější identi� kaci preparátů. Lidé zapomenou vše, hlavně 
starší lidé by si ne vždy pamatovali, co která barva znamená.
V daném případě existují mnohá celkem jednoduchá řešení. 
Pokud někdo není schopen identi� kovat preparát na základě 
textu uvedeného na etiketě, ať již proto, že se mu nechce číst 
či třeba špatně vidí, nabízí se možnost pořízení různobarev-
ných etiket v papírnictví a provést si barevné dooznačení dle 
svých představ. Další možností ke zvýšení rozlišení je použití 
barevných � xů či barevné obrázky na samolepicích etiketách.
Přiznávám, i mně osobně se již stalo, že jsem po ránu ne ještě 
řádně probuzený sáhl vedle. Místo Dentaromu jsem měl náhle 
v ústech Komonicové tonikum, určené vlasové pokožce. A tak 
jsem byl nucen sám sebe poučit o tom, jak účelné je využívání 
skutečnosti, že jsem gramotný.
Budu rád, pokud Vám moje odpověď bude užitečná.
Karel Hadek

Dobrý den.
Pravidelně od Vás odebírám 100% mandlový olej, do kterého nyní 
potřebuji naložit jisté byliny. Můj dotaz zní, je možné uložit tento 
mandlový olej na cca 4 týdny na slunce? Neznehodnotí se?
Předem děkuji za odpověď. MK

Dobrý den pane Hadku,
chci vyjádřit mírnou nespokojenost s  balením. Jelikož čtu Vaše 

Budu rád, pokud Vám moje odpověď bude užitečná.
Karel Hadek

Dobrý den.
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Vážený pane Miroslave,
děkuji Vám za Váš mail i Vámi zaslaný dotaz. Bohužel velice 
často se stává, že podobná doporučení jsou uváděna autory, 
kterým chybí základní chemické znalosti. Principiálně bych po-
ložil otázku, k čemu by „sluníčko“ bylo dobré? Odpověď je jasná. 
U světla a případně ultra� alového záření bych rád napsal, že 
k ničemu, ale to by byla chyba. Tyto dvě složky velice negativně 
ovlivňují „životnost“ rostlinných olejů a tuků, jinými slovy, způ-
sobují jejich urychlené stárnutí. Takže běžná autooxidace oleje 
je navíc na slunci aktivována i fotooxidací. Chcete   -li macerovat 
v oleji rostliny, musíte počítat i s tím, že se tam objeví i nějaká ta 
stopová množství těžkých kovů, které působí jako katalyzátory 
oxidace olejů. Pokud se budete zabývat fyzikálně chemickými 
vlastnostmi a skladováním olejů, pak jako ideální bych označil 
teploty v rozmezí zhruba 5 °C až 8 °C. Jinými slovy, čím vyšší 
skladovací teplota, tím kratší trvanlivost oleje. A nejen to, další 
zásadou je skladování olejů ve tmě!
Z celého pojmu „na slunci“ nám tedy zbývá infračervené záření 
neboli sluneční teplo. Sice jej nelze z tohoto pohledu označit za 
něco "dobrého", zde bych použil termín technologická nutnost. 
V rostlinách jsou mnohé lipo� lní složky, které k uvolnění do nos-
ného oleje prostě relativně vysoké teploty potřebují. Z tohoto 
pohledu je pak dobré používat k maceraci např. kameni-
nové nádoby, případně lze použít i skleněné nádoby, ale je 
nutné zabránit přístupu světla do oleje a konec -konců i do 
macerovaného materiálu. Ani tomu světlo a UV -záření 
neprokazují dobrou službu.
Já sám jsem to kdysi, když jsem s maceracemi začínal, 
řešil tak, že jsem takzvané „okurčáky“, tedy cca 5lit-
rové lahve od okurek natíral černou barvou. Zde Vám 
mohu doporučit článek o macerování třezalky, který 
byl uveřejněn v časopise Aromaterapie 2/2008, na 
stranách 13 až 17. Časopis je v elektronické podobě 
na našem webu. Zde najdete i doporučení, která se 
týkají macerování všeobecně.
Budu rád, pokud Vám moje odpověď bude užitečná.
Karel Hadek

Vážený pane Hadku,
je mi jasné, že Vám píše mnoho lidí se žádostí o radu při řešení jejich 
zdravotních problémů. Jako Vaše věrná zákaznice bych Vám chtěla 
poděkovat za Vaše vynikající preparáty, se kterými jsem absolutně 
spokojena. Ráda bych zmínila meduňkový koupelový olej, Intimu, 
Lipio -Séra, zubní olej i další přípravky, které se staly neoddělitelnou 
součástí naší domácnosti. V této souvislosti musím ještě zmínit na-
prosto bezkonkurenční Orange -Sanitol. Píši Vám ale ohledně, jak jsem 
četla, revolučního objevu peptidů a výroby peptidových krémů. Podle 
mně dostupných informací bych řekla, že v mém věku je takto účinný 
krém doslova nutností. Proto bych se chtěla zeptat, zda připravujete 
výrobu peptidových krémů? Předem Vám děkuji za Vaši odpověď.
Hana P. 

Milá paní Hano,
děkuji Vám za Váš velice příjemný mail i Vámi zaslaný dotaz, který 
mi již tak velkou radost neudělal. Asi začnu tím, že i já čtu. Třeba: 
„Začněte mládnout již dnes s revolučními peptidy…“, „Denní 
krém s peptidy ohromil kosmetický svět…“, „Peptidový krém je 
vakcína mládí, připravena na bázi nejvyšší vědecké přesnosti…“, 
„Plastičtí chirurgové zuří…“, „Konec plastické chirurgie…“ a takto 
bych mohl v oné recitaci agresivních poťouchlostí pokračovat. 

Prosím, zkuste nejen číst, ale taky trochu přemýšlet. Udělejte 
si malý „kosmetický výlet“ do nedaleké minulosti kosme-

tických jak jinak než "zázraků". Před koncem tisíciletí „vědci“ 
z reklamních agentur objevili, že stárnutím degeneruje náš 

kolagen, což způsobuje tvorbu vrásek. A tak byly vyráběny 
již tehdy zázračné krémy s kolagenem. Jak „reklamní vědci“ 
uváděli, posláním mladého telecího kolagenu bylo nahradit 
v pokožce onen již starý a zdegenerovaný. Věčné mládí 
mělo být zajištěno, jak jinak, na věky… Přiznávám, já měl 
tenkráte panický strach to vyzkoušet. Bál jsem se, nikoli 
věčného mládí, s tím bych i já zcela jistě uměl žít, ale měl 
jsem obavy, aby mi po telecím kolagenu nenarostla te-
lecí hlava. Konstatuji, že reálná šance, že by telecí kolagen 
„vlezl“ do pokožky, způsobil popisovanou regeneraci, byla 

Vážený pane Miroslave,
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něco zázračného s ovocnými kyselinami vyrábět. Vzhledem ke 
skutečnosti, že klientela � rmy se prokazatelně neskládá z ma-
sochistů, jimž dělá sebepoškozování neskonalou radost, byla 
již tehdy moje odpověď NE! A tak i nyní ponecháme nového 
peptidového krále věřícím, byť z tohoto pohledu jsou peptidy 
naprosto neškodné. Jistě ne každý může být odborníkem na 
pokožku, chemii a  další příbuzné oblasti. To je důvod, proč 
kosmetičtí sedmilháři z reklamních agentur mohou a musí za 
peníze svých chlebodárců laickým spotřebitelům předkládat 
shora citované absurdity. 
Samozřejmě, každý z nás má touhu dobře a mladě vypadat, 
nestárnout, a když už, pak stárnout co nejpomaleji. A tak laikovi 
nezbývá, než ony zázraky vyzkoušet. Domnívám se, že mnozí 
dokonce nevěří, že by to mohlo působit tak, jak reklama pro-
klamuje, ale co kdyby to náhodou fungovalo, že ano… Chápu, 
pokud značná část z příjmů za prodej jde zpět do reklamy, je 
evidentní, že nyní o peptidech čteme nebo slyšíme každou chvíli. 
Červík jak pochybností, tak i touhy v hlavě začne makat na plné 
obrátky. Dříve, než si odpovíme na otázku, co peptidy mohou, 
či nemohou v krémech způsobit, bych rád zmínil, co se za ta-
jemným názvem peptidy skrývá. Pro lepší pochopení lze říci, že 
peptidy jsou aminokyseliny svázané peptidovou vazbou. Peptidů 
je obrovské množství. Pokud jsou spojeny dvě aminokyseliny, 
vzniká dipeptid, při třech aminokyselinách je to již tripeptid atd. 
Do deseti aminokyselin je všeobecný název oligopeptidy, vazba 
většího počtu aminokyselin již projevuje polymerní charakter 
a zde se používá název polypeptidy. Dále pak polypeptidy s vy-
sokou molekulární hmotností nejsou nic jiného než bílkoviny. 
Jen pro osvěžení paměti… Výše jsem zmiňoval kolagen, který 
je bílkovina. Jak již jsem uvedl, peptidů je obrovské množství 
a také jejich funkce jsou v organizmu naprosto rozdílné. Jen pro 
ilustraci, do této oblasti lze zařadit např. inzulín, který má bílko-
vinový charakter. Stejně tak existují peptidové hormony. Tímto 
bych povídání na téma, co jsou peptidy, ukončil, jinak by hrozilo, 
že odpověď by byla zralá na proklatě obsáhlé knižní vydání. 
Jak již bylo uvedeno, reklama proklamuje peptidy jako zázrak 
v oblasti anti-agingu (proti stárnutí). Mnohé je odvozeno od 
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nana naprosto stejné úrovni jako ona možnost nárůstu telecí hlavy. 
Když použivatelé po jisté době zjistili, že jaksi vrásky kašlou na 
takto servírovaný kolagen a s přibývajícími léty přibývají a pro-
hlubují se dle hesla „umřel král, ať žije nový král“, přišly na svět 
liposomy. Takové malé „duté“ lecitinové kuličky, do nichž se 
napěchuje vše dobré, co máme k dispozici, a liposom vzácný 
náklad transportuje až do buňky. A tak věčné mládí mělo být 
(po kolikáté již) opětovně zajištěno. Krom všeho dobrého však 
do liposomu lezly třeba i konzervační látky. O tom se bohužel 
žádný výrobce ani prodejce již nezmínil. Myslím, že největší 
radost, že to takto nefunguje, měli sami výrobci. Neumím si 
představit tu „krásu“ dodávat buňkám také obsažené konze-
rvanty a podobné lahůdky. Nezbývá tedy než upřesnit, že to 
fungovat nemohlo hned z několika důvodů. 
Původně byly liposomy málo stabilní a než krém doputoval 
ke spotřebiteli, tak se prostě rozpadly. Zákazník tak obdržel 
krém, v němž byly liposomy v době, kdy byl vyroben, nikoli 
však v době, kdy byl zakoupen. Ale i kdyby tam byly. Při kon-
taktu liposomu se zrohovatělou vrstvou pokožky dochází k jeho 
destrukci. Věčné mládí se tak týkalo zase jen textů z reklamních 
agentur, zatímco tváře krabatěly dále. A tak po nějaké době 
liposomový král musel umřít jen a jen proto, aby scéna reklamy 
mohla uvítat krále nového. Nový král byl divoch! Přinesl nám éru 
leptání pokožky. Pardon, éru AHA, tedy ovocných kyselin. Jejich 
povinností bylo spálit starou kůži, aby se mohla vytvářet nová, 
mladistvá pokožka. Že vrchní zrohovatělá vrstva pokožky aktivně 
chrání tu spodní před degenerací, jež způsobují povětrnostní 
podmínky včetně UV -záření, je vůbec netrápilo. Zrohovatělou 
vrstvu oni dermální funebráci prohlásili za mrtvou a extrémně 
kyselé krémy ji doslova odstraňovaly žehem. Lze konstatovat, 
že takováto antikosmetika funguje jako dokonalé kosmetické 
perpetum mobile. Efektem (nikoli účinkem) byl chemický pee-
ling, jenž odstranil onu ochrannou zrohovatělou pokožku a bez-
prostředně po použití pleť vypadala opravdu lépe. Důsledkem, 
a tedy i účinkem bylo naopak, že byla zbavena nikoli mrtvé, ale 
plně funkční ochranné zrohovatělé vrstvy a z dlouhodobého 
hlediska způsobovala urychlené stárnutí pokožky a samozřejmě 
i tvorbu vrásek. Již tehdy jsem dostával dotazy, zda také budeme 
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na skutečnosti, že se může jednat o stavební látky kolagenu, který 
v procesu stárnutí hraje význačnou roli. Jak kolagen, tak jeho 
syntéza v organizmu z aminokyselin jsou procesem látkové vý-
měny probíhající v organizmu. Nikoli tedy otázkou „šmírování“ ať 
již kolagenu, či jeho potenciálně stavebních složek na pokožku. 
Pokud by peptidy měly proklamované zázraky působit, bylo 
by nutné, aby pronikly do pokožky. To, že jsou „malé“, na roz-
díl od kolagenu, jak velice často čtu, je sice pravda a dokonce 
i hezké, bohužel zajímavějším faktem je, že v pokožce se nachází 
různé enzymy, jejichž posláním je likvidace cizorodých látek. 
Tedy včetně peptidů. To ale reklamní agentury drží pěkně pod 
poličkou, to by mohlo narušit nejen jásání nad zázrakem, ale 
hlavě tok peněz. Je velice málo složek, které projdou pokožkou. 
Je to ochranná funkce, která je součástí imunitního systému. 
Největší šanci projít přes pokožku mají lipo� lní složky, včetně 
éterických olejů. A to je pádný důvod věnovat se aromaterapii. 
Nezvratné důkazy proveditelné v domácích podmínkách mohu 
samozřejmě v případě zájmu poskytnout. Peptidy jsou novým, 
posledním králem na kosmetickém trhu. Lidé prozatím nemají 
letité zkušenosti s jejich používáním, a tak reklamní pohádkáři 
kosmetické branže mohou dočasně perlit. Bez zajímavosti není 

ani fakt, že pokud sledujeme vývoj reklamy v kosmetice, s po-
stupem času nabývá čím dále tím více na agresivitě. Ač nejsem 
jasnovidný, mohu předpovědět, že nejpozději za pár let budeme 
svědky příchodu nového zázračného krále. V průběhu let lidé 
posbírají zkušenosti, zjistí, že peptidy používané v kosmetice 
jsou hygroskopické jako mnohé jiné látky a pokožce, pokud 
krém má vhodnou emulgaci, neškodí. Slibované zázraky se ale 
zase, čert ví proč, konat nebudou. Pojednání se samozřejmě týká 
peptidů používaných v kosmetických krémech, gelech apod. 
Běžně si vše potřebné vyrobí tělo samo, včetně peptidů. K tomu 
potřebuje různorodou, kvalitní stravu, kvalitní vzduch a duševní 
pohodu tak, aby látková výměna probíhala co nejlépe. Mám 
pocit, že mnohé z toho je pro nás již téměř nedosažitelné, byť 
reklamní plakáty jsou plné úsměvů. Člověk je složitá bioche-
mická laboratoř a i rychlost procesů stárnutí se odvíjí od toho, 
jak tuto laboratoř udržujeme v provozu. To je jak záležitostí, tak 
i zodpovědností každého jedince. Na závěr bych asi uvedl, že 
jedním z nejlepších průvodců při hledání krémů proti vráskám 
je zdravý selský rozum…
Karel Hadek

ani fakt, že pokud sledujeme vývoj reklamy v kosmetice, s po-

„před“ „po“ 

 „REVOLUCE“ 
vědecký krém

Vědci John Němý, Georg Hluchý a Jergenij Slepý vyvinuli formuli krému věčného mládí.
Již po týdnu používání obdržíte i na babičku dětské přídavky 
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11.–12. 11. 2016 Pokračovací kurz Praha
Karel Hadek, Michaela Švorcová
Organizátor: Hana Martínková
Mob.: 774 272 992
E -mail: kurzypraha@seznam.cz
Drahomíra Vaculová
Mob.: 737 312 571 – pouze večer
E -mail: vaculovadrahomira@seznam.cz
www.zdravvuska.webnode.cz

13. 11. 2016 Roční seminář Praha
Karel Hadek, Michaela Švorcová
Organizátor: Hana Martínková
Mob.: +420 774 272 992
E -mail: kurzypraha@seznam.cz
Drahomíra Vaculová
Mob.: +420 737 312 571 – pouze večer
E -mail: vaculovadrahomira@seznam.cz
www.zdravvuska.webnode.cz

25.–26. 11. Aromaterapie v praxi Brno, 
kosmetičky IV. část
Michaela Švorcová, Kateřina Cermanová
Organizátor: Pavel Vozdek
Mobil: +420 776 077 314
E -mail: info@kurzynow.cz
vozdek@umeni -masaze.cz

www.kurzynow.cz

Termíny kurzů II. pololetí 2016 AROMATERAPIE 
Karel Hadek

1.–2. 10. 2016 Pokračovací kurz Brno
Karel Hadek, Michaela Švorcová
Organizátor: Pavel Vozdek
Mobil: +420 776 077 314
E -mail: info@kurzynow.cz
vozdek@umeni -masaze.cz
www.kurzynow.cz

14.–15. 10. 2016 Aromaterapie v praxi Brno,
kosmetičky III. část
Michaela Švorcová, Kateřina Cermanová
Organizátor: Pavel Vozdek
Mobil: +420 776 077 314
E -mail: info@kurzynow.cz
vozdek@umeni -masaze.cz
www.kurzynow.cz

5.–6. 11. 2016 Pokračovací kurz Zlín -Luhačovice
Karel Hadek, Michaela Švorcová
Organizátor: Renata Bilavčíková
Mobil: +420 605 521 143
E -mail: rekvali� kacezlin@seznam.cz
www.kurzyzlin.czwww.kurzyzlin.cz
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AROMATERAPIE FAUNA

30. 9. 2016 Aromaterapie nejen pro zvířata Brno

Michaela Švorcová, Daniela Čermáková

Organizátor: Pavel Vozdek

Mobil: +420 776 077 314

E -mail: info@kurzynow.cz

vozdek@umeni -masaze.cz

www.kurzynow.cz

7. 10. 2016 Pokračovací kurz 
Aromaterapie a masáže zvířat Praha

Michaela Švorcová, Bc. Kateřina Plačková

Organizátor: Bc. Kateřina Plačková

Mobil: +420 605 284 125

E -mail: plackova@physiodog.cz

www.physiodogacademy.cz

4.11. 2016 Aromaterapie nejen pro zvířata Praha 

Michaela Švorcová

Organizátor: Bc. Kateřina Plačková

Mobil: +420 605 284 125

E -mail: plackova@physiodog.cz

www.physiodogacademy.cz

Znalostní soutěž

KTERÝ OLEJ JE ÚČINNĚJŠÍ PŘI CANDIDĚ ALBICANS?

A) LAVANDINOVÝ

B) LEVANDULOVÝ

C) DÝŇOVÝ

Odpovědi posílejte jako vždy na e -mailovou adresu:
akh -soutez@email.cz
Uzávěrka proběhne 2. 10. 2016 ve 24.00 hodin

1. cena:  odběr zboží v hodnotě 1 000 Kč
2. cena:  odběr zboží v hodnotě 800 Kč
3. cena:  odběr zboží v hodnotě 600 Kč
4.–5. cena: odběr zboží v hodnotě 400 Kč
6.–10. cena: odběr zboží v hodnotě 200 Kč

4.11. 2016 Aromaterapie nejen pro zvířata Praha 
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Pěstování pokojových rostlin
Většina z nás má doma své malé zelené království, o které 
s láskou pečujeme. Avšak i při velké péči se mohou vyskyt-
nout problémy a naši zelení kamarádi mohou chřadnout, 
až odumřít. Nadbytek, nebo nedostatek zálivky, vzdušné 
vlhkosti, tepla a světla obvykle napomáhá škůdcům a choro-
bám, což může být v nejhorším případě pro rostlinu osudné. 
Právě v zimě jsou totiž rostliny na napadení nejrůznějšími 
chorobami a škůdci nejcitlivější.

Problémy s rostlinou mohou začít již chybnou zálivkou. Přelití 
nebo chladný průvan jsou příčinou žloutnutí a opadávání 
listů, hnědé listy jsou pak obvykle příčinou nedostatku vody 
nebo světla. Chybou také může být příliš mnoho tepla.

Napadení škůdci

Škůdci mohou napáchat na rostlině mnoho zlého. Pokud 
navíc neuděláme včas nic proti jejich rozšíření, zvlád-
nou rostlinu vážně poškodit. Bohužel se však mnohdy 
jedná o tak drobné organismy, že si jich všimneme až 
na poslední chvíli. Nejčastějšími škůdci napadajícími 
pokojové rostliny jsou mšice, 
svilušky, puklice, třásněnky 
nebo červci. S některými v boji 
zatočíme již při prvním zásahu, 
u jiných je třeba zásah opako-
vat. Pro ošetření napadených 
rostlin se výborně hodí přípra-
vek INSECT -STOP (5–30 ml/l), 
avšak dodržujte instrukce uve-
dené na příbalovém letáku, 
abyste se nakonec vy sami 
nestali škůdci svých zelených 
miláčků.

Napadení houbovými, bakteriálními nebo virovými 
infekcemi

Rostliny, které jsou oslabené nevhodnými podmínkami 
pro růst, obvykle snadno onemocní chorobami. V tomto 
případě musí být pomoc skutečně rychlá. Většinou jsou 
totiž rostliny napadeny plísní nebo hnilobou kmínku 
nebo kořenů. Pokud není hniloba příliš rozšířená, je 
ještě možné rostlinu zachránit. Postiženou část odříz-
neme a napravíme chybu při pěstování, která chorobu 
způsobila. Rostlinu ošetříme přípravkem FUNGI -STOP 
(5-30 ml/l). Pokud jsou napadeny plísní, korkovitostí či 
skvrnitostí listy, odstraníme je.

Jestliže rostlina chřadne a zemina má správnou vláhu, 
je nutné rostlinu přesadit a zkontrolovat kořeny. (I tam 
mohou být škůdci.) Zjistíme  -li, že kořeny jsou v pořádku, 
přesadíme rostlinu do dobré zeminy a většího květináče. 
Jestliže zjistíme, že na kořenech je nemoc či škůdce, 
nebo že kořeny zahnívají, rostlinu opět přesadíme. 
Dobře ji promyjeme a ošetříme kořeny, napadené části 

kořenů odstraníme. Před přesazením však do zeminy 
přimícháme přípravek PLANT PROTECTOR, který 
pomůže zlepšit obranyschopnost rostliny, působí 
na případné půdní škůdce a zároveň má výborný 
hnojivý účinek. Pokud jsou zemina i kořeny v po-
řádku, a přesto rostlina stále neprospívá, příčinou 
bude nedostatek světla a špatná vlhkost vzduchu.

Ing. Michael Švorc

na poslední chvíli. Nejčastějšími škůdci napadajícími 
pokojové rostliny jsou mšice, 
svilušky, puklice, třásněnky 
nebo červci. S některými v boji 
zatočíme již při prvním zásahu, 
u jiných je třeba zásah opako-
vat. Pro ošetření napadených 
rostlin se výborně hodí přípra-

(5–30 ml/l), 
avšak dodržujte instrukce uve-
dené na příbalovém letáku, 
abyste se nakonec vy sami 
nestali škůdci svých zelených 

Škůdci mohou napáchat na rostlině mnoho zlého. Pokud 
navíc neuděláme včas nic proti jejich rozšíření, zvlád-
nou rostlinu vážně poškodit. Bohužel se však mnohdy 
jedná o tak drobné organismy, že si jich všimneme až 
na poslední chvíli. Nejčastějšími škůdci napadajícími 

mohou být škůdci.) Zjistíme  -li, že kořeny jsou v pořádku, 
přesadíme rostlinu do dobré zeminy a většího květináče. 
Jestliže zjistíme, že na kořenech je nemoc či škůdce, 
nebo že kořeny zahnívají, rostlinu opět přesadíme. 
Dobře ji promyjeme a ošetříme kořeny, napadené části 

kořenů odstraníme. Před přesazením však do zeminy 
přimícháme přípravek 
pomůže zlepšit obranyschopnost rostliny, působí 
na případné půdní škůdce a zároveň má výborný 
hnojivý účinek. Pokud jsou zemina i kořeny v po-
řádku, a přesto rostlina stále neprospívá, příčinou 
bude nedostatek světla a špatná vlhkost vzduchu.

Ing. Michael Švorc

na poslední chvíli. Nejčastějšími škůdci napadajícími 
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I ZASVĚCENÍ DĚLAJÍ CHYBY
Nevím, jestli je to tak i jinde, ale naši zahrádku letošní rok 
devastuje jeden škůdce za druhým. Už od jara pozorujeme, 
jak se mšice, svilušky a jiná havěť tetelí blahem na mladých 
rostlinkách. Zašlo to tak daleko, že jsme mšice našli i na ple-
velu. V tu chvíli pohár trpělivosti přetekl.

V boji proti škůdcům nám měl pomoci přípravek INSEKT-
-STOP. Podle návodu na přípravu jsme do tlakového postři-
kovače naředili dávku a pustili se do práce.

Celou zahrádkou se nesla nádherná vůně tymiánu. Byli 
jsme z toho nadšeni. Radost nás ale brzy přešla. Už druhý 
den bylo vidět, jak se mladinkým rostlinkám kroutí lístky 
a žloutnou. Hrozný pohled… Bylo nám jasné, že se někde 
stala chyba. Ale kde?

Poprosili jsme tedy o  radu samotného tvůrce onoho pří-
pravku INSEKT -STOP. S jeho pomocí a zkušenostmi jsme 
přišli na to, proč byly rostliny tak zničené. Sešlo se hned 
několik faktorů. Zaprvé jsme byli tak říční po zlikvidování 
parazita, že jsme rostliny, předávkovali“. Zkrátka jsme je 
postříkali až moc. Zadruhé byla v postřikovači velmi stu-
dená voda přímo ze studny. A do třetice nám na krátkou 
chvíli v době postřiku vykouklo sluníčko. To vše zapříčinilo 
spálení listů.

Byli jsme z toho pořádně mrzutí, ale rozhodně jsme 
to nemohli svádět na nefunkčnost přípravku. Kdyby-
chom se nesoustředili jen na dávkování, vyvarovali 
bychom se nejméně dvou chyb – sluníčku a nadměr-
nému zvlhčení rostlinek.

Naštěstí to byly odolné sazenice a květiny, takže se 
většina z nich vzpamatovala a nasadila nové lístky, 
tentokrát už bez mšic a svilušek. Dnes z nich máme 
radost i úrodu a také dobrý pocit, že nejíme nic che-
mického.

Iva Šimonková

MÁME DOMA MORČE!

Kolektiv společnosti Aromaterapie Fauna, s. r. o. a pobočky 
1. Aromaterapeutická KH a. s. v Heřmanově Městci má další 
přírůstek. Je jím tříměsíční mládě hladkého stříbrno -bílého 
morčete. Kolegyně, která je hrdou majitelkou morčátka, mu 
dala (alespoň podle mého názoru) velmi netradiční jméno 

„Krocan“. Ne, neupsala jsem se! Skutečně je nositelem 
tohoto zvláštního jména. A tak jsme začali studovat, 
jakými nemocemi morčátka nejčastěji trpí.

Krocan je zdravé mládě, ale jak už to tak bývá, 
s věkem přichází různé problémy. U morčátek jsou 

to především kožní nemoci jako svrab a plíseň.

Svrab je parazit žijící pod povrchem kůže, kde si 
samička hloubí chodbičky a klade vajíčka. Živí 
se nečistotami na povrchu těla, mazem a kož-
ními šupinkami. Příznaky se projevují nápadnou 
svědivostí, vznikají holá místa se strupy a srst 
je matná, lámavá. Svrab se může vyskytovat 
v podestýlce (hobliny, piliny, seno).

Dalším častým onemocněním kůže je mykóza 
neboli plíseň, která se zpočátku nejčastěji ob-
jevuje okolo čumáčku, očí a uší. V napadeném 
místě se objevuje zarudlá pokožka a vypadávání 
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přišli na to, proč byly rostliny tak zničené. Sešlo se hned 
několik faktorů. Zaprvé jsme byli tak říční po zlikvidování 
parazita, že jsme rostliny, předávkovali“. Zkrátka jsme je 
postříkali až moc. Zadruhé byla v postřikovači velmi stu-
dená voda přímo ze studny. A do třetice nám na krátkou 
chvíli v době postřiku vykouklo sluníčko. To vše zapříčinilo 

Byli jsme z toho pořádně mrzutí, ale rozhodně jsme 
to nemohli svádět na nefunkčnost přípravku. Kdyby-
chom se nesoustředili jen na dávkování, vyvarovali 
bychom se nejméně dvou chyb – sluníčku a nadměr-

Naštěstí to byly odolné sazenice a květiny, takže se 
většina z nich vzpamatovala a nasadila nové lístky, 
tentokrát už bez mšic a svilušek. Dnes z nich máme 
radost i úrodu a také dobrý pocit, že nejíme nic che-

dala (alespoň podle mého názoru) velmi netradiční jméno 
„Krocan“. Ne, neupsala jsem se! Skutečně je nositelem 

tohoto zvláštního jména. A tak jsme začali studovat, 
jakými nemocemi morčátka nejčastěji trpí.

Krocan je zdravé mládě, ale jak už to tak bývá, 
s věkem přichází různé problémy. U morčátek jsou 

to především kožní nemoci jako svrab a plíseň.

Svrab je parazit žijící pod povrchem kůže, kde si 
samička hloubí chodbičky a klade vajíčka. Živí 
se nečistotami na povrchu těla, mazem a kož-
ními šupinkami. Příznaky se projevují nápadnou 
svědivostí, vznikají holá místa se strupy a srst 
je matná, lámavá. Svrab se může vyskytovat 
v podestýlce (hobliny, piliny, seno).

Dalším častým onemocněním kůže je mykóza 
neboli plíseň, která se zpočátku nejčastěji ob-
jevuje okolo čumáčku, očí a uší. V napadeném 
místě se objevuje zarudlá pokožka a vypadávání 
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srsti. Příčinou může být nevhodný chov, stres, nedostatek 
vitamínu C atd. Imunitní systém zdravých morčátek dokáže 
udržet napadení pod kontrolou. Problém nastane většinou 
u oslabených jedinců.

Ale jak se říká, čistota půl zdraví a pestrá strava také zabrání 
mnoha neduhům.

Iva Šimonková

AROMAFAUNA A DROBNÍ 
HLODAVCI
AROMAFAUNA myslí i  na tyto drobné hlodavce. I  v  tak 
malém sortimentu najdete podpůrné přípravky pro zdraví 
vašich miláčků. Dietetický přípravek PAPENDO je vhodný 
pro podporu trávení při výskytu vnitřních parazitů. Díky 
nízké koncentraci účinných látek je vhodný pro malá zví-
řata. Doporučené dávkování je 1–3 kapky na 400 g váhy. 
Podávat jej můžete přímo do tlamičky, zobáčku nebo na 
stravu. Přípravek je vhodný nejenom pro podporu trávení, 
ale má příznivý vliv i na vnitřní parazity. Díky jeho aplikaci se 
parazitům změní životní prostředí a rádi trávicí trakt opustí.

Imunitu morčátka můžete podpořit VITAMÍNEM C i příprav-
kem IMONOFAUNA přidanými do vody.

V případě, že už morčátko trápí plísně na kůži, je vhodné je 
potírat přípravkem MYCOS BALZAM, který má hojivé a re-
generační schopnosti.

Možná vám to přijde zvláštní, ale i králíci a morčata se rádi 
koupou. Proto je vhodné jim toto dopřát. Zde pomohou 

MYCÍ OLEJE NA SRST. Pokud zvířátko nemá potíže, bude 
vhodným přípravkem HY INSI. Pokud se příliš často drbe, 
můžete použít mycí olej HY DERMAL. Po tomto oleji ob-
sahujícím uklidňující meduňkový olej se pokožka zklidní. 
Jakmile by se tak nestalo, může to být náznak špatně volené 
stravy nebo parazita či plísně v pokožce.

Pokud se jedná o svrab, je celé ošetřování komplikovanější 
a vyžaduje individuální přístup a konzultace. Ale i v tomto 
případě se vám a vašemu zvířátku pokusíme pomoci. Kon-
taktujte nás na poradna@aromafauna.eu

Jak již zmínila kolegyně v předešlém článku, svrab se může 
vyskytovat v podestýlce. Vhodné je preventivně podestýlku 
ošetřit pomocí desinfekčního přípravku FAUNA DESINF, a to 
tak, že postačí jedno stříknutí na podestýlku při její výměně. 
Pokud podestýlku neměníte denně, může FAUNA DESINF 
pomoci i v tomto případě. Zvířátko vyndáte z příbytku a des-
infekční přípravek aplikujete na podestýlku. Takto tímto 
přípravkem můžete desin� kovat i  celé příbytky zvířátek. 
Omývání je vhodné provádět pomocí AROMA SANITOLU.

Díky přípravkům AROMAFAUNA můžete mít spokojenější 
i  zdravější zvířátka. K  tomu se přidá i  voňavější prostředí 
vašich domovů. Stále bychom měli mít na paměti, že se 
zvířátky se stále mazlí naše děti. Děti se díky zvířatům učí 
zodpovědnosti, učí se péči o druhého, o živou bytost. Zvíře je 
živé, není to neživý, nehmotný 
pokémon. Zvíře je živé 
a  potřebuje péči a  lásku 
stejně tak jako my lidé.

Michaela Švorcová

zvířátky se stále mazlí naše děti. Děti se díky zvířatům učí 
zodpovědnosti, učí se péči o druhého, o živou bytost. Zvíře je 
živé, není to neživý, nehmotný 
pokémon. Zvíře je živé 
a  potřebuje péči a  lásku 
stejně tak jako my lidé.
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Charlie & blechy

Náš kočičí kolega a maskot AROMAFAUNY Charlie už nám 
povyrostl, a tak jsme ho začali pouštět na zahradu, aby si 
taky užil tepla a sluníčka. Ovšem šplhání po stromech, pro-
lézání keřů a válení v trávě přineslo i svou daň v podobě 
kousavých bleších potvůrek. Chudák Charlie trávil většinu 
času vyháněním blech z kožichu.

A tak se dostal ke slovu mycí olej HY -FLEA a Charlieho první 
koupání. Do napuštěného umyvadla jsme nakapali pár kapek 
LEVANDULOVÉHO OLEJE pro uklidnění. Mycí olej HY -FLEA 
jsme si předem smíchali s teplou vodou. Připravovali jsme 
se na srdcervoucí mňoukání, ohánění drápy a promáčenou 
koupelnu. Ale světe, div se, nic takového se nekonalo! Ko-
courek byl klidný, nevzpíral se, nesnažil se z umyvadla utéct. 
Charlieho jsme nejdřív pořádně, předmočili“ v již zmíněném 
umyvadle naplněném vodou s levandulovým olejem a pak 
ho začali polévat mycím olejem, který jsme mu lehce vmasí-
rovali do promáčeného kožíšku. Po chvilce působení začaly 
blechy vylézat a padat do vody. Olej se jim evidentně nelíbil.

Po pečlivém osprchování jsme kocourka osušili. Kožíšek měl 
hebounký a voňavý. Pro zlepšení účinku mycího oleje jsme 
mu za krk, pod packy a na bříško nanesli pár kapek INSEK-
TINU. S ním jsme však zacházeli opatrně, jelikož je velmi 

aromatický a  kočičímu čichu by nemusela tak silná vůně 
vyhovovat. Navíc jde o koncentrovanou formu éterických 
olejů a ta nesmí přijít na pokožku. V tomto případě však byla 
pokožka ošetřena olejem, ve kterém se kocourek koupal. 
Pokud budete chtít takto éterický olej aplikovat, postačí pár 
kapek rostlinného oleje, nejlépe jojobového oleje.

Teď už Charlie zase spokojeně spí a kožíšek má jen pro sebe.

Iva Šimonková a Charlie

Blechy, blechy, blechy…
Téma v odborné a  laické literatuře opakované s železnou 
pravidelností, které nám připomíná velké ohrožení našich 
psích a kočičích kamarádů tímto parazitem.

Hlavní původci zamoření jsou blecha psí (Ctenocephalides 
canis) a blecha kočičí (Ctenocephalides felis).

Oba druhy jsou známy svými vynikajícími schopnostmi re-
produkce a uměním přežití jednotlivých vývojových stádií 
v nepříznivých podmínkách. Vše již bylo dostatečně popsáno 
v odborné literatuře.

A
ro

m
a

Fa
un

a

34
www.aromafauna.eu



A
ro

m
a

Fa
un

a

Největší zdravotní ohrožení způsobené blechami:

1. Alergická reakce na bleší bodnutí je zásadní úskalí spojené 
s blechami. Při nabodnutí krevních vlásečnic blecha vypouští 
do ranky látky zabraňující srážení krve, čímž může způsobit 
velmi těžkou alergickou reakci spojenou s usilovným škrábá-
ním a vykusováním postižených oblastí, s možnou násled-
nou infekcí pokožky a dalšími komplikacemi (vypadávání 
srsti, záněty atd.). Blecha saje přibližně jednou za hodinu, 
při napadení jedince 300 blechami je řeč o přibližně 7 000 
bodnutí za den.

2. Blechy jsou mezihostitelem tasemnic (Dipylidium canis). 
Průměrně 15% bleší populace hostí ve svých útrobách va-
jíčko tasemnice, při usilovném vykusování napadený jedinec 
blechu pozře, čímž zavleče tasemnici do svého zažívacího 
traktu. Je tedy naprosto nezbytné, pokud zjistíme napadení 
jedince blechami, provést vedle důkladného „odblešení“ 
také odčervení. My a  naši klienti při podezření na výskyt 
tasemnice dlouhodobě používáme směs éterických olejů 
ENDOPARAZIN u velkých zvířat, u malých zvířat nasadíme 
veterinární dietetický přípravek PAPENDO.

Napadení blechami snadno identi� kujeme výskytem blešího 
trusu v srsti, je podobný mleté kávě, při navlhčení na bílém 
papíře zčervená.

Při zjištěném napadení blechami je doporučeno použití my-
cího oleje HY – FLEA, který je díky svým unikátním schop-
nostem spočívajících v narušení reprodukčního cyklu blech 
výborným prostředkem k odstranění těchto parazitů. Samo-
zřejmostí je kompletní sanitace okolí napadeného jedince, 
vedle mechanického odstranění vajíček a larev blech pou-
žijeme k desinfekci přípravky AROMA SANITOL, případně 
FAUNA DESINF.

Blechy se nejčastěji vyskytují v zadní části hlavy za ušima, 
v oblasti kořene ocasu a spojnici obou částí těla – hřbetní 
liště, to jsou zároveň místa, na která je třeba se soustředit 
při aplikaci antiparazitik dle nákresu:

Preventivně a pravidelně aplikujte do srsti, ne na pokožku, 
směsi éterických olejů ANTIPARAZIN nebo INSEKTIN. Vhod-
ným přípravkem je i  FAUNA SPOT, který je schváleným 
veterinárním přípravkem.

Mějme stále na paměti, že důsledná prevence je pro psa či 
kočku vždy příjemnější než napadení blechami a pro nás 
vždy méně nákladná než léčba v důsledku napadení zvířete 
tímto nepříjemným parazitem.

Jaroslav Rejman

j.r@aromafauna.eu

Aplikovat ke kořenům uší

Linie páteře
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Česnek a cibule – rostliny 
pro zvířata nebezpečné, či 
užitečné?
Česnek (latinsky Allium sativum) i cibuli (latinsky Allium cepa) 
vnímáme především jako neocenitelné suroviny v kuchyni, 
které jídlu dodají tu správnou chuť. Méně již o nich uvažu-
jeme jako o léčivých rostlinách a ještě méně se zamýšlíme, 
jaký vliv mohou mít na zdraví našich domácích mazlíčků. 
Česnek i  cibule mají obecně repelentní a  antiparazitární 
účinky. Byla prokázána účinnost proti střevním hlístům, 
tasemnicím i motolicím.

Obě rostliny jsou uváděny jako pro kočky a psy toxické. Dů-
vodem jsou cysteinsulfoxidy přítomné jak v samotné cibuli, 
tak v listech. Následkem poškození rostlinných buněk probíhá 
jejich přeměna ve směs síru obsahujících sloučenin, které 
způsobují oxidativní poškození červených krvinek s mož-
ností rozvinutí hemolytické anémie (tj. anémie způsobená 
rozpadem červených krvinek). Vaření nemá za následek 
snížení toxicity. Klinické příznaky otravy jsou obvykle po-
zorovatelné za několik dní. Zahrnují zvracení, průjem, bolest 
břicha, dehydrataci a ztrátu chuti k žrádlu (následek gast-
roenteritidy). Jako následek poškození červených krvinek 
pozorujeme bledé sliznice, zrychlené dýchání a tep, letargii, 
tmavě zbarvenou moč, žloutenku a celkovou slabost. Vědecká 
literatura uvádí, že hematologické změny způsobuje u koček 
pozření 5 g cibule na kg/ž. hm., u psů pak 15 až 30 g/kg ž. 
hm. Otrava zvířat je zaznamenávána při pozření množství 
cibule odpovídajícího více než 0,5 % váhy zvířete.

V  roce 2008 byla publikována vědecká studie, kdy byli 
pekingští palácoví psíci 2 dny krmeni vařenou cibulí v množ-
ství 30 g/kg ž. hm. U těchto psů se následně projevila hemo-
lytická anémie způsobená poškozením červených krvinek. 

Nicméně japonská plemena jsou údajně k cibulovinám citli-
vější. V roce 2000 pak byla v Japonsku publikována další stu-
die, kdy byl psům po dobu 7 dní perorálně podáván extrakt 
z česneku. Množství odpovídalo 5 g celého česneku na kg ž. 
hm. psa. I když byly rozborem zjištěny známky oxidativního 
poškození červených krvinek, anémie se u žádného zvířete 
nerozvinula.

Roku 2016 byl vydán článek o využití lihového extraktu z ci-
bule proti střevním helmintům štěňat. Extrakt byl vyráběn 
z prášku sušené cibule a ethanolu. Účinky byly zaznamenány 
zejména proti měchovcům, a  to při koncentraci extraktu, 
která nebyla pro štěňata toxická. Závěr práce byl však takový, 
že je potřeba dalšího výzkumu ke stanovení konkrétního 
množství extraktu účinného proti jednotlivým skupinám 
parazitů.

Zajímavá je i studie týkající se výsledků perorální aplikace 
výtažku z  cibule v  kombinaci s  extraktem z  kokosovníku 
chovaným ovcím. Byla prokázána účinnost proti střevním 
parazitům, kteří se v chovech vyskytují poměrně často – proti 
tasemnicím a hlístům.

Záleží tedy, v jakém množství by v preparátu určenému pro 
zvířata byly zastoupeny složky škodlivě působící na jejich 
zdraví. Antiparazitární účinky cibule a česneku však bude 
jistě možné využít, zejména ve spojení s dalšími synergicky 
působícími látkami.

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.
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působícími látkami.

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.

36
www.aromafauna.eu



PAPENDO, ENDOPARAZIN 
a ČESNEK
,Jak je možné, že doporučujete česnek zvířatům, když se na 
internetu píše, že je pro zvířata nebezpečný…?“

V předcházejícím článku od MVDr. Aleny Vaníčkové, Ph.D. 
jste se dověděli, že cibule a česnek jsou opravdu toxické 
pro kočky i psy. Obě plodiny jsou toxické také pro ještěrky, 
ptáky a lidi…

Velikou výhodou je, že ne všechny složky – účinné látky – 
toxické látky, které jsou obsažené v cibuli či česneku, jsou 
součástí éterického oleje. Díky tomuto poznatku mohou 
zvířata používat námi vytvořené přípravky.

ENDOPARAZIN

Směs éterických olejů ENDOPARAZIN obsahuje cca  5% 
česnekového oleje.

Osobně pro sebe používám 1 kapku ENDOPARAZINU na 
7 kg váhy na den. Bezpečně mohu použít i trojná-
sobek dávky. U našich chlupatých holek používám 
2× denně 10 kapek, které aplikuji na granule. Pokud 
podávám olej pomocí tobolky, je dávka 7 kapek 
1–2× denně.

Jestliže bychom chtěli stanovit smrtelnou dávku 
ENDOPARAZINU v  návaznosti na zmíněný 
česnekový olej a  jeho toxické složky, které 
jsou v  našem éterickém oleji obsaženy, mu-
seli bychom podat psovi cca 40 kapek na kg 
váhy zvířete. Takže pro briardku vážící 30 kg 
by byla smrtelná dávka 40×30= 1200 kapek, 
tj. 40 ml oleje.

V lahvičce ENDOPARAZINU o obsahu 10 ml 
je obsaženo 300 kapek. Toto množství bych 
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jim opravdu nepodala ani tobolkami. Představa, že bych jim 
je podala na granulích…, už je vidím, jak se na mě dívají 
a utíkají raději k sousedům.

U kočky by se jednalo o smrtelnou dávku cca 9 kapek na kg 
živé váhy. Při váze 3 kg jde o dávku 27 kapek. Nedovedu si 
představit, jak bychom do kočky s jejími čichovými buňkami 
dostali i čtvrtinovou dávku, tj. 6,75 kapky. Mnou podávaná 
dávka kočce je 1 kapka.

Proč je doporučená základní podávaná dávka u všech zvířat 
stejná?

U velkých zvířat podáváme olej většinou pomocí tobolky 
a tím je zajištěno potřebné množství účinných látek, kon-
centrace látek v trávicím traktu. U malých zvířat je olej při-
dáván do paštiky, masa a tím se snižuje koncentrace složek 
v žaludku. Část oleje zůstává již v ústní dutině.

PAPENDO

Veterinární dietetický přípravek PAPENDO obsahuje 
cca 0,1 % česnekového oleje. Doporučená dávka je 

1–2 kapky na 200 g váhy. Aplikovat lze do ústní 
dutiny nebo na krmení.

Přes všechna zjištění o abnormálně nízké do-
poručené dávce mohu konstatovat, že tasem-
nice, škrkavky a další nežádoucí parazité mizí 
z těla našich miláčků. Těší mne i to, že neni-
číme trávicí orgány, ale naopak podporujeme 
střevní mikro� óru. Po podávání ENDOPARA-
ZINU i PAPENDA dochází i k úpravě trávení 
a zvířata přestávají mít potíže s průjmovým 
onemocněním.

Michaela Švorcová

 na PAPENDO

Veterinární dietetický přípravek 
cca 0,1 % česnekového oleje. Doporučená dávka je 

1–2 kapky na 200 g váhy. Aplikovat lze do ústní 
dutiny nebo na krmení.

Přes všechna zjištění o abnormálně nízké do-
poručené dávce mohu konstatovat, že tasem-

7 kg váhy na den. Bezpečně mohu použít i trojná-
sobek dávky. U našich chlupatých holek používám 
2× denně 10 kapek, které aplikuji na granule. Pokud 
podávám olej pomocí tobolky, je dávka 7 kapek 

Jestliže bychom chtěli stanovit smrtelnou dávku 
 v  návaznosti na zmíněný 
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Maloobchodní ceny vč. DPH

6% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 9. 9. 2016 do 2. 10. 2016 do 24.00 hodin.

Vzhledem k neustálému pohybu cen surovin na světových trzích je nutno považovat ceny v tomto ceníku jen jako informativní. Jediný platný ceník je na našem e -shopu www.karelhadek.eu

AROMAFLORA
Kód

zboží 6% sleva Kč
100 ml– E

R1001 INSECT -STOP 265,17
R1002 FUNGHI -STOP 441,75

AROMAFLORA
Kód

zboží 6% sleva Kč Kč
500 g – I 1000 g – J

R2001 PLANT -PROTECTOR 73,54 126,07

AROMAFAUNA
Kód

zboží 6% sleva
Kč

5 ml 10 ml 20 ml 30 ml 50 ml 100 ml 150 ml 200 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

F0001 HY -NEUTRAL 425,49 635,44 1 270,77 2 212,55
F0002 HY -INSI 119,16 448,16 669,44 1 338,89 2 331,71
F0003 FELLEOL 119,16 476,55 714,78 1 429,66 2 496,22
F0004 FELL -TONIKUM 175,83 295,00 589,99
F0006 FELL BALZÁM NEUTRAL 158,89 465,22 924,72 1 475,00
F0007 FELL BALZÁM ANTIPARAZIN 192,89 487,89 975,78 1 560,16
F0008 HY -PUPPY 504,94 760,22 1 520,43 2 643,76
F0009 HY -DERMAL 465,22 692,11 1 384,22 2 422,49
F0011 HY -FLEA 127,10 533,32 746,56 1 492,05 2 387,32
F0020 FAUNA ORAL 96,50 374,45 629,72
F0021 FAUNA DENTOL 96,50 374,45 629,72
F0030 FAUNA RINIS 312,05 499,22
F0031 FAUNA OTIS 312,05 499,22 1 004,17
F0040 URINSTOP SPRAY 295,00 499,22 998,44
F0041 FAUNA CELIBAT SPRAY 300,72 511,15 1 022,31 1 776,99
F0042 FAUNA SPOT 249,66 397,11 794,22
F0050 FAUNA DESINF SPRAY 136,11 306,33 453,89
F0051 AROMA SANITOL 198,60 476,55 782,89
F0060 INSI -SPRAY 243,95 414,16 828,33 1 440,99
F0070 ANTIPARAZIN 175,83 283,66 561,61
F0071 INSEKTIN 232,60 365,53 743,17
F0072 ENDOPARAZIN 217,71 332,29 532,81 1 065,52 1832,69
F0073 FAUNA HAPPY 238,23 374,45 748,88
F0080 FAUNA PADS 561,61
F0081 HY -WASCH PADS 238,23 351,78 703,45 1 259,44
F0087 MULTIF BALZÁM 198,60
F0088 MYCOS BALZÁM 431,22
F0089 HELP BALZÁM 555,99
F0090 JOJOBOVÝ OLEJ  – SPRAY 465,22
F0091 PUPÁLKOVÝ OLEJ  – SPRAY 487,91
F0092 SHEA BUTTER A, E 198,60
F0101 FAUNA PARROT 641,05
F0201 PAPENDO 219,13 427,98 736,13
F0103 FAUNA THERMOL 510,56 765,94
F0200 IMUNO FAUNA 295,00 442,55 1 713,32
F0104 FAUNA LECITOL -N masážní olej neutr. 130,50 226,89 419,78 584,38

38
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Vzhledem k neustálému pohybu cen surovin na světových trzích je nutno považovat ceny v tomto ceníku jen jako informativní. Jediný platný ceník je na našem e -shopu www.karelhadek.eu

KOUPELOVÉ OLEJE

Kód
zboží 6% sleva

Kč
20 ml

C
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

P
1002 BOROVICOVÝ 61,18 256,93 359,72 719,43
1003 CITRONOVO -KAFROVÝ 64,62 271,37 379,93

1004 EUKALYPTO -TYMIÁNOVÝ 71,83 301,72 443,53 844,82
1006 JALOVCOVÝ 80,54 338,23 473,52 947,02
1007 LEVANDULOVÝ 61,41 257,88 361,02 722,06
1008 MANDARINKOVÝ 52,09 218,69 306,16 612,32
1009 MEDUŇKOVÝ 59,06 248,03 347,23 694,50
1010 PELARGÓNIOVÝ 117,63 497,14 695,99
1011 ROZMARÝNOVÝ 78,43 329,45 461,23
1012 TYMIÁNOVÝ 67,22 282,29 395,20
1013 YLANG -YLANG 103,27 433,72 607,24

1014 Z CITRONOVÉ RŮŽE 68,72 288,67 404,15
1015 PAČULIOVÝ 68,71 288,60 404,03
1016 Z RŮŽOVÉHO DŘEVA 71,34 299,58 419,41
1019 ŠALVĚJOVÝ 73,93 310,49 434,68 869,37
1020 GRAPEFRUITOVÝ 70,40 295,69 413,97

1017 NEUTRÁLNÍ 49,96 209,79 293,71 587,41
2732 Dr. VOŠTĚP 89,04 371,41 595,28 1190,57

1005 HEŘMÁNKOVÝ Dětský 
koupelový olej 58,97 247,62 346,65 693,30

1021 JEŽÍŠEK 313,45 438,81
1018C SADA KOUPELOVÝCH OLEJŮ 18 × 20 ml 591,32

HY -OLEJE NA OMÝVÁNÍ OBLIČEJE

Kód
zboží 6% sleva

Kč
20 ml

C
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

P
1000 ml

J
1305 HY -OLEJ Z RŮŽOVÉHO DŘEVA 64,11 269,26 403,90 807,79
1304 HY -OLEJ YLANGOVÝ 67,82 284,83 427,24 854,47
1303 HY -OLEJ SANTÁLOVÝ 70,50 296,14 444,21 888,40
1306 HY -OLEJ NEUTRÁLNÍ 59,65 250,53 375,80 751,60 1202,56
1302 HY -OLEJ NA ODSTR. MAKE -UPU 59,65 250,53 375,80 751,60 1202,56
1301 HY -OLEJ NA HOLENÍ 62,68 263,21 394,82 789,63
1980 LIPIO KARLOFF 297,28 444,77

6% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 9. 9. 2016 do 2. 10. 2016 do 24.00 hodin.

SPRCHOVACÍ OLEJE

Kód
zboží 6% sleva

Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
P

1102 BOROVICOVÝ 59,85 250,67 350,93 701,88
1103 CITRONOVÝ 61,73 259,25 362,96 725,90
1104 FRISCH 59,67 250,66 350,91 701,82
1105 LEVANDULOVÝ 60,79 255,33 357,45 714,92
1106 ROZMARÝNOVÝ 68,92 289,40 405,17 810,29
1107 SANTÁLOVÝ 65,73 276,09 386,53 773,05
1108 Z CITRONOVÉ RŮŽE 59,06 248,03 347,23 694,50
1109 ČAJOVNÍKOVÝ 56,94 239,12 334,78 672,08
1112 ŠALVĚJOVÝ 59,96 251,84 352,58 705,17
1113 GRAPEFRUITOVÝ 58,02 243,73 341,21 658,03
1110 NEUTRÁLNÍ 49,96 209,79 293,71 587,41
1114 MEDUŇKOVÝ 58,12 244,12 341,77 683,52
1116 JALOVCOVÝ 60,28 253,12 354,36 708,73
1117 HVĚZDA 239,54
1207 MANDLOVÝ Dětský umývací olej 55,12 231,50 324,10 648,20
1111C SADA SPRCHOVACÍCH OLEJŮ 12 × 20 ml: 525,18

PŘÍPRAVKY NA INTIMNÍ HYGIENU

Kód
zboží 6% sleva

Kč
20 ml

C
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

P
OLEJE

1202 HY -INTIMA (pro ženy) 52,37 219,93 307,88 615,74
1203 HY -INTIM H (pro muže) 52,37 219,93 307,88 615,74
1205 HY -INTIM SET 2 × 100 ml 425,83; 2 × 200 ml 553,59

1209 SADA INTIM 525,38
KRÉMY

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

1204 INTIMISS 45,28 339,57 577,23 1086,60
1206 FEMISHEA 52,75 395,57 672,47 1265,85
1211 GENISAN 56,63 423,32 719,65
1212 PRESHEA 59,50 446,20 758,53

DEODORANTY
50 ml

D
115 ml

U
215 ml

V
500 ml

P
1000 ml

J
1208 HAPPY -DEO 133,89 238,11 380,96 761,91
4222 ANTIINSEKT SPRAY 197,23 315,60 631,18 1 136,14
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PŘÍPRAVKY NA OŠETŘENÍ ZUBŮ A ÚSTNÍ DUTINY

Kód
zboží

6%
sleva

Kč
5 ml

A
20 ml

C
30 ml

Z
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

P
1501 HERPILAN 147,84 502,65
1502 LIPPEA SPF 146,79 499,11
1503 DENTAROM 250,49 500,97
1504 ZUBNÍ OLEJ 56,56 237,61 356,39 689,05
1505 HALITOSAN 48,77 321,84 643,70
1506 KARIOSAN 41,82 175,65 263,48 509,38
1507 BABY -DENT 56,57 239,23 358,86
1508 TANALIP 142,77 485,37

PŘÍPRAVKY NA OŠETŘENÍ NOHOU

Kód
zboží 6% sleva

Kč
20 ml

C
50 ml

D
100 ml

E
115 ml

U
200 ml

G
215 ml

V
500 ml

P
1000 ml

J
1804 KOUPELOVÝ OLEJ 

NA NOHY 71,98 251,84 352,58 705,17 1234,05

1805 MASÁŽNÍ OLEJ NA NOHY 100,30 351,07 491,50
2728 PREVENTY 90,31 376,51 527,11 1054,22
1806 MYKOSAN -N 250,67 827,23
1803 MYKOSAN -H plíseň pokožky 226,34
1801 DEO PROFUSS 32,93 151,41 242,28 454,29 726,84
1811 DEOBOTAS 199,42 319,06 599,84

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
P

1000 ml
J

1808 LYMPHA -PACK W/O 36,80 275,96 386,35 689,91 1159,06
1802 PEDI -DERM G10 18,14 136,04 190,46 258,48 353,70 693,79

OŠETŘENÍ VLASŮ A POKOŽKY HLAVY

Kód
zboží 6% sleva

Kč
5 ml

A
20 ml

C
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

P
1404 VLASOVÝ MYCÍ OLEJ (mast./norm.) 65,38 274,59 411,89 823,75
1405 VLASOVÝ MYCÍ OLEJ (suché/norm.) 65,38 274,59 411,89 823,75
1401 VLASOVÉ TONIKUM KOMONICOVÉ 187,00 373,95
1406 HAARETOL 68,32 286,95 459,10 918,23
1421 SEBOÖL 67,15 282,01 394,83 789,62

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
P

1403 LUPISAN 16,37 199,62
1402 HAARETTE Q 49,44 751,60
1420 SEBOSAN 29,99 224,97 314,96 629,92

115 ml – U 215 ml – V
2801 APILINE 223,22 357,15

6% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 9. 9. 2016 do 2. 10. 2016 do 24.00 hodin.

NOSNÍ OLEJE

Kód
zboží 6% sleva

Kč
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
1601 NOSNÍ OLEJ 197,07 315,31
1602 NOSNÍ OLEJ BABY 200,85 321,38 642,72
1603 DONOSOL 326,84
1604 LECINOS 338,72

REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE

Kód
zboží 6% sleva

Kč
30 ml

Z
100 ml

E
1907 LEVANDULOVO -MRKVOVÝ 306,63
1908 LEVANDULOVO -MRKVOVÝ SPF 6 340,88
1910 YLANG -YLANG 314,22
1919 AVOKÁDO 246,85
1904 AVOKÁDO SPF 6 290,22
1901 ALOE VERA 256,93
1920 ALOE VERA SPF 6 290,22
1902 ARNIKA 250,07
1903 ARNIKA SPF 6 283,14
1916 ALIPIA 371,41
1909 GERADERM 289,08
1911 NEUTRÁLNÍ 252,03 705,66

EXKLUZIVNÍ REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE BPJ

Kód
zboží

6% sleva
Kč

30 ml
Z

1917 ROSEA BPJ 893,44
1912 HEŘMÁNKOVÝ BPJ 906,58
1913 NEROLIOVÝ BPJ 1015,07
1914 SANTÁLOVÝ BPJ 1007,42
1915 NEUTRÁLNÍ BPJ 604,52
1921 JASMÍN BPJ 495,08
1922 JASMÍN SPF 6 526,85

Vzhledem k neustálému pohybu cen surovin na světových trzích je nutno považovat ceny v tomto ceníku jen jako informativní. Jediný platný ceník je na našem e -shopu www.karelhadek.eu

NOSNÍ OLEJENOSNÍ OLEJENOSNÍ OLEJE

www.karelhadek.eu
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REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ KRÉMY

Kód
zboží 6% sleva

Kč
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
250 ml

H
2003 CITRONOVO -MRKVOVÝ 38,76 290,60 464,98
2011 SANTALIA 33,41 250,53 425,92 776,67
2012 SANTALIA SPF 6 37,03 277,80 472,28
2014 LEVANDULOVÝ 39,82 298,56 447,82 895,64
2015 LEVANDULOVÝ SPF 6 40,59 311,76 481,84
2016 MATEŘÍDOUŠKOVÝ/QUENDEL 38,33 287,41 459,84 890,95
2017 APISAN 44,51 345,99 484,64 872,57
2018 OLIVOVÝ 31,88 239,01 382,42 740,95
2019 OLIVOVÝ SPF 6 39,60 297,07 445,18
2022 ROSEANA 54,00 405,06 607,58 1093,63
2023 ROSEANA SPF 6 59,50 446,30 669,45
2025 AKNETTE 36,79 275,90 441,42 855,25
2026 AKNETTE SPF 6 40,19 301,47 456,61
2027 CITROSE 37,99 284,89 455,81
2029 TEA TREE 24,10 180,61 270,92 541,85
2030 TEA TREE SPF 6 26,13 195,89 300,17
2039 NEROLI 48,66 364,92 583,85
2050 SENSISHEA 23,25 174,25 278,81 487,93
2031 ALOE VERA 45,80 348,53 539,33
2032 TAMANU -DERM 73,92 584,74 919,92 1839,82
2033 SHEA -MELLISEA 40,27 302,03 453,05
2028 TANADERM 27,77 208,17 333,07

SPECIÁLNÍ KRÉMY

Kód
zboží

6% sleva
Kč

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
P

2001 MONTANA 29,99 224,97 337,44 652,41
2002 ATOP -DERM 35,09 263,21 394,80 789,61 1237,05
2020 ARADEA 24,17 376,51 745,37
2062 BODY SALVIA 44,01 234,00 374,37 748,75

6% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 9. 9. 2016 do 2. 10. 2016 do 24.00 hodin.

LECITINOVÉ KRÉMY

Kód
zboží

6% sleva
Kč

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

2041 LECIDERMA SHEA SUPRA 46,93 354,24 534,91 1070,17
2053 LECIDERMA SHEA SUPRA SPF 6 47,52 387,88 608,98 1217,95
2042 LECIDERMA SHEA NEUTRAL 44,08 332,55 499,51 999,01
2049 LECIDERMA SHEA NEUTRAL SPF 6 48,08 365,94 566,28
2043 LECIDERMA SHEA LAVENDEL 52,24 395,97 593,93 1187,86
2046 LECIDERMA SHEA LAVENDEL SPF 6 56,36 430,32 662,68
2044 LECIDERNA SHEA ROSE 69,10 534,49 801,74 1603,47
2047 LECIDERNA SHEA ROSE SPF 6 75,25 572,89 878,56
2045 LECIDERMA SHEA SANTAL 63,04 487,55 731,35
2048 LECIDERMA SHEA SANTAL SPF 6 67,24 522,59 801,39
2007 ELEUTHEROCOCC 43,20 323,92 492,36 984,70
2008 ELEUTHEROCOCC SPF 6 49,44 370,84 563,69
2024 GELEE ROYALE – s mateří kašičkou 49,85 373,88 568,27 1136,55

LIPIO -SÉRA

Kód
zboží

6% sleva
Kč

35 ml
S

100 ml
E

1950 NEUTRÁLNÍ 302,73 699,59
1960 NEUTRÁLNÍ SPF 6 337,57
1951 RŮŽE 634,84
1961 RŮŽE SPF 6 670,05
1952 SANTÁLOVÉ DŘEVO 514,97
1962 SANTÁLOVÉ DŘEVO SPF 6 553,22
1953 HEŘMÁNEK 410,58
1954 RŮŽOVÉ DŘEVO 343,36
1955 LEVANDULE 348,26
1965 LEVANDULE SPF 6 388,31
1956 CEDR ATLAS 352,25
1966 CEDR ATLAS SPF 6 386,83
1957 ALBIDERM 440,16
1958 LMP 327,72
1968 LMP SPF 6 370,00

Vzhledem k neustálému pohybu cen surovin na světových trzích je nutno považovat ceny v tomto ceníku jen jako informativní. Jediný platný ceník je na našem e -shopu www.karelhadek.eu

www.karelhadek.eu
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FLUID – GOTHEA

Kód
zboží 6% sleva

Kč
30 ml

Z
1970 GOTHEA AMO 1304,28
1971 GOTHEA ROY 1464,45

ZÁKLADNÍ KRÉMY

Kód
zboží

6% 
sleva

Kč
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
250 ml

H
500 ml

P
1000 ml

J
2301 DERMISOFT 20,19 151,38 204,35 286,09 400,54 560,75
2302 NATURALIA 26,33 197,35 276,28 552,54 911,70
2303 SHEA BUTTER 32,08 240,55 336,80 673,58 1131,60 1912,95

PROGRAM SALTIA

Kód
zboží

6%
sleva

Kč
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
250 ml

H
2036 SALTIA 26,63 199,62 359,33
2037 SALTIA BN 40,18 301,37 512,31
2404 SALTIA W/O 31,70 237,82 332,94 570,75

OČNÍ KRÉMY

Kód
zboží 6% sleva

Kč
15 ml

T
50 ml

D
2201 SHEA -CARRE R 325,83
2202 SHEA -CARRE N 288,49
2203 LECI -CARRE 322,64 806,61

TĚLOVÉ KRÉMY

Kód
zboží 6% sleva

Kč
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
200 ml

G
250 ml

H
500 ml

P
2060 BODYEM NEUTRAL 23,40 175,54 263,29 509,05 865,35
2061 BODYEM ROY 26,29 197,02 295,53 571,34 971,29
2070 LECITINIA BODY BALM 278,01 556,04
2071 LECITINIA BODY MONTANA 305,48 610,94

Vzhledem k neustálému pohybu cen surovin na světových trzích je nutno považovat ceny v tomto ceníku jen jako informativní. Jediný platný ceník je na našem e -shopu www.karelhadek.eu

6% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 9. 9. 2016 do 2. 10. 2016 do 24.00 hodin.

BYLINNÉ PLEŤOVÉ VODY A TONIKA

Kód
zboží 6% sleva

Kč
20 ml

C
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

P
1000 ml

J
2501 CITRONOVÁ Pleťová voda 14,47 107,16 246,45 396,44
2502 HŘEBÍČKOVÁ Pleťová voda 14,47 107,16 246,45 396,44
2503 JALOVCOVÁ Pleťová voda 14,47 107,16 246,45 396,44
2504 LEVANDULOVÁ Pleťová voda 14,47 107,16 246,45 396,44
2505 ROZMARÝNOVÁ Pleťová voda 14,47 107,16 246,45 396,44
2506 RŮŽOVÁ Pleťová voda 23,13 171,10 393,53 633,08
2507 YLANG Pleťová voda 14,47 107,16 246,45 396,44
2508 ČAJOVNÍKOVÁ Pleťová voda 14,47 107,16 246,45 396,44
2500 VRATIČOVÁ Pleťová voda 135,56 268,95 457,22
2509 CITRONOVÉ Pleťové tonikum 16,26 123,61 259,57 444,97
2513 HŘEBÍČKOVÉ Pleťové tonikum 16,26 123,61 259,57 444,97
2514 JALOVCOVÉ Pleťové tonikum 16,26 123,61 259,57 444,97
2516 LEVANDULOVÉ Pleťové tonikum 16,26 123,61 259,57 444,97
2517 MĚSÍČKOVÉ Pleťové tonikum 21,20 161,16 338,45 580,17
2518 ROZMARÝNOVÉ Pleťové tonikum 16,26 123,61 259,57 444,97
2522 RŮŽOVÉ Pleťové tonikum 24,38 185,34 389,21 667,19
2520 YLANGOVÉ Pleťové tonikum 16,26 123,61 259,57 444,97
2521 ČAJOVNÍKOVÉ Pleťové tonikum 16,26 123,61 259,57 444,97
2510 ELEUTHEROCOCC -PROPOLISOVÉ 

Pleťové tonikum, 70% alkoholu 39,54 166,08 232,50 498,24

PŘÍPRAVKY NA OŠETŘENÍ RUKOU

Kód
zboží

6%
sleva

Kč
5 ml

A
10 ml

B
30 ml

Z
50 ml

D
100 ml

E
115 ml

U
215 ml

V
250 ml

H
500 ml

P
1000 ml

J
1701 ELASTOSAN – olej na nehty 162,30 405,72

1702 REA 23,25 174,23 243,92 435,60

1703 MYRHEA 23,99 179,34 251,07 448,37 681,49

1704 SHEADERM TH 45,77 343,36 618,03 1064,38 1648,06

1705 BALNARU TH 35,95 269,54 485,17 835,58

1710 LECIO -MAJO 215,33 430,58 563,51 1048,39

9502 TERMORUKAVICE + 100 ml SHEADERM TH + 100 ml BALNARU TH + 100 ks sáčky 984,58
(BEZ SLEVY)

6% sleva 20 ml
C

500 ml
P

1706 CITRIO Mycí olej 16,54 345,98

1707 DESINFI Mycí olej 18,11 376,45

1708 SENSITIV Mycí olej 23,48 472,07
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ANTICELULITIDOVÁ SÉRIE „CELLU -THERAP“

Kód
zboží

6% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
P

1000 ml
J

1001 CELLU -THERAP Koupelový olej 98,70 414,59 580,42
1101 CELLU -THERAP Sprchovací olej 76,95 323,15 452,41
2707 CELLU -THERAP Masážní olej 71,71 301,17 421,61 843,23 1445,54

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
P

2702 CELLU -THERAP Masážní krém 38,14 286,05 457,69 915,37 1544,69
2730c SADA CELLU -THERAP testery 4 ks 263,81

OPALOVACÍ OLEJE
Kód

zboží 6% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

2601 SPECIÁLNÍ TĚLOVÝ OLEJ SPF 4 53,93 210,34 357,56
2602 OPALOVACÍ OLEJ SPF 6 75,91 326,43 522,30
2603 OPALOVACÍ OLEJ SPF 10 81,80 351,77 562,83
2604 OPALOVACÍ OLEJ SPF 15 93,42 401,72 642,77

115 ml
U

215 ml
V

2610 LECISON 282,08 451,33

DĚTSKÁ SÉRIE
Kód

zboží 6% sleva
Kč

5 ml
A

10 ml
B

20 ml
C

50 ml
D

100 ml
E

200 ml
G

250 ml
H

500 ml
P

1005 HEŘMÁNKOVÝ Dětský koupelový olej 58,97 247,62 346,65 693,30

1207 MANDLOVÝ umývací olej 55,12 231,50 324,10 648,20

1602 NOSNÍ OLEJ BABY 200,85 321,38 642,72

2034 BABY K heřmánkový 25,12 188,53 263,92 471,30

2035 BABY L levandulový 24,10 180,82 253,13 452,04

2708 DĚTSKÝ masážní olej 49,37 207,31 310,98 621,92

2709 FENYKLOVÝ masážní olej 59,61 250,33 425,57

2713 MUTTISOFT 62,90 264,22 449,19 951,24

2729c SADA BABY - testovací 8 ks 414,18

SPECIÁLNÍ PROGRAM COUPEROSE
Kód

zboží 6% sleva
Kč

5 ml
A

30 ml
Z

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

2004 ALTHEA Regenerační krém 50,19 376,36 564,56 1129,11
2005 ALTHEA SPF 6 Regenerační krém 54,26 406,93
1905 ALTHEA Regenerační olej 326,90
1906 ALTHEA SPF 6 Regenerační olej 359,86

Vzhledem k neustálému pohybu cen surovin na světových trzích je nutno považovat ceny v tomto ceníku jen jako informativní. Jediný platný ceník je na našem e -shopu www.karelhadek.eu

6% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 9. 9. 2016 do 2. 10. 2016 do 24.00 hodin.

REGENERAČNÍ PLEŤOVÉ MASKY
Kód

zboží 6% sleva
Kč

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
P

1000 ml
J

2401 JOJOBA 28,49 213,61 299,05 512,68 875,81 1538,02
2402 LECITHIN W/O 35,00 262,57 367,61 630,16 1076,55 1864,23
2403 NATURALIA W/O 33,23 249,19 348,86 598,05
2404 SALTIA W/O 31,70 237,82 332,94 570,75
2405 AKTIDERMA LY 36,01 269,92 404,87 728,79

MASÁŽNÍ OLEJE, KRÉMY A BALZÁMY
Kód

zboží 6% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
P

1000 ml
J

2714 CAYATHERM 89,65 376,51 640,05 1280,14 2146,09
2710 LEVANDULOVÝ 57,02 239,54 407,23 814,44 1365,39
2711 MANDLOVO -TŘEZALKOVÝ 54,50 228,89 389,13 778,22 1304,66
2712 THERMOTON 106,22 446,13 758,45 1516,87
2717 PMS (uklidňující) 111,80 469,55 845,18
2720 SKOŘICOVÝ 55,07 231,29 393,18 786,37
2722 COSETTE 124,79 524,05 890,59
2724 NEUTRÁLNÍ 47,85 200,99 341,68 683,39 1145,71
2716 LECITOL NEUTRAL Z 38,46 161,62 290,90 565,63 953,48
2719 LECITOL NEUTRAL SUPER 55,97 235,09 423,19 822,84 1387,05
2721 LECITOL MCS -N 138,76 263,66 444,03
2735 LECITOL LINDENOL 53,60 225,09 382,61 765,23
2723 LECITOL ROYALE 65,71 276,04 469,28 938,57
2736 LECITOL YLJA 68,72 288,67 490,74 981,51
2737 LECITOL WALO 62,39 261,98 445,38 890,76
2732 DR. VOŠTĚP 89,04 371,41 595,28 1190,57
2727 SADA MASÁŽNÍCH OLEJŮ 12×20 697,05

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

2701 CALEN B 23,34 347,76
2704 CALEN K 24,18 375,45
2705 TENARENE AKUT 31,35 235,16
2706 TENARENE SUPER 50,37 377,67
2731 SCHOKO PACK 28,56 325,63 651,27
2739 BORO -BORO balzám 29,14 218,58 349,73 699,45
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Vzhledem k neustálému pohybu cen surovin na světových trzích je nutno považovat ceny v tomto ceníku jen jako informativní. Jediný platný ceník je na našem e -shopu www.karelhadek.eu

6% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 9. 9. 2016 do 2. 10. 2016 do 24.00 hodin.

SÉRIE MENOTON

Kód
zboží 6% sleva

Kč
20 ml

C
100 ml

E
200 ml

G
1038 MENOTON Koupelový olej 80,54 338,23 473,52
1138 MENOTON Sprchovací olej 62,68 263,23 368,53
2738 MENOTON Tělový olej 85,10 357,39 500,32

SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVKY

Kód
zboží

6% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
P

1809 DEPILOL 56,62 237,85 380,55 808,67
2733 NARBENOL 105,58 438,83
2803 HEMOSAN 59,36 249,32 398,93 797,83
1810 DEKUBITL Spec. těl. olej 102,35 429,58 730,29 1 460,60
2830 ATOSAN -LECI 91,81 385,64 539,88 1 079,78

5 ml
A

30 ml
Z

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
P

2725 CHINA BALSAM 71,76 301,39 391,82
2726 THERMO -BALSAM 19,07 276,49 552,99 995,37
2802 WINTERSHEA 44,15 242,80 388,47
2804 MOLUSAN 38,58 216,06 345,70
2807 PROATEM balzám 45,28 339,57 577,23
2808 SALTERICA 18,08 135,51 203,26 406,52
2740 JOSHEA 361,77 578,82 1157,65
2809 OLEOSOL BAL 79,19 110,86 221,73
2810 OLEOSOL JAGR 91,10 127,49 255,12
2811 OLEOSOL CELLU 99,64 139,46 278,94
2812 OLEOSOL PEDI 98,83 138,32 276,63
2821 ATOPINAL 36,99 277,39 388,33 776,67
2822 SHEA VITA 108,08 151,30 302,61 499,30

DOPLŇKY STRAVY
Kód

zboží Bez slevy
Kč

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
P

1000 ml
J

3011 ELEUTHEROCOCC extrakt 224,20 515,65 979,75 1 881,10
100 g

E
250 g

H
500 g

I
1000 g

J
3002 ELEUTHEROCOCC KOŘEN 95,77 162,80 287,33 440,53
5105 VITAMÍN C v prášku – 130 g 166,1
 115 ml

U
215 ml

V
500 ml

P
1000 ml

J
3003 ALOE VERA GEL – šťáva 129,19 208,29 354,06
3004 ALOE VERA KONCENTRÁT –10× 290,22 465,11 937,23 1 593,25

Vzhledem k neustálému pohybu cen surovin na světových trzích je nutno považovat ceny v tomto ceníku jen jako informativní. Jediný platný ceník je na našem e -shopu www.karelhadek.eu

ÉTERICKÉ OLEJE

Kód
zboží 6% sleva

Kč
5 ml

A
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
100 ml

E
4001 AMYRIS 193,64 309,81 619,65 1065,01
4002 BADYÁN 133,75 213,97 427,95 735,54
4108 BAZALKA 210,69 337,09 674,20 1158,77
4004 BENZOE ABSOLUE PRYSKYŘICE 320,25 512,38 1 024,76 1761,30
4005* BERGAMOT 258,77 414,05 828,08 1424,29
4006 BOROVICE -JEHLIČÍ 142,84 228,55 457,09 786,19
4003 CEDROVÉ DŘEVO ATLAS 112,63 180,19 360,41 619,43
4007 CEDROVÉ DŘEVO 120,27 192,41 384,82 661,92
4009 CELER -SEMENA 256,13 409,80 819,63 1408,71
4010* CITRON 170,86 273,36 546,72 939,69
4011* CITRON BEZ TERPENU 283,85 454,17 908,32 1561,18
4012* CITRON EXTRA 194,37 310,99 621,99 1069,04
4013 CITRONELA 119,24 190,80 381,60 655,87
4014 CITRONOVÁ RŮŽE 183,44 293,52 587,02 1008,96
4015 CITRONOVÁ TRÁVA 143,22 229,14 458,30 788,30
4016 CYPŘIŠ 198,66 317,86 635,70 1092,81
4076 ČAJOVNÍK 158,06 252,89 505,78 869,32
4017 ČESNEK 255,18 408,29 816,57 1403,49
4054 DOBROMYSL -OREGÁNO 245,75 393,18 786,36 1351,58
4018 ELEMI 291,45 466,33 932,65 1602,99
4019 ESTRAGON 317,26 507,59 1 015,20 1744,87
4020 EUKALYPTUS 113,35 181,35 362,71 623,40
4096 EUKALYPTOVO -CITRONOVÝ 129,40 207,06 414,14 712,31
4021 EUKALYPTUS KOALA 99,92 179,86
4022 FENYKL 147,67 236,28 472,56 812,23
4023* GRAPEFRUIT 159,40 255,04 510,09 877,35
4024 HEŘMÁNEK ŽLUTÝ 612,60 980,18 1568,28 3136,57 5390,97
4025 HŘEBÍČEK 106,58 170,56 341,09 586,29
4101 JALOVEC EXTRA 333,42 533,48 1066,96 1833,84
4027 JEDLE -ŠIŠKY 205,36 328,59 657,17 1129,52
4028 KADIDLOVNÍK 371,56 558,65 893,84 1787,69 3072,58
4029 KAFR 93,39 149,40 298,80 513,56
4030 KAFR PŘÍRODNÍ - KRYSTALY 108,44 173,48 346,97 596,34
4031 KAJEPUT 146,34 234,13 468,29 805,45
4032 KANANGA 239,35 382,96 765,92 1316,41
4103 KARDAMOM 379,05 644,12 1288,25 2189,77
4033 BOROVICE-KLEČ 205,35 328,56 657,14 1129,46
4034 KMÍN 209,27 334,80 669,62 1150,91
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Vzhledem k neustálému pohybu cen surovin na světových trzích je nutno považovat ceny v tomto ceníku jen jako informativní. Jediný platný ceník je na našem e -shopu www.karelhadek.eu

6% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 9. 9. 2016 do 2. 10. 2016 do 24.00 hodin.

Kód
zboží 6% sleva 5 ml

A
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
100 ml

E
4035 KOPR 302,01 483,20 966,40 1661,00
4036 KORIANDR 467,55 748,07 1496,12 2573,35
4038 LAVANDIN 164,19 262,00 525,41 903,04
4039 LEVANDULE EXTRA 240,00 384,01 768,02 1320,05
4097* LITSEA CUBEBA 118,83 190,14 380,29 653,60
4040 MAJORÁNKA 312,94 500,69 1001,39 1721,13
4041* MANDARINKA ČERVENÁ 227,83 364,51 729,03 1253,94
4098* MANDARINKA ZELENÁ 223,51 357,63 715,26 1229,35
4042 MÁTA KADEŘAVÁ 257,27 411,64 823,28 1415,01
4043 MÁTA PEPRNÁ 249,74 399,60 799,20 1374,65
4044 MATEŘÍDOUŠKA 275,03 440,07 880,12 1512,72
4046 MEDUŇKA INDICUM 111,18 177,87 355,75 611,46
4047 MENTOL PŘÍRODNÍ KRYSTALY 147,45 235,92 471,85 810,99
4048 MRKVOVÁ SEMENA 452,73 724,39 1448,76 2491,85
4049 MUŠKÁTOVÝ KVĚT 319,70 511,53 1023,04 1758,36
4050 MUŠKÁTOVÝ OŘECH 356,70 570,70 1141,44 1961,84
4051 MYRHA 313,21 501,13 801,80 1603,60 2758,20
4052 MYRTA 324,99 519,99 1039,96 1788,75
4053 NIAOULI 193,84 310,11 620,24 1066,02
4055 PAČULI 250,78 401,25 802,49 1380,30
4057 PEPŘ ČERNÝ 491,16 785,84 1571,69 2703,29
4099 PELARGÓNIE 318,30 509,28 1018,55 1750,64
4058 PETRŽEL 371,50 594,40 1188,81 2043,24
4059 PIMETOVNÍK 252,45 403,94 807,86 1388,51
4060* POMERANČ 88,96 142,33 284,65 489,60
4061* POMERANČ BEZ TERPENU 193,80 310,08 620,16 1065,90
4062* POMERANČ EXTRA 101,42 162,28 324,56 557,83
4063 POMERANČOVÉ LISTÍ 204,95 327,93 655,87 1127,28
4064 PUŠKVOREC 361,60 578,56 1157,12 1988,84
4065 ROZMARÝN EXTRA 162,09 259,33 518,69 892,12
4100 ROZMARÝN SPA 162,09 259,33 518,69 892,12
4067 RŮŽOVÉ DŘEVO 192,74 308,38 616,76 1060,08
4066 RŮŽOVÁ PALMA 203,93 326,30 652,60 1122,48
4069 SATUREJKA HORSKÁ 215,36 323,04 516,86 1033,72 1776,70
4070 SKOŘICE - KŮRA 375,32 600,52 1201,02 2064,26
4072 SMRK - JEHLIČÍ 159,85 255,77 511,52 879,81
4073 SPAJK 235,31 376,50 752,98 1295,13
4074 ŠALVĚJ 201,86 322,98 645,99 1110,26
4075 ŠALVĚJ MUŠKÁTOVÁ 454,07 726,48 1452,95 2497,27
4077 TÚJE 181,43 290,26 580,54 997,81

Kód
zboží 6% sleva 5 ml

A
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
100 ml

E
4078 TYMIÁN ČERVENÝ 333,79 534,78 1069,52 1838,25
4079 TYMIÁN SVĚTLÝ 137,09 219,35 438,69 754,00
4080 VAVŘÍN 264,20 422,73 845,44 1453,08
4081 VETIVER 310,97 497,55 995,10 1680,70
4082 YLANG - YLANG 227,10 363,36 726,72 1249,03
4083 YZOP 536,96 859,13 1718,29 2953,30
4084 ZÁZVOR 456,22 729,97 1459,93 2511,08
9412 TESTOVACÍ KUFŘÍK S EO 3375,09 (BEZ SLEVY)

EXKLUZIVNÍ ÉTERICKÉ OLEJE

Kód
zboží Bez slevy

Kč
1 ml

M
5 ml

A
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
4085 ANGELIKA 249,20 983,11 1 572,48 2 515,70 5030,15
4086 HEŘMÁNEK MODRÝ 150,67 602,67 964,27 1 542,82 3085,65
4087 JASMÍN ABSOLUE 505,88 2 024,94 3 239,05 5 182,51 10364,95
4037 KOZLÍK 128,19 513,99 822,38 1 316,04 2632,10
4088 MEDUŇKA OFFICINALIS 456,68 1 826,79 2 923,12 4 677,23 9353,23
4089 MIMÓZA 225,89 904,88 1 448,04 2 317,35 4634,97
4090 NEROLI 527,13 2 108,55 3 373,67 5 397,88 10795,76
4091 RŮŽE 1 139,82 4 559,24 7 294,81 11 671,68 23343,36
4092 ŘEBŘÍČEK 357,65 1 430,60 2 288,97 3 662,35 7324,68
4068 SANTÁLOVÉ DŘEVO 271,42 1 085,65 1 737,05 2 779,27 5558,55
4093 SLAMĚNKA 300,02 1 201,56 1 921,92 3 074,75 6147,98
4094 VANILKA ABSOLUE 212,62 852,70 1 364,48 2 183,20 4366,43
4045 MED 412,64 1 650,51 2 640,83 3 996,48 7992,95
*Jedná se o skupinu olejů, které mají oproti ostatním sníženou trvanlivost. Proto u nich vyznačuje-
me záruční lhůtu 1 rok. Tyto éterické oleje je nutné skladovat v chladu.

SMĚSI ÉO SAUNA
Kód

zboží 6% sleva Kč
10 ml B 20 ml C 50 ml D

4401 ČÍNSKÁ SAUNA 302,91 484,66 969,31
4402 FINSKÁ SAUNA 244,69 391,47 782,95
4404 HORSKÁ SAUNA 279,28 446,87 893,71
4405 JAPONSKÁ SAUNA 262,81 420,49 841,00
4406 LESNÍ SAUNA 239,46 383,13 766,28
4409 POLÁRNÍ SAUNA 344,14 550,62 1101,19
4412 RUSKÁ SAUNA 262,30 419,66 839,34
4410 SAUNA RELAX 263,40 421,43 842,86
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6% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 9. 9. 2016 do 2. 10. 2016 do 24.00 hodin.

Vzhledem k neustálému pohybu cen surovin na světových trzích je nutno považovat ceny v tomto ceníku jen jako informativní. Jediný platný ceník je na našem e -shopu www.karelhadek.eu

SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ

Kód
zboží 6% sleva

Kč
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
100 ml

E
4201 AFRODIZIAKÁLNÍ 196,91 315,03 630,07
4206 ANTIINSTEKT 166,05 265,68 531,34
4207 ANTINIKOTIN 336,78
4208 ANTIRAUCH 182,93 292,70 585,39
4205 ANTICHRAPIN 198,85 318,17 636,33
4202 AROMECLIMA 158,38 253,40 506,82
4203 HARMONIE 224,11 358,56 717,14
4204 NOC LÁSKY 337,62 540,18 1 080,39
4210 THYMION 239,96 379,71 752,38
4211 DOBRÝ DEN 140,42 224,66 449,36
4212 RELAXAČNÍ 408,81 652,74 1 308,22
4213 SENNÉ KVĚTY 131,49 210,38 420,76
4215 UVOLŇUJÍCÍ 158,48 253,56 507,12
4214 UŠLECHTILÉ DŘEVO 207,70 332,33 664,67
4216 INSEKTOL 161,86 258,98 517,98
4217 NELINOL 239,25 382,83 765,66
4218 VIROSAN 214,42 343,05 686,12
4219 ATEMOL 211,41 338,24 676,50
4220 AROMA -BUDÍK 203,38 325,39 650,79
4221 CHINA 178,34 285,34 570,67
4223 MOLUNOL 373,87 778,61

ČAKROVÉ SMĚSI

Kód
zboží 6% sleva

Kč
1 ml

M
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
100 ml

E
4801 č. 1 MULADHARA -KOŘENOVÁ 25,82 215,29 344,45 688,91 1184,94
4802 č. 2 SVADHIŠTHANA -SAKRÁLNÍ 40,70 339,08 542,53 1085,05 1866,29
4803 č. 3 MANIPURA -EMOČNÍ 57,70 480,62 768,99 1580,08 2645,36
4804 č. 4 ANAHATA -SRDEČNÍ 84,43 728,84 1166,11 2332,23 4011,44
4805 č. 5 VIŠUDDHI -KOMUNIKAČNÍ 47,01 388,77 622,02 1244,04 2139,72
4806 č. 6 ADŽŇA -INTUIČNÍ 61,56 513,00 820,80 1641,61 2823,58
4807 č. 7 SAHASRARA -KORUNNÍ 43,17 304,53 577,57 1155,15 1986,86

SADY ČAKROVÝCH SMĚSÍ
Kód

zboží 6% sleva Kč

4800M SADA ČAKROVÝCH SMĚSÍ 7 × 1 ml 347,72

4800 B SADA ČAKROVÝCH SMĚSÍ 7 × 10 ml 2597,05

PŘÍRODNÍ PARFÉMY – ČAKROVÉ

Kód
zboží 6% sleva

Kč

2,5 ml Q 50 ml D

4901 č. 1 MULADHARA -KOŘENOVÁ 34,23 255,09
4902 č. 2 SVADHIŠTHANA -SAKRÁLNÍ 43,84 403,75
4903 č. 3 MANIPURA -EMOČNÍ 55,90 590,43
4904 č. 4 ANAHATA -SRDEČNÍ 58,18 793,01
4905 č. 5 VIŠUDDHI -KOMUNIKAČNÍ 48,03 463,08
4906 č. 6 ADŽŇA -INTUIČNÍ 57,88 612,30
4907 č. 7 SAHASRARA -KORUNNÍ 45,41 430,04

PARFÉMY

Kód
zboží 6% sleva

Kč
2,5 ml

Q
50 ml

D
4908 VALENTINE – Unisex parfém 41,47 345,98
4909 KLEOPATRA – Dámský parfém 44,69 378,03
4910 FARAO – Pánský parfém 30,19 233,01
4911 MAGIC – Dámský parfém 45,58 387,17
4912 LILIEN – Dámský parfém 39,19 323,35
4913 VIOLA – Dámský parfém 53,11 462,43

4229 AROMA BABY 225,39 450,75

10 ml
B

20 ml
C

30 ml
Z

50 ml
D

100 ml
E

1201 CANDISAN 251,98 403,15 806,31 1 385,87
2805 PROAPINOL 234,35 679,55
4209 CANDIÖL 237,45 379,89 759,81 1 068,49
4224 ANTIOXI 389,00 778,00 1.322,60

PENTAGRAMOVÉ SMĚSI

Kód
zboží 6% sleva

Kč

1 ml
M

5 ml
A

10 ml
B

4851 DŘEVO  – SOUCITNOST 203,93 805,48 1288,79
4852 OHEŇ  – LÁSKA 201,38 795,43 1272,67
4853 ZEMĚ  – EMPATIE 215,19 850,03 1360,03
4854 KOV  – ÚCTA 104,69 413,59 661,72
4855 VODA  – MOUDROST 119,84 473,35 757,34
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6% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 9. 9. 2016 do 2. 10. 2016 do 24.00 hodin.

Vzhledem k neustálému pohybu cen surovin na světových trzích je nutno považovat ceny v tomto ceníku jen jako informativní. Jediný platný ceník je na našem e -shopu www.karelhadek.eu

SADY PENTAGRAMOVÝCH SMĚSÍ
Kód

zboží 6% sleva Kč

4850 m SADA PENTAGRAMOVÝCH SMĚSÍ 5 × 1 ml 757,79
4850a SADA PENTAGRAMOVÝCH SMĚSÍ 5 × 5 ml 2993,21

PŘÍRODNÍ PARFÉMY – PENTAGRAM

Kód
zboží 6% sleva

Kč
2,5 ml

Q
50 ml

D
4951 DŘEVO – SOUCITNOST 99,27 1323,16
4952 OHEŇ – LÁSKA 98,06 1307,39
4953 ZEMĚ – EMPATIE 100,22 1394,76
4954 KOV – ÚCTA 52,13 695,45
4955 VODA – MOUDROST 99,27 1323,16

ROSTLINNÉ OLEJOVÉ MACERÁTY

Kód
zboží Bez slevy

Kč
115 ml

U
215 ml

V
500 ml

P
1000 ml

J
5201 ARNIKOVÝ 327,08 523,33 981,24 1635,40
5202 KAŠTANOVÝ 197,46 315,94 592,39 987,31
5203 MĚSÍČKOVÝ 226,53 362,45 679,59 1132,66
5204 TŘEZALKOVÝ S10 207,34 331,74 622,01 1036,68
5205 TŘEZALKOVÝ W10 474,45 759,10 1 423,34 2372,22
5207 TŘEZALKOVÝ O10 215,92 345,46 647,76 1079,55
5208 TŘEZALKOVÝ C10 207,34 331,74 622,01 1036,68
5211 TŘEZALKOVÝ M10 222,66 356,23 667,93 1135,48
5209 ALOE VERA 237,44 370,39 703,71 1196,28

KOSMETICKÁ MÁSLA

Kód
zboží Bez slevy

Kč
100 ml

E
250 ml

H
500 ml

P
1000 ml

J
5025 MANGOVÉ MÁSLO 241,07 482,13 819,64
5026 KAKAOVÉ MÁSLO 157,47 314,91 535,36
5029 BAMBUCKÉ MÁSLO 94,74 189,46 322,09 575,86

VITAMÍNY

Kód
zboží Bez slevy

Kč
20 ml

C
50 ml

D
115 ml

U
215 ml

V
5101 LECITIN SUPER 199,88 399,77
5102 PANTHENOL – provitamin B5 59,11 118,23 236,46 366,53
5103 VITAMÍN A 195,02 390,05
5104 VITAMÍN E 168,38 336,78 673,54 1044,00

ROSTLINNÉ OLEJE
Kód

zboží Bez slevy
Kč

115 ml
U

215 ml
V

500 ml
P

1000 ml
J

5040 AMARANTOVÝ OLEJ LZS 1 468,37 2 303,35 4 416,89 7508,69
5041 ARGANOVÝ OLEJ LZS 358,66 573,84 1 078,83 1798,05
5002 AVOKÁDOVÝ OLEJ 75,40 120,63 226,80 385,54
5003 BRUTNÁKOVÝ OLEJ LZS 332,91 532,63 1 001,38 1702,33
5004 DÝŇOVÝ OLEJ LZS 197,64 316,21 594,46 1010,61
5005 JOJOBOVÝ OLEJ LZS (DPH 21%) 367,55 588,07 1 105,55 1879,46
5042 KOKOSOVÝ OLEJ LZS 138,80 222,08 417,54 709,81
5031 KONOPNÝ OLEJ LZS 128,34 205,36 386,09 656,35
5006 LNĚNÝ OLEJ LZS 60,49 96,76 181,95 309,31
5007 MAKADAMIOVÝ LZS 86,28 138,04 259,50 441,17
5009 MANDLOVÝ OLEJ LZT 46,57 74,49 140,06 238,08
5039 MANDLOVÝ OLEJ LZS 131,29 210,07 394,91 671,34
5010 OLIVOVÝ OLEJ LZS 78,91 126,28 237,37 403,53
5011 PUPÁLKOVÝ OLEJ LZS 318,24 509,20 957,30 1627,41
5012 RICINOVÝ OLEJ LZS (DPH 21%) 64,58 103,33 194,25 330,23
5014 SEZAMOVÝ OLEJ LZT 69,15 110,65 208,02 353,66
5015 SLUNEČNICOVÝ OLEJ LZS 54,63 87,40 164,32 279,33
5035 SLUNEČNICOVÝ OLEJ LZT 25,88 41,39 77,83 132,29
5016 SOJOVÝ OLEJ LZT 15,02 24,03 45,17 76,82
5017 Z JADER HROZNŮ LZT 67,38 107,79 202,68 344,54
5019 Z MERUŇ. PECEK LZS 169,51 271,20 509,86 866,75
5020 Z PŠENIČNÝCH KLÍČKŮ LZS 163,19 261,07 490,83 834,38
5021 Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ LZS 318,24 509,20 957,30 1627,41
5023 Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ LZT 34,10 54,57 102,60 174,44
5043 Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ PRA 129,72 207,55 390,18 663,32
5022 Z JADER ANDSKÉ RŮŽE LZS 618,29 989,25 1 859,79 3161,64
5013 Z RÝŽOVÝCH KLÍČKŮ LZS 69,63 111,43 209,44 356,05
5024 KARITÉ (SHEA OLEJ) 77,93 124,68 234,40 398,49
5018 Z ČERNÉHO KMÍNU LZS 367,96 588,73 1 106,75 1881,51

DEZINFEKČNÍ PŘÍPRAVEK
Kód zboží Bez slevy 150 ml F 500 ml I 1000 ml J

1807 THYMICON 113,64 235,23 348,48

ČISTICÍ PROSTŘEDKY
Kód zboží Bez slevy 140 g K 500 g I

5501 SAMEA 102,96 včetně aplikároru 65,81

www.karelhadek.eu
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Vzhledem k neustálému pohybu cen surovin na světových trzích je nutno považovat ceny v tomto 
ceníku jen jako informativní. Jediný platný ceník je na našem e -shopu www.karelhadek.eu

VÁNOČNÍ SMĚSI ÉO
Kód

zboží 6% sleva
Kč

10 ml
B

20 ml
C

50 ml
D

4301 VÁNOČNÍ ČAS 149,00 238,41 476,80
4302 VÁNOČNÍ DÁREK 154,36 246,98 493,94
4303 VÁNOČNÍ KOLEDA 196,25 314,01 628,00
4304 VÁNOČNÍ POHÁDKA 272,57 436,12 872,21
4305 VÁNOČNÍ SEN 180,50 288,79 577,58
4306 VÁNOČNÍ VEČER 155,15 248,26 496,52
4307 VÁNOČNÍ VŮNĚ 161,46 258,33 516,66
4308 VÁNOČNÍ STROMEČEK 150,22 240,34 480,67
4309 JEŽÍŠEK 179,16 286,64 573,29
4310 VÁNOČNÍ HVĚZDA 117,61 188,14 376,27
4311 VÁNOČNÍ NÁLADA 149,00 238,41 476,80
4312 VOŇAVÉ VÁNOCE 178,07 284,91 569,78
4313 ROMANTICKÉ VÁNOCE 201,03 321,65 643,29

AUTOPARFÉMY

Kód
zboží 6% sleva

Kč
115 ml

U
215 ml

V
500 ml

I
7001 VANILOU 280,36 434,54
7002 LOVE STORY 253,19 392,46
7003 FLAVOUR 257,91 399,76 743,72
7004 FLIRT 335,30 519,72
7005 ANTI -TABAK 385,38 597,34
7006 FRUIT -LINE 519,11 787,86

UNIVERZÁLNÍ POMERANČOVÝ ČISTIČ

Kód
zboží Bez slevy

Kč
150 ml

F
500 ml

I
1000 ml

J
5500 ORANGE -SANITOL 160,15 368,34 589,37

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT
Kód

zboží Bez slevy Kč

9416 PILNÍK SKLENĚNÝ 51,41
9504 ŽELATINOVÉ TOBOLKY V1, bal. 100 ks 38,14
6000 OCHRANNÁ ROUŠKA, bal. 5 ks 10,46

S M L XL XXL
9500 TRIČKO AKH pracovní 92,60 92,60 92,60 92,60 92,60
6001 KOSMETICKÁ ČEPICE, balení 10 ks 22,43
9502 TERMORUKAVICE+100 ml SHEADERM+100 ml BALNARU+100 ks SÁČKY 984,58
9503 SÁČKY K TERMORUKAVICÍM 100 ks 55,42
9501 TERMOPODLOŽKA MASÉRSKÁ 150×60 1028,97

SPRCHOVACÍ OLEJE
Kód

zboží 6% sleva 100 ml
E

200 ml
G

8203 FLIRT SO 250,99 376,49

KRÉMY
Kód

zboží 6% sleva 50 ml
D

100 ml
E

8404 ETERICA RK 190,23 313,87

PARFÉMOVÉ OLEJE
Kód

zboží 6% sleva 10 ml
B

20 ml
C

50 ml
D

8501 AMBRA 102,98 164,76 329,54
8502 ANANAS 101,77 162,83 325,66
8503 AVOKÁDO 184,59 295,35 590,67
8504 BROSKEV 170,66 273,05 546,08
8505 KONVALINKA 111,93 178,74 358,15
8506 ČOKOLÁDA 114,21 182,73 365,47
8507 FIALKA 114,21 182,73 365,47
8509 JASMÍN 128,35 205,35 410,68
8510 KARAMEL 108,42 173,46 346,90
8511 KOKOS 100,26 160,42 320,85
8512 MED 114,21 182,73 365,47
8513 MEDOVÝ MELOUN 100,37 160,59 321,17
8514 MELOUN 114,21 182,73 365,47
8515 TABÁK 136,14 217,81 435,63
8516 VANILKA 113,11 180,97 361,97

VŮNĚ DO VYSAVAČŮ

Kód
zboží 6% sleva

Kč
50 ml

D
100 ml

E
5600 AROMISAN 228,93 348,19

PŘEVODNÍ TABULKA OBJEMŮ NA PÍSMENOVÝ KÓD
A 5 ml E 100 ml I 500 ml K 140 g
B 10 ml F 150 ml P dávkovač 500 ml T 15 ml
C 20 ml G 200 ml J 1000 ml U 115 ml
D 50 ml H 250 ml M 1 ml V 215 ml
Q 2,5 ml R 25 ml S 35 ml Z 30 ml

SPRCHOVACÍ OLEJE

6% sleva 100 ml
E

200 ml
G

250,99 376,49

KRÉMY

6% sleva 50 ml
D

100 ml
E

190,23 313,87

PARFÉMOVÉ OLEJE

6% sleva 10 ml
B

20 ml
C

50 ml
D

102,98 164,76 329,54
101,77 162,83 325,66
184,59 295,35 590,67
170,66 273,05 546,08
111,93 178,74 358,15
114,21 182,73 365,47
114,21 182,73 365,47
128,35 205,35 410,68
108,42 173,46 346,90
100,26 160,42 320,85
114,21 182,73 365,47
100,37 160,59 321,17
114,21 182,73 365,47
136,14 217,81 435,63
113,11 180,97 361,97

VŮNĚ DO VYSAVAČŮ

6% sleva
Kč

50 ml
D

100 ml
E

228,93 348,19

série Emotion

6% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 9. 9. 2016 do 2. 10. 2016 do 24.00 hodin.
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