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Otázku, co je to aromaterapie, dostávám od začátku, kdy jsem se jí začal zajímat. Na 
samém počátku byla odpověď zcela jednoduchá. Někde jsem si přečetl, že je to léčení 
vůněmi, a tak jsem onu frázi i jistou dobu papouškoval. Čistě teoreticky by se význam 
tohoto slova mohl takto vysvětlovat. Slovo „aroma“ lze definovat jako vůně a  slovo 
„terapie“ jako léčení. Později mě napadlo, že zde něco není v pořádku. Kdyby to bylo 
léčení, pak by aromaterapie nebyla vhodná pro zdravé. Zdravý člověk dle mého názoru 
přece žádné léčení nepotřebuje. A  tak jsem do oné fráze vložil ještě slůvko prevence. 
I  u  aromaterapie zcela jednoznačně platí, že předcházet nemoci je daleko vhodnější 
než později léčit. To zcela potvrzují i tisícileté empirické poznatky. Stačí se podívat do 

našich kuchyní. Siličnaté rostliny jsou mimo diskuzi součástí našeho potravinového řetězce. Bez celeru, petržele, 
cibule, česneku, bazalky, kopru, vavřínu (bobkový list), nového koření, majoránky a mnohých dalších bylinek si svoji 
kuchyň prostě představit nedovedu. A nejen to. Používáme i koření. Pepř, kmín, paprika, tymián, skořice, jalovec jsou 
jen počátkem dlouhého seznamu darů přírody od nepaměti používaných k úpravě a dochucení jídel. Zapomenout 
nelze ani na oblíbené bylinné čaje. Mateřídouška, meduňka, heřmánek, dobromysl, lípa, měsíček, levandule, šalvěj, 
rozmarýn, fenykl, růže jsou jen velmi zkráceným seznamem siličnatých rostlin používaných na přípravu nápojů, jejich 
úkolem vůbec nemusí být ani léčit, ani předcházet, ale chutnat. Již z výše uvedeného jaksi vyplývá, že vysvětlovat 
si význam slova aromaterapie jako jakési „voňavé léčení“ je naprosto nepřesné a maximálně může sloužit buď jako 
reklamní slogan sloužící prodeji všeho, co byť jen trochu voní, případně byrokratům z EU v „honu na čarodějnice“. 
V průběhu let, kdy jsem se s éterickými olejíčky detailně seznamoval, mě napadla doslova kacířská myšlenka. Nikoli 
vůně definuje (bio)chemické složení éterického oleje, ale je tomu právě naopak! Dle mnoha různých biochemikálií, 
které siličnatá rostlina v rámci svého životního procesu vytváří, vzniká jejich směs nazývaná éterický olej. U jednot‑
livých éterických olejů vnímají naše nosánky jejich typickou druhovou vůni, nikoli však jejich biochemické složení. 
Posuzujeme  ‑li éterické oleje z hlediska jejich účinnosti, nutno konstatovat, že ta je dána obsaženými biochemikáliemi. 
Ale ono nejde jen o význam slova „aroma“, ale i „terapie“. Ať se podíváme kamkoli, je slovo terapie používáno jako 
synonymum slova léčení. Toto slovo pochází z řeckého „therapeua“ (θεραπευα) a jeho původní význam je: „Pomoci 
jinému na jeho životní cestě“. Přiznávám, tento původní smysl se mi svou věcností zamlouvá. Aromaterapie jako 
dar přírody nás provází v každodenním životě, prostě pomáhá nám. Někdy na procházce v samotné přírodě, kdy 
„jen“ vnímáme rostlinné vůně, jindy v kuchyni při přípravě jídel. Zpříjemňuje nám chvíle u čaje, a pokud je někdo 
nemocný, mohou obsažené biochemikálie i léčit. Nezbývá než popřát čtenářům tohoto vydání časopisu Aromate‑
rapie, aby je aromaterapie doprovázela a pomáhala svými informacemi na cestě letošním podzimem.

Váš Karel Hadek
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co si pod tím představit?
Vážené kolegyně a  kolegové aromaterapeuti, protože se 
často ptáte, co dalšího ze světa aromaterapie se můžete 
dozvědět na kurzu Aromaterapie v praxi, připravili jsme pro 
Vás krátký náhled tohoto kurzu.

Ti z Vás, kteří jste po základním a pokračovacím kurzu nabyli 
pocitu, že aromaterapie je studium na celý život, nezoufejte 
:-). V kurzu Aromaterapie v praxi se Vám dostane informací, 
které konkrétně potřebujete ke svojí práci (maséři, kosme-
tičky, pedikérky…), nebo Vás zajímají jako laika, abyste mohli 
dělat dobře pleti, tělu i duši nejen Vy sami, ale pomáhat tak 
i Vašim blízkým doma.

Každý tento kurz se odvíjí trochu jinak, v návaznosti na to, 
jaké publikum zájemců se sejde. Přednášku vede paní Míša 
Švorcová, kurz trvá dva dny. Po daném úvodu, kterým se 
naváže na předchozí dva kurzy, základní a pokračovací (tyto 
je vhodné před praktickým kurzem absolvovat), následuje 
přednáška směrovaná především jako odpovědi na Vaše 
konkrétní dotazy. Dotazů bývá hodně a většinou jsou dále 
rozvíjeny dalšími dotazy ostatních posluchačů.

Teorie bývá samozřejmě doplněna o možnost vyzkoušet si 

aromaterapeutické výrobky AKH jak Vašimi čichovými buň-
kami, tak i možností pocítit je na vlastní pleti.

Součástí kurzu je i praxe, většinou kosmetické ošetření nebo 
různé druhy masáží. Tato část bývá velmi přínosná, dozvíte se 
během ní hodně užitečných informací a uvidíte i si vyzkoušíte 
v praxi, jak s výrobky KH pracovat. Jak se jejich použití liší 
od ostatní kosmetiky, jak je aplikovat na pleť Vašich zákaz-
níků, jaké množství je dostačující pro jejich účinnost, jaké 
základní přípravky si pořídit, pokud s praxí teprve začínáte, 
jak lze výrobky použít i pro jiné účely, než pro které jsou 
předurčeny…

S paní Švorcovou bude Vaše dotazy zodpovídat i pomocný 
lektor z praxe, kosmetička nebo masér.

Nejbližším kurzem bude Aromaterapie v praxi 24.–25. 10. 2015, 
místem konání je Brno, pořadatelé Johana a Pavel Vozdekovi, 
www.kurzynow.cz.

V  případě Vašeho zájmu o  absolvování kurzů se, prosím, 
obracejte přímo na organizátory.

Během kurzu si budeme vyměňovat informace vzájemně. 
Vaše zkušenosti jsou pro nás velice přínosné. I my se učíme 
od Vás, neboť Váš zájem a Vaše dotazy nás podněcují k další 
práci. Nebojte se dozvědět se více a nebojte se začít s aro-
materapeutickými výrobky pracovat, je to práce krásná, 
voňavá, smysluplná.

Na setkání na kurzu v Brně se spolu s Míšou Švorcovou a Jo‑
hankou Vozdekovou těší kosmetička, masérka Ivana Pešková.
Ivana Pešková, peskova@karelhadek.cz
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Meduňkové oleje
Jak již sám název článku napovídá, jedná se o množné číslo. 
Aby to čtenář měl trochu jednodušší, hned v úvodu uvedu, 
že pojednání bude o dvou meduňkových olejích. Byť ono se 
vlastně vůbec nejedná o dva meduňkové oleje, ale o jeden 
„pravý“, jednodruhový meduňkový, latinské označení Melissa 
officinalis. Tento olej se vyrábí parní destilací výhradně z me-
duňky lékařské, kterou mnozí pěstují na svých zahrádkách. 
Meduňka obsahuje pachově aktivní složky, bohužel ve velice 
malém množství. Obsah je zhruba od 0,05 do 0,2 %. Nelze 
se proto divit, že výsledný produkt, tedy meduňkový olej, 
je velice drahý. Jako lahůdku bych uvedl, že na výrobu 1 
litru meduňkového oleje je třeba až kolem 5 tun meduňky! 
Hlavní obsahové složky meduňkového éterického oleje jsou 
citral, citronelal, citronelol, geraniol a  linalol. I  zde nutno 
konstatovat, že složení meduňkového éterického oleje je 
značně závislé na mnoha faktorech, jako je např. místo pů-
vodu, tamní klimatické podmínky, doba sklizně apod.

Máme zde i druhý meduňkový olej. Byť není „pravý“, jako 
levý ho rozhodně označovat nebudu. V tomto případě se 
jedná o  dvoudruhový olej. Jeho běžné označení na trhu 
je také „meduňkový olej“, případně meduňkový indicum 
(indický). Je vyráběn ze směsi meduňky a citronové trávy. 
Označení v  latině pak je Cymbopogon citratus + Melissa 
officinalis. Do destilační kolony se k destilaci oleje vloží po-
lovina objemu meduňky, druhou polovinou je citronová 
tráva. Na vstupu tedy jsou suroviny v  poměru 1 : 1. Jinak 
to však vypadá ve výsledném oleji. Vzhledem k  nízkému 
obsahu éterického oleje v  meduňce a  vysokému obsahu 
éterického oleje v citronové trávě (kolem 10 %), je výsledný 
poměr olejů zhruba 0,5 %: 99,5 %. I přes absolutní převahu 
oleje z citronové trávy je ono minimální množství meduňko-
vého oleje terapeuticky velmi účinné. Na rozdíl od pravého 

meduňkového oleje je tento olej velice levný, lze jej doslova 
označil jako kosmetický. Proto nachází uplatnění i v námi 
nabízených preparátech, např. Meduňkovém koupelovém 
a sprchovacím oleji, krému SHEA ‑MELISEA či ATOSANU‑
‑LECI. Vůni lze označit za velice příjemnou, kyselo -sladkou, 
je definována hlavně vysokým obsahem aldehydu citralu. 
Při adekvátním dávkování vykazuje výborné uklidňující 
účinky. Nelze se divit, že právě preparáty s „kosmetickým“ 
meduňkovým olejem lze označit za jedinečnou specialitu 
pro postižené atopickým ekzémem. Jejich uklidňující účinek 
se projevuje jak na psychické, tak i tělesné úrovni. Ač jsou 
zmíněné preparáty specialita pro atopiky, velice dobře po-
slouží i při citlivé pokožce, stresu, přepracování a podobných 
situacích. MEDUŇKOVÝ OLEJ (indicum) lze doporučit jako 
uklidňující olej pro aromatizaci obytných prostor. Stačí jej 
nakapat na papírový kapesník či bavlněný hadřík a nechat 
volně odpařovat. Samozřejmě, lze jej použít i  do aroma-
lampy. Na 5 m3 vzduchu se počítá s jednou kapkou. Nikoli 
vůní, ale účinky lze této olej (s přimhouřením jednoho oka) 
srovnávat s levandulovým éterickým olejem. Jedinci s níz-
kým tlakem budou jistě kvitovat s povděkem, 
že velice dobře uklidňuje, ale nesnižuje krevní 
tlak, jako je tomu u levandule. Snad jen pro 
úplnost a zamezení omylu uvádím, že tento 
olej má katalogové číslo 4046.

Na řadu přichází „pravý“ olej z meduňky 
lékařské neboli MELISSA OFFICINALIS, 
katalogové číslo 4088. Jen jako zajímavost 
bych uvedl, že označení oficína se používalo 
v historii stejně tak pro holičství, jakož i lé-
kárny. Lékárny tehdy měly minimálně dvě 
místnosti. Jednou byla právě oficína. Tam se 
prodávaly léky i byliny, tou druhou pak byla 
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v tehdejší době naprosto nezbytná laboratoř. Zde je nejen 
u meduňky, ale u mnoha dalších léčivek možné hledat původ 
onoho přídavného jména „officinalis“ neboli lékařské. Me-
duňku jako rostlinu myslím není třeba nijak moc představovat. 
Tato aromatická rostlinka, coby léčivka, je běžnou součástí 
našich zahrádek. Pokud ji sbíráme na sušení, ať již pro její 
léčebné účinky nebo jen pro příjemnou chuť, je nutné sušit ji 
při teplotách do 40 °C. Taktéž průvan při sušení není vhodný. 
Značnou část, již tak skromného množství éterických olejů, 
by průvan prostě odvál. Nejen dobrý, ale i terapeuticky široce 
účinný čaj připravíme přelitím 1 čajové lžičky meduňky vařící 
vodou a vyluhováním po dobu 15 minut. Nádobu doporučuji 
zakrýt, aby se zbytečně neodpařovaly éterické oleje a nesni-
žovala terapeutická hodnota nápoje. Meduňkový čaj má velmi 
dobré uklidňující účinky, působí proti nadýmání, uvolňuje 
křeče hladkého svalstva (kašel). Meduňkový čaj podporuje 
vylučování žluče. Dále nám meduňka velice dobře poslouží 
i jako psychotonikum. Lze ji označit jako vynikající prostředek 
na optimalizaci srdeční činnosti, např. při bušení srdce či sr-
dečních neurózách. Při náhlých srdečních problémech, které 
nemají organický původ, harmonizuje srdeční tep a nervový 
systém. V tomto případě lze použít níže popsanou olejovou 
směs na masáž srdeční krajiny.

Dobrých výsledků lze dosáhnout i  při nespavosti. Zde je 
vhodná kombinace navíc s kozlíkem a chmelem. Další možnou 
a mnou upřednostňovanou aplikací meduňky je rozemletí 
usušených listů v tříštivém mlýnku na kávu a konzumace 
meduňkového prášku. Nejenže nedochází ke ztrátě 
éterických olejů jako při přípravě nálevu (čaje), ale 
organizmus navíc získá i potřebnou vlákninu a ob-
sažený chlorofyl je dobrým zdrojem organického 
hořčíku. Účinné složky se tak uvolní přímo v trávi-

cím traktu. Pokud není k dispozici sušená meduňka, své služby 
nabízí i meduňkový éterický olej. Jeho pořizovací cena je sice 
jedna z nejvyšších, meduňka je zařazena z tohoto důvodu v ex-
kluzivních éterických olejích, na druhou stranu, meduňkový 
olej je extrémně účinný. Jedna jediná kapka éterického oleje 
odpovídá zhruba 200 g meduňkových listů, případně zhruba 
20 g sušené meduňky. To je důvod, proč při domácím použití 
doporučuji meduňkový olej nejprve naředit. Pro tyto účely 
lze použít následující média: Buď vysokoprocentní alkohol, 
nebo rostlinný olej (asi nejpraktičtější), případně i med. Na 
100 g zvoleného nosného média přidáme 1 ml meduňkového 
oleje (což odpovídá zhruba 30 kapkám). V alkoholu (nad 80 %) 
se olej bezproblémově rozpustí. 30 kapek této směsi je pak 
jedna dávka, která odpovídá asi tak jednomu šálku čaje. Stejná 
příprava i dávkování budou, pokud se rozhodneme dát me-
duňku do rostlinného oleje. Zde doporučuji použít výhradně 
olej lisovaný za studena (mandlový, z vlašského ořechu, ještě 
lépe brutnákový, či pupalkový). U olejů stačí směs před prvním 
použitím řádně protřepat. Nejproblematičtější bude příprava 
do medu. Nezbývá než řádné a poctivé vmíchání do medu, 
ale i následné odhadování onoho zhruba 1 ml obohaceného 
medu je značně problematické. Ač jsem zmiňoval vysokou 
pořizovací cenu meduňkového oleje, náklady na jednu te-
rapeutickou dávku se pak pohybují max. do 1,50 Kč. Pokud 
se rozhodnete pro olejovou verzi „meduňkových kapek“, ne-

musí zůstat jen u vnitřního používání. Díky antivirálním, 
protizánětlivým, bolest tlumícím a uklidňujícím účinkům 
lze tento přípravek použít i  při kožních problémech, 

jako jsou opary, pásový opar, některé druhy ekzémů, 
alergické kožní projevy, osvědčuje se i u lupenky, dále 

při zánětech, či svědivosti. Meduňkový olej 
lze taktéž přidávat do neutrálních prepa-
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rátů (krémy LECIDERMA ‑NEUTRAL, NATURALIA, SHEA‑
‑BUTTER, DO LIPIOSÉRA ‑NEUTRAL, či do regeneračních 
obličejových olejů). V kombinaci s těmito preparáty 
zlepšuje, omlazuje vzezření pleti, obzvláště zralé, 
případně i stresované pleti. Na závěr ještě uvedu 
„meduňkovou“ recepturu pro dobré usínání a snad 
i  sladké snění. Na 100 ml LECITOL ‑NEUTRAL 
Z  přidáme 2 kapky meduňkového oleje,  
20 kapek LEVANDULOVÉHO OLEJE EXTRA,  
3 kapky LITSEA ‑CUBEBA OLEJE. Dále lze přidat 
i  MAJORÁNKOVÝ ÉTERICKÝ OLEJ (5 kapek). 
Tuto kompozici večer vetřeme do hrudníku. Má 
vynikající uklidňující účinky a příjemnou vůni.

Karel Hadek

 

Bambucké léto
Jak již sám titulek napovídá, pojednání bude o bambuckém 
másle a letošním horkém létu. Pro ty, kdož se zajímají o na-
bídku preparátů s logem KH, jistě není žádným tajemstvím, 
že bambucké máslo je nejen vynikající, ale i relativně levná 
surovina. Zajímavé je pro kosmetiku hlavně svým složením. 
Vysoký zhruba 40 % podíl na mononenasycené mastné kyse-
liny olejové (C18:1), jakož i nasycené kyseliny stearové kolem 
45% (C18:0) z něj dělají velice jemný, pokožkou excelentně 
snášený tuk. Podíl cca 12% na nezmýdelnitelných složkách, 
které pokožku zjemňují, jej činí pro použití ještě zajímavěj-
ším. Ale právě zmiňovaná kyselina stearová je důvodem, 
proč se za jistých okolností samo bambucké máslo potýká 
s  (fyzikálně) kosmetickým problémem. Kyselina stearová 

v čistém stavu je pevného skupenství. Bod tuhnutí je re-
lativně vysoký, 69,6 °C. Pokud bambucké máslo ohřejeme 
do tekutého stavu a necháme jej pomalu chladnout a tuh-
nout, máme na problém zaděláno. Kyselina stearová vytvoří 
tukové krystaly, kolem nichž tuhnou další obsažené směsi 
mastných kyselin. Na konci získáme hmotu, kterou bych 
mohl označit za „zmrzlou krupicovou kaši“. Již dříve se stá-
valo, že v letním období docházelo k reklamacím preparátů 
s vysokým obsahem bambuckého másla (Intimiss, Femishea, 
Wintershea a další) proto, že byly doručeny v onom „hrud-
kovitém“ stavu. V  žádném případě se nejedná o  výrobní 
nedostatek. Preparát je okamžitě po vyrobení a naplnění do 
dóz ještě v tekutém stavu ukládán k „odpočinku“ do mraz-
ničky. Zde dojde k rychlému ztuhnutí a preparát tím získá 
excelentní jemnou konzistenci. Bohužel pokud je během 
transportu vystaven teplotám nad 40 °C, dojde k jeho zka-
palnění, a pokud pomalu chladne a tuhne, zákazník má po 
otevření před očima jakousi „slepenou strouhanku“. Zde 
pak nastává problém s roztíráním této zhrublé hmoty po 
pokožce. Pomoc zde je však velice jednoduchá. Preparát 
postižený touto kosmetickou závadou stačí ohřát zhruba na 
45 °C tak, aby znova získal tekutou formu a následně jej vložit 
na několik hodin do mrazničky. Po vyjmutí je krásně hladký. 
Letošní léto bylo mimořádně teplé a zásilka bambuckého 
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ale koneckonců i sám největší tělesný orgán, tedy pokožka, 
vytváří v rámci fyziologických procesů mastný povrch. Ten 
je tvořen nikoli jen tuky, ale emulzí. Emulze vzniká, jsou  -li 
přítomny emulgátory, které spojí jinak nespojitelné. Povídání 
o emulgátorech je součástí kurzů Aromaterapie. Ne každý 
však tyto kurzy navštíví, proto bych čtenáře - zájemce rád 
seznámil s touto technologickou složkou prostřednictvím 
těchto řádků. Začneme asi v kuchyni. Pokud chceme připra-
vit majonézu, potřebujeme k tomu vaječný žloutek a olej. 
Vaječný žloutek obsahuje vysoký podíl lecitinu a ten je znám 
svými emulgačními schopnostmi. Nejen v tomto případě, 
ale i při výrobě krémů potřebujeme „pomocníka“, který nám 
bude držet pohromadě dvě složky, které se běžně vzájemně 
nemísí, tedy vodu a  tuky. Odborně lze konstatovat, že se 
jedná o látku, jež snižuje povrchové napětí na rozhraní dvou 
nemísitelných složek, a umožňuje tak jejich stabilní spojení. 
Látek, které snižují povrchové napětí, jsou známy stovky, 
pokud ne tisíce. Bohužel, až nezdravě často se stává, že jsou 
házeny do jednoho pytle a označovány jako tenzidy. S tím 
nelze než nesouhlasit. Důvod je zcela jednoduchý. Naprosto 

másla, kterou jsme obdrželi v  horkých srpnových dnech, 
u nás po uskladnění nedostatečně rychle chladla, a tak i nás 
po otevření prvního obalu čekalo hrudkovité překvapení. 
V principu žádný problém, neboť ať již při výrobě preparátů, 
či i plnění samotného bambuckého másla dochází k jeho 
zkapalnění a po následném plnění k bleskovému zchlazení. 
A tak jsem alespoň pořídil fotodokumentaci bambuckého 
másla, jak vypadalo po doručení (levé foto) a jak vypadá po 
zchladnutí v mrazničce (pravé foto).

Karel Hadek

Emulgátory
Tento článek má vlastně svůj původ v poradně. Přesto, že 
firemní poradna slouží výhradně kosmetickému a zdravot-
nímu poradenství, nezřídka se stává, že přichází i dotazy, 
z nichž je zřejmé, že tázající si poradnu plete se vzdělávacím 
zařízením. A tak dostanu třeba nikoli dotaz, ale požadavek, 
abych dotyčné dámě, jež má na zahrádce levanduli, napsal, 
jak si z ní vyrobí levandulový krém. Nezbývá než se omluvit, 
že nejsem schopen psát v mailu odpovědi, jež by svým roz-
sahem byly spíše na knižní vydání. Poslední dobou, důvod 
nechápu, mi přichází hodně dotazů na téma emulgátory 
v kosmetice. Tím posledním „hřebíčkem do rakve“ byl dotaz 
paní Jany M., proč dáváme do kosmetiky emulgátory, když 
na internetu četla, že jsou škodlivé. Co odpovědět… Bohudík 
máme demokracii, a tak každý má nejen právo psát co chce, 
včetně absurdit, stejně tak nás nikdo neomezuje v jejich čtení. 
Jedna věc mi však zůstává tajemstvím. Nechápu, proč se 
paní Jana M. ptá mě a nikoli autora onoho bludu. Emulgá-
tory jsou látky nezbytně nutné nejen v samotné kosmetice, 
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odlišné vlastnosti různých látek, které ono povrchové na-
pětí snižují. Pokud by tomu tak bylo, vejce by nebylo vejce, 
ale tenzidový dar od slepic, mléko by nebylo mlékem, ale 
bílý tenzidový nápoj, a dokonce matky by kojence neko-
jily, ale „tenzidovaly“. Základní vlastnosti látek snižujících 
povrchové napětí jsou definovány tzv. hydrofilně  -lipofilní 
rovnováhou, zkráceně hodnota HLB. Zkratka pochází z an-
gličtiny „Hydrophilic – Lypophilic – Balance“. Pokud je HLB 
hodnota nějakého materiálu 0, jedná se o složku, která se 
s vodou v žádném případě nesmísí. Jako příklad orientovaný 
na praxi bych uvedl například vosk sloužící k ochraně laku 
aut. Úkolem zmíněného vosku je chránit lak automobilu před 
vlhkostí tím, že odpuzuje vodu. Při HLB hodnotě 1 až 8 máme 
emulgátory, které jsou rozpustné v tucích a vytváří emulze 
voda v oleji (V/O). Zde považuji za vhodné podotknout, že 
HLB hodnota kožních emulgátorů se pohybuje kolem čísla 
4. Ideální kosmetické prostředky na pěstování pokožky by se 
měly pohybovat na této úrovní. Jako vhodné, ve vztahu k HLB 
hodnotě, však lze označit všechny emulgátory s hodnotou 
1 až 8. Látky s hodnotou HLB 9 až 20 též označujeme jako 
emulgátory. Jsou však na rozdíl od předchozích rozpustné ve 
vodě a vytváří emulze olej ve vodě (O/V). Tento typ emulzí 
lze používat v některých speciálních preparátech, pro běžné 
pěstování pokožky bych je označil jako nevhodné. Důvod je 
zcela jednoduchý. Po celý život, 24 hodin denně, je pokožka 
chráněna emulzí typu V/O. Emulze typu O/V, hlavně potom 
ty s vysokou HLB hodnotou se po aplikaci na pokožku smísí 
s kožní emulzí, navýší její HLB hodnotu a způsobují vysoušení 
pokožky. Zářným příkladem jsou tzv. hydratační krémy. Jejich 
vysoká HLB hodnota narušuje přirozenou kožní emulgaci, 
hygroskopické složky v  hydratačních krémech odebírají 
vodu z podkoží a na jejím povrchu jí váží na sebe nikoli na 
pokožku. Povrch pokožky je tedy udržován vlhkým za cenu 

dehydratace spodních vrstev kůže. Následují látky s hodnotou 
HLB 21 až 30. Za celou dobu, co se zabývám kosmetikou, 
jsem se s nimi v tomto oboru nesetkal. Dle informací, které 
mám k dispozici, jsou označovány jako průmyslová smáče-
dla a jejich využití je v textilním průmyslu. Jsou rozpustné 
ve vodě a  samozřejmě vytváří emulzi O/V. Teprve pokud 
je HLB hodnota vyšší než 30, můžeme mluvit o tenzidech. 
Díky jejich agresivní schopnosti rozpouštět tuky je nachá-
zíme v  čisticích prostředcích, jako jsou prášky na prádlo, 
přípravky na mytí nádobí, oken a podobně. Zde bych proti 
jejich používání neměl zásadní námitky, pokud jsou následně 
v přírodě dobře odbouratelné. Bohužel pravidelně jsou pou-
žívány i v kosmetice. Pěny do koupele, sprchovací gely, tekutá 
mýdla, šampóny, ba dokonce i pěnivé zubní pasty, či milé 
čtenářky, pozor, mycí přípravky pro účely intimní hygieny. Je 
notoricky známo, že pokožku při dlouhodobém používání 
vysouší, dráždí sliznice, svým chemizmem narušují symbio-
tickou mikroflóru a jsou po letech používání zdrojem ať již 
kosmetických problémů, či dokonce i kožních onemocnění. 
Z  mého pohledu se mi příčí takovéto výrobky označovat 
jako kosmetiku. Že se jedná o  časovanou bombu, svědčí 
i značné množství dotazů, týkajících se od suchosti pokožky 
až po šupinatění, či svědivost, které pravidelně dostávám 
do poradny. Vraťme se ale zpět k emulgátorům. Jak jsem 
se již výše zmínil, je jich opravdu obrovské množství. Od 
doslova chemických až po ony, tzv.  „zelené“ emulgátory. 
Zde se omlouvám, termín zelené jsem opravdu nezavedl já. 
A tak i žlutý vaječný žloutek lze označit za „zelený“ emulgátor. 
Rostlinný olej jistě nikomu představovat nemusím, neznám 
kuchyni, kde by nebyl přítomen. Jak známo, rostlinné oleje se 
skládají z tzv. triglyceridů, tedy molekuly glycerínu, na kterou 
jsou navázány tři mastné kyseliny. (grafika) Pro chemiky není 
velkým problémem jeden či dva řetězce mastných kyselin 
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odbourat. Při odbourání jednoho řetězce vznikne nová látka, 
diglycerid, která má vlastnosti emulgátoru V/O. (grafika) Při 
odbourání dvou řetězců mastných kyselin vzniká monogly-
cerid fungující jako emulgátor O/V. (grafika) Snad jen jako 
zajímavost, která se týká právě výše zmíněných emulgátorů, 
bych uvedl, že jsou vhodné pro použití nejen v kosmetice, 
ale velice často je používá i potravinářský průmysl jako po-
mocnou látku do pečiva. Z uvedeného je zcela evidentní, 
že jakékoli paušalizování není na místě. Jak pokožka, tak 
kosmetika se prostě bez emulgátorů neobejdou. Vždy je 
nezbytně nutné posuzovat různé vlastnosti u každého jed-
notlivého emulgátoru, jeho chemizmus a chemickou čistotu, 
stejně jako jeho vztah k pokožce.

Karel Hadek

Přírodní kosmetika?
Jak všeobecně známo, různých kosmetik máme „nepřeberné 
množství“. Začal bych asi přírodní a pokračoval přes biokosme-
tiku k léčebné kosmetice, následně komerční, hypoalergenní. 
Na internetu jsem dokonce objevil i „opravdu přírodní kosme-
tiku“, dále „ekokosmetiku“, „dermokosmetiku“, „energetickou“ 
kosmetiku. V tomto zajímavém seznamu nelze neuvést ani 
„čerstvou přírodní kosmetiku“, kde její výrobce z rozmařilosti, 
asi jako důkaz čerstvosti, prezentuje obsah zlata, ale z vrozené 
skromnosti klientovi na internetu ve složení výrobku neuvádí 
chemikálie definované jako konzervační látky, byť mu tuto 
povinnost ukládá zákon. Tuto „maličkost“ může pozorný zá-
kazník zcela čerstvě objevit jako povinnou informaci až po 
zakoupení jejich výrobku. Abych neblbnul hlavu sám sobě, 

pro jistotu jsem další objevitelskou činnost vzdal. Přiznávám, 
mám z toho v hlavě zmatek, byť selský rozum boduje. Cosi mi 
napovídá, že kosmetiky mohou být výhradně jenom dvě. Tedy 
dobrá (doporučuji používat) a mizerná (doporučuji vyhnout 
se jí velkým obloukem). Nemohu se zbavit dojmu, hlavně 
pokud mě „pokouše“ reklama, či se podívám na složení ně-
kterých kosmetických výrobků, že jsou vyráběny nikoli na 
pěstování pokožky, ale výhradně za účelem zpeněžení. Co na 
aplikaci některých „také kosmetických výrobků“, či doslova 
„antikosmetiky“ říká pokožka, je jejich výrobcům nejspíše 
absolutně jedno. Důvod, proč tvrdím, že kosmetiky mohou 
být pouze dvě, spočívá v pokožce samotné. Pokožka není 
nic jiného než jeden z tělesných orgánů. Jako tělesný orgán 
má pokožka každého člověka jak svoje funkce, tak i nároky. 
Teprve pokud je nejen pochopíme, ale i  následně respek-
tujeme, můžeme mluvit o pěstování pokožky. Občas, když 
komunikuji s klienty, slyším chválu na naši „přírodní kosmetiku“. 
Vždy upozorňuji, že nevím, co si mám se slůvkem „přírodní“ 
počít. Asi i proto ji označuji jako aromaterapeutickou, byť tím 
jen dávám najevo, že jako účinné látky slouží nikoli „přírodní 
éterické oleje“ (něco takového neexistuje), ale éterické oleje 
z kvalitních přírodních surovin, dobře a odborně technolo-
gicky zpracované a následně i analyticky hodnocené. Ani su-
roviny na výrobu aromaterapeutických preparátů s logem KH 
nejsou „přírodního původu“. Olivový olej nám fakt nekape 
z olivovníků do připravených nádob, 
ale vyrábí se lisováním z nasbíraných 
oliv. Jsou ale i výrobci, kteří vyrábí 
i  (nejen) olivový olej lisováním za 
tepla, či dokonce chemickou extrakcí. 
Taktéž bambucké máslo není přímým 
přírodním produktem bambuckých 
krav, ale získává se zpracovatelskou 
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technologií ze semen stromu s prozaickým českým názvem 
máslovník africký, latinsky Vitellaria paradoxa či Butyrosper-
mum parkii. A takto bych mohl pokračovat od jedné suroviny 
k té následující. Jako přírodní kosmetiku já osobně akceptuji 
pramenitou vodu, mohla by to být i jílovitá zemina odkrytá 
někde u cihelny, která by se nechala použít např.  jako ple-
ťová maska. Při dobré snaze by se možná ještě nechalo najít 
něco, co bych byl ochoten jako přírodní kosmetiku označit. 
Zůstaňme však u surovin v kosmetice používaných, jejichž 
původ je sice v přírodě, ale jejich použití je vázáno na další 
technologické zpracování. Tento článek vlastně vzniká na zá-
kladě výtky paní Marcely J., která si mně v mailu stěžovala, že 
krém BODYEM NEUTRAL, který jsme ji zaslali, je poněkud 
žlutější, než byl ten předešlý, a již dříve se jí zdálo, že Zubní 
olej mívá jinou hustotu. Dotaz zněl, zda měníme recepturu, 
či je to nedůslednost výroby. Jen tak mimochodem mě na-
padlo, zda si paní Marcela občas stěžuje v supermarketu, že 
jednou je mrkev oranžovější a  jindy světlejší, případně, že 
brambory mají různou velikost, formu a dokonce i chuť. Že by 
zde hrála roli nedůslednost sklizně? Nikoli bohužel, ale díky 
Bohu příroda nezná standardy. A tak je naprosto přirozené, 
že rostliny na dané podmínky v době vegetace reagují po 
svém. U mnoha rostlin to může být různou sytostí zabarvení, 
u rostlinných olejů kolísání poměru mastných kyselin, jakož 
i u éterických olejů poměrem jednotlivých složek. Na tuto 
skutečnost jako výrobce nemáme nejmenší vliv! Pokud pou-
žíváme takovéto složky, které byly vyzískány z rostlin šetrnou 
technologií, pak se nelze divit, že se jednotlivé partie mohou 
mírně lišit v sytosti zabarvení, jindy to může být hustota oleje, 
případně i mírně odlišná vůně éterického oleje. Jako konkrétní 
příklad bych uvedl slunečnicový olej. V  katalogu uvádíme 
(průměrné) složení 70% kyseliny linolové a 18% kyseliny ole-
jové. Ve skutečnosti se pak jednotlivé partie mohou značně 

odlišovat, takže analytický certifikát může potvrdit u jedné 
partie 75% KL a 13% KO (relativně řídký olej). Další partie pak 
může mít 65% KL a 23% KO, čímž získáme podstatně hustší 
olej než v prvním případě. Pokud bychom olej jedna a dvě 
použili na výrobu dvou krémů ze slunečnicového oleje, pak 
při pokojové teplotě kolem 23 °C budou vykazovat jak jinou 
konzistenci, tak i roztíratelnost. Samozřejmě, ne jinak je tomu 
i se zabarvením oleje a pochopitelně i dalších používaných 
složek, jež mají svůj původ v přírodě a byly šetrně zpraco-
vány, tedy ani jejich složení, ani barevnost nebyly pozměněny. 
Pokud tedy někdo chce používat nikoli přírodní kosmetiku, 
ale kosmetiku ze šetrně vyrobených surovin přírodního pů-
vodu, pak nezbývá než se smířit s tím, že nikdy nekoupíte dva 
naprosto stejné preparáty, ze dvou různých výrobních šarží. 
Někdy je rozdíl tak malý, že si jej prostě použivatel všimnout 
ani nemůže, jindy naopak může být pozorovatelný. Recep-
tury se, garantuji, nemění. Nedůslednost při výrobě naprosto 
nepřipadá v úvahu jak díky odbornosti personálu laboratoře 
a dodržování předepsané technologie výroby, tak i několi-
kastupňové kontrole. Je to příroda, kdo si prostě poroučet 
nedá. A nutno podotknout, že je to jen a jen dobře. Stačí se 
porozhlédnout kolem sebe a hned narazíme na obor, kde se 
bez standardizace neobejde snad nic. Tento obor se nazývá 
farmacie. A tak standardizují a standardizují na straně jedné, 
výsledkem na straně druhé je rezistence a multirezistence 
různých mikroorganizmů na výsledky jejich standardizace. 
Jako příklad bych mohl zmínit všeobecně známý problém an-
tibiotik. Trochu „blíže“ kosmetice pak třeba to, co oni nazývají 
léky na plísně nohou. Nějakou chvíli to funguje, po pár letech 
vzniká u plísní rezistence na jejich standardizované výrobky. 
Fakt, že příroda nezná standardy, je tedy obrovskou výhodou 
i zárukou, že právě ony malé změny, ona nestandardnost, která 
se někomu může nelíbit, či jen nechápe souvislosti, je zárukou 
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Posezónní ošetřování pokožky
Letošní doslova tropické léto příležitostmi k pobytu v přírodě 
rozhodně nešetřilo. Sluníčko často nejen hřálo, ale doslova 
peklo. A tak k opalování měli dostatek příležitostí i Ti, kteří 
za sluníčkem nejeli na jih, ale využili toho, že tentokráte slu-
níčko přišlo za nimi. Věřím, že ještě v tuto dobu máme všichni 
dostatek vitamínu D, získaného pobytem pod slunečními 
paprsky. Dalším bonusem pak je hezky hnědá pokožka. Jak 
přísloví praví: „Ne všechno, co se třpytí, je zlato“, pak i ono 
hnědnutí, tedy imunitní odpověď organizmu na vysoké dávky 
UV záření, je spojeno s  děním, které bych jemně označil 
jako ne zrovna příjemné. Již samotné opalování, i  pokud 
to nepřeháníme, je pro pokožku značnou zátěží a  jistým 
stresem. Proto považuji za nezbytně nutné nejen během 
opalování věnovat pokožce náležitou péči, ale i po skončení 
opalovací sezóny je nutné pokožku hýčkat. Jedním z projevů 
opalování, který zjistíme až podstatně později, je skutečnost, 
že krom hnědnutí dochází i k houstnutí a vytváření silnější 
zrohovatělé pokožky tam, kde UV záření dopadá. I toto je 
jeden z důvodů, proč ke konci opalovací sezóny vydržíme na 
sluníčku déle, tedy náš vlastní ochranný UV -faktor je oproti 
jarním hodnotám podstatně vyšší. S přicházejícím podzi-
mem pak sluneční intenzita klesá, sezóna opalování patří 
minulosti a  tím i  potřeba oné zvýšené ochrany ve formě 
silnější zrohovatělé vrstvy pokožky. Většinou to poznáme 
pod sprchou, kdy nepotřebná, tedy již nefunkční zrohova-
tělá vrstva pokožky (dermální funebráci ji označují ve svých 
podáních jako odumřelé buňky) ať již při mytí, či otírání 
osuškou se spontánně uvolňuje. Zde může posloužit jako 
dobrý pomocník balzám OLEOSOL BAL nebo OLEOSOL 
JAGR. Zvolený preparát nanášíme na mokrou pokožku po 
osprchování. Mikrokrystaly soli napomáhají pokožku nejen 
očistit, prokrvit, ale i odstranit uvolňující se, již nepotřebnou, 
zrohovatělou vrstvu. Po provedené očistné masáži stačí pre-

funkčnosti aromaterapeutických preparátů i po letech. I zde 
bych měl konkrétní příklad. V nabídce aromaterapeutických 
preparátů na ošetření nohou potýkajících se s plísněmi se 
nachází dva preparáty s názvem MYKOSAN. Patří do skupiny 
těch nejstarších. Jejich receptury vznikly zhruba před 30 lety 
a na své účinnosti neztratily do dnešního dne. Důvod? Zcela 
jednoduchý. MYKOSANY (a nejen tyto preparáty) se vyrábí po 
malých partiích. Lze tedy konstatovat, že klient si vždy zakoupí 
preparát se stejným názvem vyrobený dle stejné receptury, 
vždy ze stejnojmenných éterických olejů, ale jiných partií, než 
byla předešlá šarže. Je zákonitostí, že složení preparátu díky 
přírodním vlivům je v detailu trochu odlišné. Již tato malá 
odlišnost je dostatečná k tomu, aby plísňové mikroorganismy 
byly konfrontovány s preparátem, u něhož příroda nabídla 
možnost, a výrobce jí využil, v detailu zajistit změnu 
složení tak, aby na ně nemohl vznik-
nout návyk. Na závěr nezbývá než 
konstatovat, že detailní změny 
v barvě či konzistenci jednotli-
vých šarží preparátů zde byly 
od samého počátku, kdy jsem 
různé preparáty začal vyvíjet 
a  vyrábět, a  ne jinak tomu 
bude i v budoucnosti. Konec-
konců, i toto je jeden z ne-
zbytně nutných ukazatelů 
mnou výše zmíněné dobré 
kosmetiky.

Karel Hadek
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paráty opláchnout vodou. Oleosoly fungují podobně jako 
sprchovací oleje, neboť obsahují emulgátory a jsou ve vodě 
dobře rozpustné. Bambucké máslo, rostlinné oleje a lecitin 
zajišťují, že pokožka aplikací Oleosolu není vysoušena, po 
ukončení masáže je pokožka sametově hladká. Na posezónní 
ošetření chodidel, hlavně těm, kdo chodili hodně bosí, se 
nabízí jako specialita OLEOSOL PEDI. Díky složení éterických 
olejů, které vykazují i protiplísňové účinky, bych OLEOSOL 
PEDI doporučil těm, kdo trpí kožními plísněmi meziprsto-
vých prostorů nohou. Taktéž obsažená mikrokrystalická sůl 
napomáhá urychlenému odstranění plísní postižené pokožky 
mezi prsty a urychluje tak odstranění tohoto nepříjemného 
problému. Oleosoly bych nedoporučoval používat častěji 
než 1× týdně. Na běžnou očistu pokožky se nabízí široká 
paleta sprchovacích olejů. Jako mimořádně vhodné bych pak 
označil sprchovací oleje JALOVCOVÝ a BOROVICOVÝ. Jako 
ranní specialita se nabízí SO ROZMARÝNOVÝ a na noc pak 
buď LEVANDULOVÝ nebo MEDUŇKOVÝ. V následné péči 
o pokožku, hlavně pokud se jeví jako sušší, mohu doporu-
čit vynikající lecitinové preparáty LECITINIA BODY BALM, 
případně LECITINIA BODY MONTANA. Jmenované prepa-
ráty jsou emulgovány výhradně lecitinem, který je současně 
i jednou z účinných látek. Bambucké máslo, jojobový olej či 
olej z pšeničných klíčků pokožku nejen excelentně ošetřují, 
ale i regenerují a zjemňují. Na mytí pokožky obličeje jsou 
k dispozici hydrofilní obličejové oleje. 
Olejové složky rozpouští znečiš-
tění rozpustné v tucích a voda se 
postará o odstranění jak nečistot 
rozpustných ve vodě, tak i  roz-
puštěných olejových složek. Hyd-
rofilní oleje myjí pokožku velice 
šetrně, byť důkladně, bez toho, 

že by narušovaly kyselý hydrolipidový plášť. Těm, kdo mají 
chlorovanou řádovou vodu, je k dispozici na dočištění pleti 
široká nabídka pleťových vod a tonik. Pleťové vody jsou bez 
alkoholu, tonika jej obsahují 7 %. Tato koncentrace alkoholu 
je příliš nízká na to, aby mohla jakkoli negativně ovlivňovat 
funkce pokožky, případně ji vysoušet, tak jak je to známo 
u koncentrací vyšších než 20 %. I tonika jsou vhodná pro su-
chou pokožku. Na následné ošetření pokožky obličeje mohu 
doporučit jako excelentní, jak jinak než lecitinové, regene-
rační preparáty Lipio -Séra. Při hledání onoho nejvhodnějšího 
pro pokožku je prostě nelze přehlédnout. I  zde je široká 
nabídka a každý si zcela jistě vybere Lipio -Sérum individu-
álně nejvhodnější pro svoji pokožku. Jako tajný tip bych za 
dané situace označil LIPIO ‑SÉRUM LMP. U sušších typů po-
kožky budou vhodné lecitinové krémy série Leciderma. Zde 
bych pak vyzdvihnul LECIDERMU ELETHEROCOCC (2007) 
a LECIDERMU S MATEŘÍ KAŠIČKOU (2024). Samozřejmě že 
v úvahu přichází i obličejové regenerační oleje, byť právě jako 
součást posezónního ošetření bych Lipio -Séra a Lecidermy 
viděl jako vhodnější. Budu rád, pokud tyto řádky poslouží 
nejen jako inspirace ošetření pokožky po vydařeném létě, 
ale i jako náležitá příprava na chladnější část roku.

Karel Hadek

Rafinované dotazy
Na nedostatek dotazů do poradny si rozhodně stěžovat ne-
mohu. Nutno konstatovat, že jsou velice různé. Bez sebe-
menšího nároku na úplnost bych je dělil na seriózní a věcné, 
křišťálovo -koulové, vzdělávací a  rafinované. V oněch věc-
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ných dostanu informace naservírovány tak, 
že mohu i věcně odpovědět. U dotazů typu: 
„Pane Hadek, babička má již 14 dní bo-
lesti břicha, co byste jí z  aromaterapie 
poradil?“ Zde zůstávám bezradný jak 
kojenec u  tatínkova prsu. Křišťálovou 
kouli nevlastním a  i  kdyby, opravdu 
nemám ani ponětí, jak se s ní zachází. 
Následují požadavky na technologické 
postupy a vypracování receptur všeho 
možného a nemožného. Od třešňového 
či jahodového krému proti vráskám, přes 
okurkovou masku, o  které prý někde 
psali, že omladí, až po prací prostředek 
na ponožky, aby se v nich nepotily nohy. 
K vrcholu bezradnosti mě přivádí dotazy 
na domácí výrobu éterických olejů z nesiličnatých rostlin. 
No, na řadu přichází dotazy rafinované. Právě rafinované 
dotazy mají dva společné jmenovatele. Tím prvním je, že 
se týká nabídky námi nabízených tuků a olejů. Tím druhým 
pak, že sám tazatel v nejmenším netuší, na co se vůbec ptá. 
Slovo rafinace neznamená nic jiného než všeobecný techno-
logický postup čištění. Čistit můžeme jak vstupní suroviny, 
tak i konečné výrobky. Nebudu probírat rafinaci mědi, ropy, 
dokonce ani cukru. Zůstaneme u  naší „mastné“ nabídky. 
Nejjednodušším konstatováním, byť vůbec ne vhodným, 
avšak technicky pravdivým, by bylo konstatování: „Ano, vše, 
co nabízíme, je rafinováno, byť velice různě.“ Samozřejmě 
že rafinován je i olej lisovaný za studena. Zde se používá 
technologie rafinace zvaná filtrace. Slouží k odstranění me-
chanických zbytků, které se při lisování uvolnily do získaného 
oleje. Pokud by k oné rafinaci filtrací nedošlo, tyto zbytky 

by se usazovaly na dně láhví jako kal. To 
by bylo nežádoucí nejen z estetického 
hlediska, ale obsažený kal by mohl 
způsobovat rychlejší stárnutí oleje. 
Zde nutno konstatovat, filtračních 
technologií je hned několik. Jen jako 
informaci uvedu, že je možné filtraci 
provádět pod tlakem, případně i za 
pomoci odstředivek. Proti rafinaci fil-
trováním nelze mít nejmenší námitky, 
jedná se o fyzikální, nikoli chemický 
proces. Tímto procesem se nemění ani 
charakter, ani chemizmus oleje. Čistě 

teoreticky, jako další způsob fyzikální 
rafinace by bylo možné čistit dekantací. 

Tedy nechat olej v klidu, kdy se pevné částice pomalu usazují 
u dna a opatrně se odebere vrchní, čistá část oleje. Bohužel 
tento proces by v tomto případě byl kvůli časové náročnosti 
naprosto neekonomický.

U olejů lisovaných za tepla (dále jen LZT) je již situace po-
někud jiná. Tato technologie využívá poznatku, že čím je 
olej teplejší, tím má nižší viskozitu. Z lisované suroviny se jej 
získá podstatně více než při lisování za studena. Bohužel za 
cenu podstatného snížení kvality výsledného produktu. Již 
samotný fakt, že lisovaný materiál je před lisováním ohříván 
na vysoké teploty, jasně napovídá, že dochází k  likvidaci 
termolabilních složek v oleji. Nejen to, teploty lisovaného 
materiálu v lisech i nadále stoupají, další teplo vzniká tla-
kem. Za takovýchto vysokých technologických teplot vznikají 
i degradační produkty (např. polymery) a takto vyzískaný 
olej bych jednoduše označil za olej přepálený. Na „regene-
raci přepáleného oleje“, tedy jeho uvedení do použitelného 
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stavu již musí pomoci „tvrdá“ rafinace za pomoci chemie. 
Olej za pomoci chemie zbaví jak nežádoucích příměsí, tak 
i zápachu. Za vhodné považuji podotknout, že zde nepro-
bíhá rafinace, ale probíhají rafinace. Tedy množné číslo, či 
několikastupňová rafinace. Jako kyselou rafinaci označujeme 
přidání koncentrované kyseliny sírové do oleje. Při chemické 
reakci s touto žíravinou dochází k chemické vazbě nečistot 
(mineralizace). Dalším rafinačním stupněm je alkalická rafi-
nace. Oleje lisované za tepla vykazují vyšší podíl na volných 
mastných kyselinách a  tyto se pak chemicky neutralizují 
hydroxidem sodným. Zde vzniká sodné mýdlo. Chemikálie 
vzniklé jak při kyselé, tak alkalické rafinaci se pak vymývají 
horkou vodou. Následovat musí i dezodorace, což je prohá-
nění vodní parou, která zbaví oleje nepříjemné chuti i pachu. 
U  potravinářských olejů bych rád upozornil na problém 
vznikající v důsledku mnohastupňové rafinace, 
a to je vznik trans -mastných kyselin, které mají 
velice neblahý vliv na lidské zdraví v případě jejich 
konzumace, zatímco v kosmetice je lze považo-
vat za neškodné. Důvod kosmetické neškodnosti 
je celkem jednoduchý, pokožka tuky není 
schopna trávit. Prostě kůže je kůže, nikoli 
tenké střevo. Byť za peníze zadavatelů jsou 
reklamní agentury schopny prokázat po-
krevní příbuznost českého prezidenta 
s Konfuciem. Výživa pokožky nanášenými 
tuky je v jejich pojetí maličkostí.

Krom technologie lisování za studena zde 
máme i technologii extrahování olejů z pů-
vodního materiálu chemickými rozpouš-
tědly. Zde se jaksi výrobci za svoji činnost 
velice stydí, takže o  extrakci na lahvích 

nenajdete ani slovo. Tedy alespoň já jsem nikdy tento údaj 
nikdy nenašel. Tato ekonomicky nejefektivnější, ale sou-
časně naprosto nejnevhodnější technologie bývá skrývána 
pod anglickým termínem „cold processed“, tedy „studeně 
zpracováno“. Což je i  částečná pravda. Samotná extrakce 
jedovatými chemickými složkami probíhá za studena. Mnozí 
pak nevidí, případně nechápou rozdíl daný označením „cold 
pressed“, tedy lisováno za studena. Samozřejmě extrahovaný 
nikoli olej, ale vyzískaná mastná jedůvka musí být chemicky 
rafinován ještě aktivněji než olej LZT. I tak v něm zůstávají 
minimální zbytky extrakčních činidel, které ani nejdokona-
lejší rafinace neodstraní. Netřeba zmiňovat, jak „prospěšné“ 
našemu zdraví jsou tyto zbytky organických rozpouštědel. 
Na závěr nutno konstatovat, že na otázku, zda jsou námi 
nabízené oleje rafinovány, není černobílá odpověď. Hlavně 
proto, že sám tázající nemá nejmenší potuchy, na co se ptá.

Karel Hadek

A tak se ptám…
Je skvělé, že se k nám dostávají informace z médií, inter-
netu, tisku, knih… ale všechno nemusí být úplně prav-
divé. Proto je třeba si tyto informace ověřit, protože jak 
Karel Hadek na kurzech říká: „Nevěřte nikomu a ničemu.“ 
Já k tomuto velice pravdivému výroku ještě dodávám: 
„A myslete svou myslí.“

Jelikož jsem už,dlouho mladá“(je mi 64 let), zažila jsem 
mnoho zaručených rad a informací, které byly za nějaký 
čas vyvráceny, a objevilo se zase mnoho jiných zaruče-
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tinu ústní 5 až 10 min., čímž ji zbavíte bakterií a virů, které 
jsou způsobeny záněty. Pak DENTAROM vyplivneme a vy-
čistíme si zuby ZUBNÍM OLEJEM. Dalším krokem je užití 
ELEUTHEROCOCCU, nakapeme si asi 15 kapek a tím jsme 
udělali maximum nejen pro zuby, ale i pro vnitřní orgány. 
Když se budeme o vnitřní orgány starat ve správnou dobu 
(např. v září o slinivku a slezinu, v říjnu o žaludek), vylepšíme 
tak i zdraví našich zubů.

Dle mého názoru a hlavně zkušeností, léky až na výjimečné, 
životu nebezpečné situace mnoho nepomohou. Ale to je 
můj osobní poznatek, jelikož v  mém věku nemám žádné 
léky a žádné bolesti nebo omezení. A v 35 letech, kdy jsem 
se,léčila“ léky, kterých bylo velmi mnoho, jsem se nevyléčila. 
Pomohla mi až Aromaterapie, proto vím, že je to to nejlepší, 
co mě mohlo potkat.

Není to nabádání k  neužívání léků, ale uvědomění si, že 
všechny léky mají mnoho vedlejších nežádoucích účinků. 
Tak proč nezkusit Aromaterapii, která žádné vedlejší účinky 
nemá, jen si musíte na uzdravení někdy trochu déle počkat.

Všechny informace, které se k Vám dostanou, si můžete ověřit 
a vyzkoušet, pokud budete chtít. Když nevíte, kde začít, 
začněte od začátku, a to je Základní kurz aromaterapie 
Karla Hadka! Tato investice a čas, který tomu budete vě-
novat, se Vám mnohonásobně vrátí! Věřte, že vím, o čem 
mluvím!!!

Vlastimila Kolarčíková, kosmetička ‑aromaterapeutka

603 286 335 
vlastimilakolarcikova@seznam.cz
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ných rad a doporučení, které mají zajistit zdraví. No, ale opět 
to zase nějak nefunguje a místo zdraví přibývá stále více 
nemocných. Vznikají nové nemoci, tak jsou alespoň tyto 
nově vzniklé nemoci pojmenovány, např. sluneční alergie, 
chladová alergie…Myslím si, že u těchto alergií je sluníčko 
i zima bez viny.

Nedávno mě trochu,nadzvedlo“ (i když rozčilování je mi už 
dlouho cizí) vyjádření odborníka, který oznamoval lidem, 
že si budou muset hradit i  amalgámové výplně, protože 
si špatné čistí zuby. To je zase jedem příklad, jak jsme byli 
informování o správném čištění zubů. Měli jsme používat 
tvrdé zubní kartáčky k  dokonalému vyčištění zubů. Nyní 
jsou to zase kartáčky měkké. Tak bych se toho odborníka 
ráda zeptala, kolik má v ústech zdravých zubů, kolik zubů 
má s výplní a kolik zubů mu chybí. Určitě se v jeho dutině 
ústní nacházejí všechny tři varianty. Proto bych 
se zeptala, proč si nečistí všechny zuby tak, jak 
ty zdravé!!!

To je příklad toho, že čištění až tak velký vliv na 
zdraví zubů nemá, protože každý zub má 
vztah k určitému vnitřnímu orgánu v těle. 
Jednička a dvojka nahoře má vztah k ledvi-
nám, trojka k játrům, čtyřka a pětka k plicím, 
šest a sedm ke slinivce a osma k srdci. Jedna 
a dva dole má vztah k močovému měchýři, 
trojka ke žlučníku, čtyři a pět k žaludku, šest 
a sedm k tlustému střevu a osma k tenkému 
střevu.

Mnoho problémů se zuby a záněty v dutině 
ústní lze zmírnit, pokud hned po probu-
zení použijete asi 1 lžičku DENTAROMU, 
kterým proplachujete a  prokusujete du-
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a aromaterapie
ELEMENT KOV

Element Kov navazuje v Pentagramu dle čínské medicíny 
na element Země. Vztahuje se k období podzimu a je spo-
jen s nastolením řádu, vyhraněností. Kov, který je obsažen 
v hornině, je podporován energií předcházející pozdně letní 
Země. Kov bude podporovat svou energií následující zimní 
element Vodu. Tak je to dáno Pentagramem, tzn. spojením 
všech pěti elementů do jednoho celku.

K elementu KOV přináleží meridiány plic a tlustého střeva. 
Harmonizovat je můžeme opět meridiánovou masáží, kterou 
je vhodné doplnit použitím ÉTERICKÝCH OLEJŮ, jako je 
např. JALOVCOVÝ, CYPŘIŠKOVÝ, TYMIÁNOVÝ, ŠALVĚJOVÝ, 
EUKALYPTOVÝ, YZOPOVÝ, BOROVICOVÝ, ČAJOVNÍKOVÝ, 
KADIDLOVÝ. Tyto esence mohou napomoci k vylaďování 
melancholických nálad, které podzim provázejí. Lze použít 
i PENTAGRAMOVOU SMĚS KOV, která patří do aromatera-
peutické série, vytvořené přímo pro účely práce s elementy. 
Můžeme ji použít doma do aromalampy, při masážích i jako 
podzimní přírodní parfém.

Plíce a tlusté střevo, zastupující Kov, mají za úkol výměnu 
energie s okolním světem a vytváření rovnováhy mezi při-
jímáním a dáváním. Něco nové vzniká, teprve až vyřešíme 

a ukončíme staré záležitosti. Jde tedy o to, jak dokážeme 
věci uzavírat, vytvářet si od nich odstup, jak se od nich do-
kážeme oddělit a rozloučit se s nimi.

ELEMENT KOV

Symbolizuje vymezování, instinkt, vzájemné 
působení, tvrdost, rozpínavost a obranu

Orgány: plíce – tlusté střevo

Barva: bílá

Chuť: pikantní

Hlavní emoce: smutek

Tělesná tkáň: kůže

Smyslový orgán: nos

Období: léto 15. 9. –14. 11.

Klima: sucho

Orgánové hodiny Kovu

Plíce jsou v  činnosti mezi 3.–5. hodinou ranní. 
V tuto dobu se budí a mívají potíže astmatici, lidé nemocní 
na průdušky, kuřáci. Tento časový úsek bývá také ve znamení 
strachu a úzkosti, maličkosti nabývají neúměrného významu, 
vše nám připadá jako veliký problém.

Tlusté střevo má největší aktivitu mezi 5.–7. hodinou ranní. 
V tuto dobu by mělo proběhnout vyprazdňování. Je vhodné 
probouzet se a vstávat pomalu, bez stresu a spěchu. Nemocní 
lidé se v tuto dobu cítí špatně. Je vhodné pít hodně teplé 
nebo alespoň vlažné tekutiny.

www.karelhadek.eu
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Příznaky nerovnováhy elementu Kov

Mimo výše uvedených potíží z období orgánových hodin 
podléháme snadno smutku, melancholii, sklíčenosti, neklidu, 
pesimismu, zranitelnosti, lpíme na různých dogmatech, 
ztrácíme lehkost a radost, převládá lítostivost, necitlivost, 
zdrženlivost.

Máme  -li element Kovu vyrovnaný, dokážeme dotahovat věci 
do konce, umíme včas opustit to, co už nepotřebujeme, jsme 
sami sebou. Vyladěný Kov nám přináší moudrost a naplnění, 
symbolizuje lidský věk mezi 56–75 lety.

Harmonizace a prevence potíží elementu Kov

Zázvorový čaj dokáže rozproudit energii v organismu, jeho 
ostrá chuť přímo vyjadřuje jeden z aspektů elementu. Po-
vzbudí nás i mátový čaj a chilli koření do jídla. Obecně jsou 
na podzim vhodnější jídla vařená delší dobu. S postupujícím 
podzimem přidáváme do jídelníčku zahřívací složky potravy, 
konzumujeme kořenovou zeleninu a tuky. Pikantní chutí 
křenu, cibule, česneku podporujeme energii Kovu. Vhodná 
je v tuto dobu i konzumace pickles (kvašené zeleniny).

Dopřejme si aromaterapeutickou péči, jako např.  přímo 
aromamasáž, lymfatickou lymfodrenáž nebo meridiáno-
vou masáž podpořené danými esencemi. Službu nám ale 
udělá i  domácí masáž či koupel v  KOUPELOVÉM OLEJI 
JALOVCOVÉM, TYMIÁNOVÉM, BOROVICOVÉM, můžeme si 
sami vytvořit koupelové mléko s PENTAGRAMOVOU SMĚSÍ 
KOV. Zahalme svůj domov do vůně z aromalampy, poslouží 
nám k tomu již výše zmiňovaná PENTAGRAMOVÁ SMĚS 
KOV nebo jednotlivé éterické oleje.

Nezapomínejme na zdravý pohyb na čerstvém vzduchu, 
i když nesvítí zrovna sluníčko. Setkávejme se s přáteli, se 
zajímavými lidmi, čtěme hezké knížky, vzdělávejme se. To 
vše nám dodá energii a prohřeje naši duši.

Přeji krásný a pohodový podzim

Ivana Pešková, peskova@karelhadek.cz

Zpívali a tančili jsme s ORANGE 
SANITOLEM

V červnu se v Seči u Chrudimi konal 3. ročník 
Festivalu rozličné hudby SEČ CAMP FEST.

Pořádají ho naši kamarádi a kolegové ze 
spřáteleného salonu Jirka s Hankou, kteří 
kromě toho, že jsou výborní hudebníci, 
jsou i výborní maséři.

Při své masérské činnosti používají vý-
robky AKH, v jejich salonu Sedmikráska 
to voní obdobně jako v naší Taře. Letos 
jsme se rozhodly s kolegyní pedikérkou 
Evičkou a kadeřnicí Alenkou podpořit je-
jich nadšení pro festival a nabídly jsme 
jim spolupráci formou doprovodné akce 
pro návštěvníky festivalu.

Děkujeme velmi firmě 1. Aromaterape-
utická KH a. s., která nám pro tuto akci 
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věnovala testovací balení ORANGE SANITOLŮ. Mohly jsme 
je tak rozdávat maminkám dětí, které se přišly do našeho 
stanu nechat ozdobit malováním na obličej nebo barevnými 
pruhy do vlasů :-). Po sečském kempu tu sobotu poletovalo 
mnoho malých motýlů a pobíhala spousta tygříků s barev-
nými „číry“.

ORANGE SANITOL se setkal s úspěchem, maminky se zvě-
davě vyptávaly na možnosti použití. Kromě vytírání podlahy 
a umývání nábytku jsme dle svých dlouhodobých zkušeností 
s tímto bezva výrobkem doporučovaly používat jej i do po-
sledního máchání v pračce, čistit koberce, odlepovat ztvrdlé 
žvýkačky z nábytku, umývat okna i skla u krbů.

Jsme moc rády, že jsme mohly přispět k pohodové atmosféře 
vydařeného festivalu. Ještě jednou děkujeme firmě 1. AKH 
za podporu a dovolujeme si Vás tímto pozvat za rok do naší 
krásné Seče na další ročník Festivalu rozličné hudby (www.
festivalsec.cz). Možná festival bude zase vonět po pome-
rančích v podobě ORANGE SANITOLU.

Za salon Tara

Eva Stehnová

Hadka prostě baštíme I.
Již mnohokrát se v jednotlivých Aromkách objevily i netra-
diční způsoby užívání preparátů Aromaterapie Karel Hadek. 
Ráda bych se s vámi podělila o své zkušenosti, tentokráte 
z pohledu „jedlosti“. Za dobu, co preparáty AKH používáme, 
jsem se přesvědčila, že různé věci lze užívat různě a fantazii 
se meze nekladou. S důvěrou tedy jednotlivé preparáty po-

užívám nejen podle původního účelu užití, ale když není po 
ruce konkrétní přípravek, volně jej zaměňuji za jiný s podob-
nými účinky. Nejen to mě dovedlo až k poznání, že mnoho 
z položek, které lze u AKH objednat, je jedlých.

Letošní horké léto bylo ve znamení „grilovaček“. Specifickou 
vůní grilovaného masa a zeleniny voněla snad celá republika. 
Pokud i vy patříte k příznivcům této úpravy pokrmů a nemáte 
právě po ruce čerstvé bylinky, můžete pro výrobu marinád 
použít éterické oleje, např. z pepře černého, kmínový, ba-
zalkový, dobromyslový, majoránkový, jalovcový a rozma-
rýnový – u těchto dvou však volte variantu extra. Na 1 dl 
oleje stačí zhruba 5 kapek éterického oleje. Raději začněte 
na menším množství, přidat můžete dle vlastní chuti vždy.

V nabídce AKH naleznete také různé zajímavé rostlinné oleje. 
Zejména v asijské kuchyni využijete SEZAMOVÝ OLEJ. Se-
zamový olej snáší i vyšší teploty, hodí se k vaření jakého-
koliv pokrmu i ke krátkodobému smažení. Lze ho používat 
v syrovém stavu do salátů, na omaštění pokrmu nebo na 
krátké osmahnutí např. zeleninového základu. Můžete jej 
použít i na přípravu moučníků.

LNĚNÝ OLEJ je nejbohatším rostlinným zdrojem cenných 
omega-3 mastných kyselin. Olej není vhodné před konzu-
mací zahřívat a do pokrmů je třeba jej přidávat až na konec, 
ideálně po přidání a zpracování ostatních surovin. Je možné 
jej používat k maštění běžných jídel. Obzvlášť chutný je s rýží. 
Podobně se chuťové vlastnosti lněného oleje znásobí ve 
spojení s některými druhy zeleniny. Omastíte  -li jím vařenou 
nebo dušenou mrkev, získáte vyloženě léčivé jídlo. Lněný 
olej vždy uchovávejte v chladničce a rychle spotřebujte.

Za vyzkoušení rozhodně stojí i OLEJ Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ 
LISOVANÝ ZA STUDENA. Obsahuje významné množství 
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nenasycených mastných kyselin, je zdrojem bílkovin, vita-
mínů E, B1, B6, selenu, fosforu, hořčíku a sodíku. Olej by se 
neměl zahřívat, je určený k použití jako koření ve studené 
kuchyni. Díky své oříškové chuti se výborně hodí do salátů.

KOKOSOVÝ OLEJ má lahodnou chuť i vůni, a pokud je za 
studena lisovaný, uchovává si vitamíny A, C a E. Obsahuje 
také prospěšné nenasycené mastné kyseliny. Kokosový olej 
můžete používat na přípravu pokrmů i na smažení. Je te-
pelně stabilní až do 200 °C, tudíž se nepřepaluje a neprská. 
Je výborný pro přípravu palačinek, orientální kuchyně, zele-
niny, salátů. Skvěle se dá využít i při pečení vánočního cuk-
roví. V poslední době se stal společně s kakaovým máslem 
velmi vyhledávanou surovinou pro přípravu vitariánských 
(RAW) pokrmů. Vitariánství, jinak také nazývané RAW FOOD, 
znamená v podstatě, že požíváte syrovou stravu výhradně 
tepelně neupravených potravin rostlinného původu (zelenina, 
ovoce, ořechy, semena, naklíčené obilí a luštěniny). A o jeden 
vitariánský recept se s vámi ráda podělím.

Borůvkové RAW poháry pro 5 osob

Suroviny:

100 g kešu ořechů (nesolených)

1 dl vody

500 g borůvek (můžete použít mra-
žené)

30 g panely nebo rapadury nebo agáve 
sirupu

50 g kokosového oleje liso-
vaného za studena

Nejprve v mixéru rozmixujte na co nejhladší kaši vodu s kešu 
ořechy. Pak přidejte 350 g borůvek a panelu a dál mixujte 
dohladka. Nakonec postupně (jako při výrobě majonézy) 
vlévejte kokosový olej. Směs nalijte do pohárků a nechejte 
několik hodin tuhnout v  lednici, případně můžete dát na 
hodinu do mrazáku. Ozdobte zbylými borůvkami.

Dobrou chuť, krásný podzim a nebojte se experimentovat.

Jana Aschenbrennerová

Sluneční alergie?
Letos v červnu jsem byla na dovolené v Tunisu a užívala 
jsem si sluníčka, moře a všeho, co se tam nabízelo. Jeli-

kož jsem byla vybavena vynikajícími výrobky Karla 
Hadka, byla jsem si jistá, že dovolenou prožiji bez 
jakýchkoliv problémů. O  všem, co vždy vozím 
s sebou, jsem už psala v minulém čísle Aroma-

terapie v textu,Aby dovolená nebolela“, takže 
to nebudu znovu vypisovat.

Zmíním jen OPALOVACÍ OLEJE SPF 10, který 
používám první tři dny a SPF 6 na ostatní dny, 
jelikož se dobře opaluji. Díky těmto olejům 
jsem se opět krásně opálila bez sebemenších 
náznaků zarudnutí a toto opálení mi vydrželo 
do dnešních dnů a určitě mi ještě dlouho vy-
drží tak, jak tomu bylo po loňské dovolené 
u moře.
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alergie, se již nekonala. Úsudek si udělejte sami. Jestli to 
byla sluneční alergie, nebo reakce pokožky na přípravek 
s ochranným faktorem č. 50…

Když si uvědomíte, že máme svůj ochranný faktor někdo 
15 min., někdo 30 min., tak při 15min. bychom museli být 
nepřetržitě na sluníčku 12,5 hod. (15 min. × fa č. 50), při 30 
min. to je 25 hod. (30 min x fa č. 50)!!!

Jelikož i tito mladí lidé měli v mobilu internet, tak se hned 
začali o  výrobky Karel Hadek zajímat a  velice je oslovily 
opalovací oleje…

Opět se potvrdilo známé přísloví: Kdo je připraven, není 
zaskočen.

Kolarčíková Vlastimila, kosmetička – aromaterapeutka 
603 286 335 / vlastimilakolarcikova@seznam.cz

Přivoňme si k životu!
Aneb aromaterapie trochu jinak…

Čich je prvotní směrovka našeho života! Rozhlédněme 
se kolem sebe… Voní nám partner? Práce? Voníme sami 
sobě? Voní nám život?

Dokonalost života na Zemi je prostě dokonalá! Každý živo-
čich TO zná. Vůni maminky pozná každé mláďátko. Vůně 
dobrého jídla je pro nás magnet pro výživu těla, vůně jara 
je nový začátek mnoha nových příležitostí. Jít rovnou za 
nosem je bezpečné… Vůně „živých“ rostlin nebo čistých 
esencí z nich je v mnohém světelnou tabulí na křižovat-
kách našich dní.
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Protože výrobkům Karel Hadek věřím a mám je velice ráda, 
mám pocit, že by o nich měl vědět každý, a proto o nich 
mluvím.

V hotelu, kde jsem byla ubytovaná, byli i mladí lidé – slečna 
s přítelem. Po třech dnech dostala slečna,sluneční alergii. Ne-
mohla tomu uvěřit, protože se natírala přípravkem s ochran-
ným faktorem č. 50! Tak zarudlou a pupínky posetou pokožku 
jsem ještě neviděla.

Požádala mě o radu a pomoc a byla hodně zoufalá. Řekla 
jsem jí, že nejprve, co bych na jejím místě udělala, bych se 
přípravkem s faktorem č. 50 nenatírala. Na uklidnění pokožky 
jsem jí dala EO LEVANDULE a INTIMISS. 
Na užití ještě 3× denně HOŘEC v tobolce, 
jelikož jakýkoliv projev na kůži je záležitost 
jater. (Tobolky jsou v nabídce výrobků Karel 
Hadek.) Játra potřebují pro svou správnou 
funkci hořčinu, proto HOŘEC. Karel Hadek 
doporučuje pampelišku, která je 
rovněž vynikající na podporu 
správné funkce jater. Každý si 
opět může vybrat, co mu 
bude vyhovovat. Také jsem 
jí doporučila, ať jí hodně 
mrkve, aby pokožka měla 
dostatek vitamínu A.

Po této,léčbě, se již druhý 
den pokožka slečně zklid-
nila a  přestalo i  svědění. 
Další den to bylo zase 
mnohem lepší a  třetí den 
už mohla slečna opět na 
sluníčko a žádná, sluneční 
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Že bylinky dokážou zázraky pro naše zdraví, je známé. 
A proč ještě k  tomu ta vůně? Všechny rostliny, byliny, či 
její části mají svá poslání  – kořeny, stonek, kmen, míza, 
lístky, květy, plody, semena… I z nich se dá vyzískat „voňavá 
esence“, která pro nás odkrývá mnohá skrytá tajemství… 
Vše v přírodě má svůj účel, vše je boží zpráva či poslání. 
Každá živá vůně, její pro nás vůně či ne -vůně, vypráví svůj 
příběh.

Ve svém nitru máme uloženo množství vzpomínek. Přijdete 
někam, nadechnete se a… Zastaví vás ten pocit… Co to…? 
Co mi to připomíná…? Odkud to znám…? Kde už jsem tu 
vůni potkal nebo potkala…?

Pokud vnímáme VŮNI, je to vzpomínka příjemná, radostná, 
nebolavá. Pokud v nás vyvolá SMRAD, tedy nevoní, připo-
míná bolest, zranění, nebezpečí… Mnohdy stejná vůně 
vyvolá jiný pocit. Jiná emoční vzpomínka, jiný zápis. Talent 
vůní v mnoha siličnatých rostlinách nám pomáhá rozpo-
mínat se, přijímat, odpouštět a  uzdravovat. Probouzí se 
vzpomínky, které volají po našem novém pohledu, pocho-
pení a uvědomění.

Esenciální oleje uzdravují. V masážích, koupelích, krémech, 
zábalech nebo při inhalacích posilují a vyrovnávají naše 
tělo i psychiku.

Jejich vůně jde ještě dál… za naše fyzické tělo. Naše emoční 
vzpomínky a zápisy nás mnohdy provází tak pevně, že občas 
zapomeneme na ty nejpřirozenější pocity… Jak voní bez-
pečí? Jak DOMOV? Svoboda? Víra? Důvěra? Sebevědomí? 
Odvaha? Nebo dokonce vůně uzdraveného vztahu k ženství, 
dětství, k mamince, tatínkovi…, nebo dokonce k Bohu?

Zdravá vůně života a všeho, co nám životní scénář přináší, 
je PŘIJETÍ. Míra „voní -nevoní“ je mírou našeho přijetí, nebo 

odporu dané situace. Proto při novém vnímání vůní na-
lézáme nejen skryté odpovědi, ale dokonce i nevyřčené 
otázky. Každá esence má pro nás svůj příběh a její vůně má 
své talenty, své téma, svůj způsob rozpomínání… Naučme 
se „nově“ si přivonět…,tedy rozpomenout se na plný stav 
zdraví a přijetí.

Neexistuje jednotný návod ani šablony. Existují však jisté 
principy, podle kterých můžeme k vůním přistupovat. Sym-
boly, příběhy, vize, obrazy, přátelství s přírodou… lze za-
hlédnout i prožít, že vše už je hotové, není co hledat. Příroda 
s klidným úsměvem a tichou melodií v nitru voní a ví své.

Sylvie Králová

www.kralovskaoaza.cz

Růže damascénská – Rosa 
damascena „Královna květin“
symbol čisté lásky a  důvěry, podporuje a  uzdravuje 
nejhlubší roviny ženství, esence ŽENY KRÁLOVNY

Něžná a současně velmi silná esence, která přináší něžné 
a uzdravující pohlazení celé naší bytosti:

účinky pro tělo – čistí krev, omlazuje a regeneruje pokožku, 
podporuje hojení, při gynekologických problémech harmo-
nizuje menstruaci, posiluje dělohu, povzbuzuje činnost jater 
a žlučníku, posiluje nervový systém, uklidňuje a posiluje 
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srdce duševní pomoc – antidepresivum, poruchy spánku, 
nervové napětí, frigidita, impotence, smutek, bolest na srdci, 
trápení z lásky. Je označovaná za „květinu lásky“ zasvěcenou 
řecké bohyni lásky, krásy a plodnosti Afrodité.

Růže damascénská - je současně svatou růží

– symbolem boží lásky k světu (spojovaná s Pannou Marií)

– jemná čistá ženská (jinová) energie – ženský aspekt Božství 
– přináší vysokou vibraci Lásky, té nejčistší a všeobjímající,  
   která je dnešnímu světu tolik potřebná a mnohdy tolik ze 
   strachu odmítaná.

Tato královská esence dosahuje postupně na všechna naše 
zranění na úrovni srdce, na celé linii času. Uzdravuje stará 
zranění, kde se srdce mnohdy zavřela a  ze strachu před 
další bolestí opevnila, až postupně na vůni pravé Lásky 
zcela zapomněla…

Strach z dalšího zraňování tak vytvořil velkou hradbu, i vůči 
Lásce samé.

Vůně RŮŽE damascénské však dokáže něžně vstoupit do 
našich emočních zápisů a vzpomínek. Postupně, pomalu 
a opatrně odkrývá všechny závoje zranění, strachů a za-
pomnění… Čím větší zranění, tím větší odpor k vůni (ke 
vzpomínkám).

Vůně esenciálního oleje je velmi intenzivní, pro mnohé 
je vůně růže zcela skrytá. V  ženách otevírá nejtajnější 
a  nejskrytější komnaty ŽENY KRÁLOVNY, přijetím této 
esence se v ženě probouzí ženství v  té nejčistší a nej-
svatější podobě.

Mužům přináší uzdravené prožívání čisté Lásky, vede k no-
vému pohledu na pravdu o Lásce ve vlastním nitru. Uzdravuje 
vztahy k matkám, manželkám i dcerám, dovoluje vidět krásu 
a vznešenost ženské části Boha v každé ženě.

Vůně RŮŽÍ navrací lidské bytosti do náruče Lásky…

www.kralovskaoaza.cz

Dobrý den,
nevím, jestli píšu na správnou adresu, ale chtěla bych Vám 
vyjádřit obdiv nad přípravkem ORANGE ‑SANITOL. Nechtělo 
se mi věřit, že by stačil jeden přípravek na úklid celé domác-
nosti. Několik let jsem se věnovala úklidu a čištění profesio-
nálně, proto mám možná nemoc z povolání a vyžaduji vše 
opravdu čisté, lesklé a zářivé. Nicméně můj úžas nad tímto 
přípravkem mě stále neopustil, při správném naředění se 
s ním dá doslova kouzlit. Ještě více si ho cením nyní, když 
máme doma malé miminko a nemusíme se zbytečně vy-
stavovat vlivu všemožných chemikálií z běžných čisticích 
prostředků.

Mockrát Vám děkuji a přeji vše dobré!

S pozdravem,

Kateřina Kubíková
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Vážený pane Hadku,

již delší dobu trpím na velice silné a hlavně nepříjemné nadý‑
mání. Snažím se nejíst potraviny, které jak všeobecně známo 
nadýmají, bohužel bez výsledku. Poslední dobou se přidalo 
i  úporné svědění konečníku. Můžete mi poradit, zda by mi 
pomohla aromaterapie? Děkuji Vám za Váš čas i odpověď.

Eva R. umlová

Milá paní Evo,

dle toho, co píšete, je s největší pravděpodobností zdrojem 
vašeho problému nerovnováha střevní mikroflóry. Jednou 
z mnoha možností, jak se k přemnožení patogenních 
mikroorganizmů doslova „doléčit“, je léčba antibio-
tiky. O problémech s patogenními organizmy v trá-
vicím traktu jsem psal v Aromaterapii již několikráte. 
První, co bych Vám doporučil, je vyloučení cukrů ze 
stravy. Z nich získají energii potřebnou k životu 
nejprve plísně, teprve pokud něco zbude, zů-
stává to k dispozici Vašemu tělu. Toto dopo-
ručení se netýká jen „oněch sladkých cukrů“, 
ale i alkoholu, popřípadě vyšších cukrů, které 
jsou v organizmu štěpeny na ony využitelné. 
Zde Vám doporučuji zakoupit si nějakou knihu, 
která se zabývá dietou při plísních. Je to velmi 
široké téma, kdy je málo toho, co se při plísních 
jíst smí a naopak široká paleta toho, co je na-
prosto nevhodné. Stravu doporučuji doplnit 
o pampelišku, která sice zrovna dvakrát ne-
chutná pro svoji hořkost, ale právě tyto hořké 
složky spolehlivě pomáhají plísně likvidovat. 
Navíc, pampeliška obsahuje velké množství 

nestravitelné vlákniny, která mechanicky čistí střevní stěny. 
Zde bych doporučil minimálně 3× denně 10 listů pampe-
lišky. Ta stále ještě roste, doporučuji nasbírat ji a  usušit 
i na zimu. V Aromaterapii č. 2-3/2007 na stranách 7 až 9 
najdete na toto téma článek. Pokud byste tuto Aromate-
rapii neměla k dispozici v  tištěné formě, vyhledáte ji na 
našem webu v elektronické podobě. Jako další bych Vám 
doporučil preparát CANDIÖL. Jedná se o směs éterických 
olejů se silným antimikrobiálním účinkem, včetně účinku na 
plísně. Začněte s dávkováním 5× denně 1 kapku a zvyšujte 
postupně až na dávkování 5× denně 5 kapek. Aby nemohlo 
dojít k podráždění žaludku, doporučuji CANDIÖL apliko-

vat po jídle. Po ukončení candiölové kúry doporučuji 
pravidelnou konzumaci přírodního bílého jogurtu. Ten 
nesmí být tepelně zpracován, ani konzervován, tím by 
došlo k  likvidaci potřebných laktobacilů. Pár slov je 
též nutné věnovat hygieně. Na běžné mytí bych Vám 

doporučil ČAJOVNÍKOVÝ SPRCHOVACÍ OLEJ. 
Pro účely intimní hygieny doporučuji speciální 

hydrofilní mycí olej INTIMA. Svědivost 
v  oblasti konečníku je způsobována 
plísněmi, které se análním otvorem 
dostanou na povrch pokožky a  tu 
následně dráždí. Zde bych k ošetření 
doporučil preparát Femishea. Pokud 
výše uvedená doporučení budete 
důsledně dodržovat, věřím, že se Va-
šich problémů velice rychle zbavíte. 
Přeji Vám hezké letní dny.

Karel Hadek
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pro tenzidové výrobky. O tenzidech jsem se na stránkách 
časopisu Aromaterapie zmiňoval již mnohokráte. Jedná 
se o agresivní čisticí prostředky, které nejsou pro pokožku 
vhodné, neboť narušují její fyziologické funkce. Nejen, že 
drasticky odmašťují, část jich zůstává v pokožce a ovlivňuje 
její funkčnost. Nutno zmínit i  fakt, že svým chemizmem 
oslabují a  likvidují právě onu symbiotickou mikroflóru, 
takže ta následně není schopna svůj životní prostor, naši 
pokožku chránit, čímž vzniká prostor pro nasídlení pato-
genní mikroflóry, jinými slovy vznik nemoci. Z povrchu po-
kožky se většina tenzidů spláchne. Problém může nastat 

právě u uší, pokud se tenzidy dostanou do vnitřního 
ucha. Jejich řádné vypláchnutí může být problém. 
Takže doporučení číslo jedna by bylo, pryč ruce od 
tenzidů. Jako mycí alternativa se nabízí například 
ČAJOVNÍKOVÝ SPRCHOVACÍ OLEJ se svými proti-
plísňovými účinky. Na mytí hlavy přichází v úvahu 

i balzám LUPISAN. Na následné ošetření uší je 
zde hned několik preparátů, které mají silné 
protiplísňové účinky. Asi jako nejvhodnější 
bych označil balzám FEMISHEA. Byl sice vy-
vinut pro zcela jiné použití, než navrhuji, ale 
jedná se o jemný a dobře snášený preparát. 
V  úvahu přichází i  olej DONOSOL . Prepa-
rát FEMISHEA d í k y  
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můj 4,5letý syn má již delší dobu problémy se svědivostí uší. 
Občas se stane, že při snaze se poškrábat, si pokožku rozedře 
do krve. Největší problémy činí svědivost v ušních dutinách. 
U lékaře nám bylo řečeno, že se jedná o plíseň. Mastičky, které 
jsme dostali, sice pomohly, ale jen krátkodobě. Myslíte si, že 
by nám mohla pomoci aromaterapie?

Předem Vám děkuji za Vaši odpověď.

Marta Holubová

Milá paní Marto,

plísně, ať se objeví kdekoli, jsou vždy problém. Co se 
týká plísní v  uchu Vašeho syna, je jasné, že mu zcela 
jistě velice znepříjemňují život. Dříve než nabídne 
pomoc aromaterapie, je třeba hledat příčinu. Pokožka 
celého těla, včetně uší, je chráněna neviditelnými, 
symbiotickými mikroorganismy, které považují 
pokožku za svůj životní prostor. Jejich důležitost 
pro každého člověka spočívá v tom, že si svůj ži-
votní prostor brání před nasídlením mikroorga-
nizmů, které můžeme označit za škůdce neboli 
patogenní mikroorganizmy. Plísně mezi ně zcela 
jednoznačně patří.

Nenapsala jste mi, čím Vašeho syna myjete, hlavně 
pak jeho hlavu. To považuji za velice důležité. 
Pokud smím hádat, věřím, že se nepletu, mi odpo-
víte, že nejspíše používáte šampon. Možná budou 
ve hře i koupelové pěny, sprchovací gely apod. 
Slova šampon, pěna do koupele, sprchovací gel 
nejsou nic jiného, než krycí komerční označení 
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pevnější konzistenci lze nanést do zvukovodu vatovou ty-
činkou a takto ošetřit. DONOSOL je tekutý, pokud se roz-
hodnete pro tuto aplikaci, zde je výhodnější vytvořit malý 
vatový tampónek, aplikovat na něj DONOSOL a nejlépe na 
noc zavést do uší. Přímé nakapání do uší bych nedoporu-
čoval, DONOSOL by mohl vytékat. FEMISHEA je vhodná 
v tomto případě jak na denní, tak i noční použití, zatímco 
DONOSOL je vhodnější na noc, byť i zde je možné při den-
ním použití uši vytřít vatovou tyčinkou. Výskyt plísní je spo-
jen i se sníženou imunitou. K výše uvedeným doporučením 
bych navíc doporučil podporu imunitního systému 
Vašeho syna. Na posílení imunity nejen dospělých, 
ale i dětí Vám mohu doporučit ELEUTHEROCO‑
CCOVÝ EXTRAKT. Pro dospělé je dávkování 15 
až 30 kapek 3× denně. U dětí se musí dávkování 
propočítat na jejich váhu. 15 kapek 
vydělíte vahou dospělého člověka 
(cca  75 kg) a  vynásobíte vahou 
děcka. V jednoduchosti je síla, lze 
taktéž počítat, že na 4 kg děcka 
se dává jedna kapka. U  dětí je 
vhodné nepodávat eleuthero-
coccový extrakt přímo, tedy 
koncentrovaný, ale přidat jej 
do nějakého nápoje, např. čaje. 
Budu rád, pokud Vám moje od-
pověď bude užitečná.

Karel Hadek

Dobrý den,

je mi 17 let a mám sušší pleť s občasným výskytem nepatrného 
akné na čele. Můžete mi prosím poradit, jak mám správně 
pečovat o svoji pleť?

Předem děkuji za informace, Zuzka B.

Slečno Zuzko,

děkuji Vám za Váš dotaz.

Dnešním trendem péče o pleť je především její správné 
čištění. Doporučuji Vám proto pravidelně a pečlivě čis-
tit pleť každý večer, ať už se líčíte, či ne. Můžete použít 
HY ‑OLEJ NEUTRÁLNÍ SANTÁLOVÝ nebo Z RŮŽOVÉHO 
DŘEVA. Navlhčete pleť vodou a vetřete pár kapek HY‑

‑OLEJE. Vzniklou emulzi smyjte vodou a dočistěte kos-
metickými tamponky. Na dočištění a zároveň tonizaci 

použijte PLEŤOVOU VODOU JALOVCOVOU nebo 
LEVANDULOVOU. Pokud Vás po omytí pleť pne, 
doporučuji lehce aplikovat buďto samotný MAND‑
LOVÝ OLEJ nebo REGENERAČNÍ OLEJ ALOE VERA 
nebo slabou vrstvu PLEŤOVÉ MASKY JOJOBA.

Ráno po umytí opět aplikujte pleťovou vodu, 
a dokud je pleť vlhká, můžete použít např. REGE‑

NERAČNÍ KRÉM SANTALIA, LEVANDU‑
LOVÝ nebo ROSEANA, všechny jsou 
pro Váš typ pleti vhodné. Pokud se 
občas vyskytne lehké akné, můžete 
aplikovat KRÉM MATEŘÍDOUŠ‑
KOVÝ nebo SHEA ‑MELLISEA, 
možno i jen lokálně jako doplněk 
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k výše uvedeným krémům. Na denní ošetření lze použít 
místo krémů i  REGENERAČNÍ OLEJ ALOE VERA NEBO 
NEUTRÁLNÍ.

Doporučuji Vám nechat si provést i odborné čištění pleti 
u kosmetičky, alespoň občasně.

Nezapomínejte také na vhodný a dostatečný pitný režim, 
suchost pleti se projevuje jeho nedostatečností. Dobré 
kvalitě pleti napomůže i pestrá strava a dostatek pohybu 
i odpočinku.

Přeji Vám hodně trpělivosti při pravidelné péči o Vaši pleť, 
věřte, vyplatí se Vám to.

Ivana Pešková, kosmetička, peskova@karelhadek.cz

Dobrý den,

rychle jsem zhubla po redukční dietě, z  čehož 
mám radost, ale trápí mě povadlá pleť na obli‑
čeji i na těle. Je mi 35 let, jinak s pletí problémy 
nemám. Můžete mi prosím poradit, jak pleť 
oživit, aby byla v pořádku jako dříve?

Věra K.

p
o

ra
d

naDobrý den paní Věro,

věřím, že se jedná jen o krátkodobý efekt po rychlé ztrátě 
hmotnosti. Co bych především doporučovala, je celková 
péče o tělo. Vhodné by v tomto případě byly lymfatické 
masáže, které zbavují tělo usazených škodlivin a regenerují 
buňky. S  tím souvisí i dostatečný a vhodný pitný režim, 
organismus je třeba řádně proplachovat. Napomoci může 
KOUPELOVÝ či SPRCHOVÝ OLEJ JALOVCOVÝ, vhodná 
by v tomto případě byla i řada CELLU THERAP. Obsažené 
éterické oleje napomáhají k odplavování škodlivin z pod-
koží a silně regenerují pokožku. LECITOL WALO můžete 

použít jak do koupele, tak i  na ošetření po 
koupeli. Jeho složení napomáhá aktivnímu 
ošetřování a pěstování Vaší pokožky. Z řady 
lecitolů by pro Vás byl vhodný i LECITOL YLJA 
A LECITOL ROYAL.

Vyhovující jsou i TĚLOVÉ KRÉMY 
BODY EM NEUTRAL, BODY EM 
ROY, LECITINIA BODY BALM.

Co se týče pokožky obličeje, 
doporučovala bych na denní 
ošetření LECIDERMU SHEA 
LAVENDEL, LECIDERMU 
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Festival Mateřství v Klatovech
Ku příležitosti Dne mateřství, který se slaví 2. neděli v květnu, 
proběhl 10. května 2015 v Klatovech v rodinném centru Be-
ruška další ročník Festivalu mateřství. Festival měl tentokráte 
podtitul Zdravá žena, zdravé dítě a byl zaměřen na psychické 
a fyzické zdraví ženy – matky. Během dne mohly ženy mimo 
jiné vyslechnout přednášky na téma:

Tajemství ženského pánevního dna pohledem západu 
i východu

Hormonální zdraví ženy

Vzdor dětí a psychické zdraví ženy

Význam aromaterapie nejen v životě matek a dětí je v ro-
dinném centru Beruška častým námětem k hovoru. Aroma-
terapie Karel Hadek proto byla jedním z hlavních partnerů 
festivalu. Děkujeme za podporu, jsme rádi, že máme mož-
nost obrátit se s případnými dotazy na poradnu Karla Hadka 
a těšíme se na další setkání nad voňavými produkty z dílny 
Aromaterapie Karel Hadek.

Jana Aschenbrennerová

www.beruska ‑klatovy.cz

SHEA RŮŽE, LECIDERMU SHEA SANTAL, ELEUTHERO‑
COCCOVÝ KRÉM, KRÉM S MATEŘÍ KAŠIČKOU A TAMANU‑
‑DERM. Na oční okolí Vám může udělat dobře LIPIO SÉRUM 
S RŮŽOVÝM DŘEVEM, LIPIO SÉRUM LEVANDULE, LIPIO 
SÉRUM RŮŽE nebo LIPIO SÉRUM LMP, pokud Vás trápí 
váčky pod očima.

Na noc může dobré regeneraci napomoci PLEŤOVÁ MASKA 
LECITINOVÁ nebo AKTIDERMA ‑LY.

Vnitřně by bylo vhodné užívání extraktu ELEUTHEROCO‑
CCU nebo popíjení ELEUTHEROCOCCOVÉHO čaje, který 
povzbudí Vaše tělo k rychlejší regeneraci a posílí imunitu.

Mějte se hezky, budu ráda, pokud Vám moje rady budou 
k užitku.

Ivana Pešková, kosmetička, 
peskova@karelhadek.czko
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Využití AROMATERAPIE v terapii 
zvířat
Jednodenní seminář s Míšou Švorcovou o využití Aromate-
rapie při práci s pohybovým aparátem zvířat.

Na semináři se seznámíte nejen s éterickými oleji, které jsou 
vhodné pro prokrvení tkání, odstranění bolesti či podporu 
hojení, ale i se základními oleji a jejich vlastnostmi a s mož-
ností míchání vlastních směsí pro konkrétní použití.

Éterické oleje jsou nejen blahodárné při práci s  pohybo-
vým aparátem, ale působí skvěle i  na psychiku ošetřova-
ného zvířete, proto je jejich použití velmi nejen efektivní, 
ale i příjemné.

Seminář je vhodný nejen pro zvířecí maséry, terapeuty 
Dornovy metody, fyzioterapeuty, sestřičky v hospitalizaci, 
majitele sportovních a  pracovních psů, ale i  pro všechny 
ostatní zvědavce, které zajímá použití aromaterapie u zvířat.

Kdy: 16. 1. 2016

Kde: Místo konání bude upřesněno. Více informací na 
www.physiodogacademy.cz

V kolik: začátek kurzu 9.00 – konec kurzu cca 16.00–18.00

Náplň semináře:

• Seznámení s aromaterapií a jejím využití při práci se zvířaty

• Rozdělení a popis olejů

• Éterické oleje vhodné pro práci s pohybovým aparátem 
  a jejich kombinace

• Využití aromaterapie při práci se svaly

• Využití aromaterapie při problémech s klouby

• Možnosti aplikace a použití na tělo zvířete

Na semináři si vyzkoušíte práci s éterickými oleji a budete 
mít možnost zkusit výrobky firmy AromaFauna.

Bc. Kateřina Plačková
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Kurz aromaterapie  
v Amsterdamu
Vážení milovníci aromaterapie Karla Hadka v Belgii a Nizo-
zemsku, z  Čech i  ze Slovenska vás v  těchto dvou zemích 
žije hodně a ne vždy je jednoduché skloubit práci a rodinu 
s kurzem aromaterapie v Čechách. Proto organizujeme po-
dobný kurz aromaterapie v Amsterdamu.

Rozsah kurzu bude kratší než v Čechách a bude zaměřen 
hlavně na praktické seznámení s  výrobky a  jejich použití 
v běžném životě i při různých problémech, jako je například 
ekzém, citlivá pokožka, časté výtoky a podobně. Bude zde 
prostor i pro otázky.

A aby pro vás aromaterapeutické pohlazení bylo kompletní, 
budete se moci objednat i na profesionální ošetření zkušené 
a příjemné kosmetičky Ivy Peškové, která do Amsterdamu 
na pár dní přijede.

Datum konání kurzu je 1. říjen 2015 od 14.00–18.00 v Am-
sterdamu. Více informací o kurzu a kosmetickém ošetření se 
dočtete na: www.aromatherapiekarelhadek.nl/workshops

Přihlášky a bližší informace na NL@karelhadek.eu

Těší se na vás, Iva a Milena

Iva, profesionální kosmetička a  masérka pracující s  výrobky 
Karla Hadka

Milena, distributorka AKH v Nizozemí a Belgii

Speciální kurzy v Brně 
a Ostravě
Aromaterapeutické ošetření a  aktivace orgánových drah, 
čištění a povzbuzení lymfatických cest a uzlin, diagnostika 
obličeje, těla a končetin pomocí éterických olejů a výrobků 
Karel Hadek.

Hlavní zaměření bude na dráhu SLINIVKY, SLEZINY a  ŽA-
LUDKU. Tyto orgány mají v září a říjnu nejvhodnější dobu 
pro své ošetření. Okrajově se seznámíte i s dráhami ostatních 
orgánů.

Také se dozvíte o  bodech na celém těle, kterými můžete 
ovlivnit vnitřní orgány.

Tyto body se nacházejí na trupu, hlavě, obličeji, uších, rukou, 
dlaních, nohou, šlapkách.

K probíraným tématům dostanete potřebné materiály.

3. 10. 2015 BRNO-VÁŽANY Kurz 9 –17 hod. 17–19 hod.  
Individuální konzultace a ošetření

31. 10. 2015 SLEZSKÁ OSTRAVA Kurz 9–17 hod. 17–19 hod.  
Individuální konzultace a ošetření

Maximální počet míst na tomto kurzu je 10.

Kurzem Vás provede Vlastimila Kolarčíková, 

kosmetička -aromaterapeutka

Kontakt a přihlášení na kurz a dotazy: Kolarčíková Vlastimila 
603 286 335 / vlastimilakolarcikova@seznam.cz
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Speciální kurz v Brně ‑Vážanech
Na tomto kurzu se sešlo šest sympatických žen, s nimiž jsem 
prožila úžasný den!

Dle ohlasů, které jsem od nich dostala, mohu říct, že i pro 
ně byl tento kurz přínosem.

A to hlavní je, že se naučily daleko lépe využívat aromate-
rapeutické výrobky Karel Hadek na ošetření různých bo-
lestivých části těla včetně orgánových drah a lymfatických 
cest a uzlin. Také dostaly materiály k probíraným tématům 
a jako bonus si odnesly malý dárek – Smrkový med, uva-
řený z mladých výhonků smrku, který je vynikající na prů-
dušky, usnadňuje vykašlávání při silném kašli, bronchitidě, 
chřipce a posiluje imunitu. Užívá se 1 až několik čajových 
lžiček denně.
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Recept na tento med:

(I když si ho už letos nemůžete uvařit, příští rok se Vám možná 
bude hodit.)

750 g mladých výhonků, 1 litr vody, šťáva z 1–2 citronů,  
1 kg pískového cukru.

Postup:

Výhonky propláchneme, zalijeme vodou, přidáme šťávu z ci-
tronu a vaříme pod pokličkou 20 min. Necháme 24 hod. pod 
pokličkou louhovat. Pak výhonky přecedíme a vymačkáme. 
Přidáme cukr a vaříme odkryté asi hodinu nebo i déle dle 
požadované hustoty. Plníme do lahviček ještě horké.

Už se těším na další speciální kurz 3. 10. 2015 opět v Brně – 
Vážanech, na kterém se dozvíte další praktické a individuální 
využití aromaterapeutických výrobků Karel Hadek!!!

Přeji Vám krásné letní dny.

Kolarčíková Vlastimila

kosmetička ‑aromaterapeutka

603 286 335 

vlastimilakolarcikova@seznam.cz
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7.–8. 11. 2015 Pokračovací kurz Zlín
Karel Hadek, Michaela Švorcová

Organizátor: Renata Bilavčíková

Mobil: 605 521 143

E -mail: rekvalifikacezlin@seznam.cz

www.kurzyzlin.cz

13.–14. 11. 2015 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

15. 11. 2015 Roční seminář 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

Termíny kurzů II. pololetí 2015 AROMATERAPIE Karel Hadek

3.–4. 10. 2015 Pokračovací kurz Brno
Karel Hadek, Michaela Švorcová

Organizátor: Pavel Vozdek, Johana Vozdeková

ZŠ a MŠ Brno, 2431/1 Horníkova 1

628 00 Brno -Líšeň

Mobil: 603 311 857

E -mail: info@kurzynow.cz

www.kurzynow.cz

16.–18. 10. 2015 Základní kurz Ostrava
Karel Hadek, Vlastimila Kolarčíková

Organizátor: Vlastimila Kolarčíková

Mob.: 603 286 335

E -mail: vlastimilakolarcikova@seznam.cz

24.–25. 10. Aromaterapie v praxi Brno
Michaela Švorcová, Ivana Pešková

Organizátor: Pavel Vozdek, Johana Vozdeková

ZŠ a MŠ Brno, 2431/1 Horníkova 1

628 00 Brno -Líšeň

Mobil: 603 311 857

E -mail: info@kurzynow.cz

www.kurzynow.cz
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AROMATERAPIE FAUNA

23. 10. 2015 Aromaterapie nejen pro zvířata Brno
Michaela Švorcová, Daniela Čermáková

Organizátor: Pavel Vozdek, Johana Vozdeková

ZŠ a MŠ Brno, 2431/1 Horníkova 1

628 00 Brno -Líšeň

Mobil: 603 311 857

E -mail: info@kurzynow.cz

www.kurzynow.cz

Znalostní soutěž

Meduňkový olej Melissa indicum je vyroben:

a) meduňka + rozmarýn

b) meduňka + citronela

c) meduňka + citronová tráva

Odpovědi posílejte jako vždy na e -mailovou adresu: 
akh ‑soutez@email.cz
Uzávěrka proběhne 11.10.2015 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
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Ošetřování brambor na 
uskladnění
Blíží se čas sklízení a uskladňování vypěstovaných plodin, 
a tak by možná bylo dobré si říct něco o uskladňování bram-
bor.

Základním úkonem pro úspěšné skladování je probírka bram-
bor již při sklizni. Nahnilé brambory rovnou vyhazujeme 
na kompost, nakousané od hrabošů můžeme okrájet a dát 
společně s poraněnými hlízami na kupičku,okamžitá spo-
třeba‘‘. Vytříděné brambory by měly tedy splňovat kritéria 
pro skladování. Hlízy očistíme od zbytků půdy a necháme 
na temném místě oschnout. V tento moment budeme po-
kračovat s ukládáním brambor v několika vrstvách do beden 
na uskladňování ovoce a zároveň ošetříme hlízy proti hnilo-
bám a plísním. Pro ošetření použijeme 10–30 ml/l přípravku 
FUNGHI ‑STOP s vodou (stejně jako u postřiku živých rostlin). 
Vrstvu brambor ošetříme mírným postřikem (vlhký povrch 
brambor, nikoliv stékání vody z hlíz). Takto ošetřené hlízy 

necháme lehce oschnout na temném místě a te-
prve poté odneseme do sklepa. Oleje obsa-
žené v  přípravku FUNGHI ‑STOP by měly 
zabránit vzniku bakteriálních a houbových 
hnilob. Pro vystlání bedýnek a prokládání 

vrstev se může použít sláma, která bude 
odvádět přebytečnou vlhkost – pokud ji 
použijete  – při ošetřování každé vrstvy 
hlíz v bedýnce, aplikujte postřik i na tuto 
slaměnou výstelku.

Přeji zdravé a  chutné brambory po 
celou zimu.

DOTAZY

Dobrý den,

připravila jsem si z 10 ml Vašeho přípravku INSECT STOP a vody 
1 l postřikové kapaliny. Chtěla jsem se zeptat, jak dlouho tuto 
kapalinu lze skladovat, aby byla ještě účinná?

S přátelským pozdravem K. J.

Pokud je postřiková kapalina uložená v chladu, např. v lednici, 
vydrží namíchaná klidně měsíc. V teplém prostředí je doba 
použitelnosti zkrácena na max. 14 dní, nejčastěji na týden.

S pozdravem Michael Švorc

Dobrý den,

minulý týden jsem si zakoupila hned kilové balení PLANT PRO-
TECTORU pro sadbu zeleniny a přesazování pokojovek. Postu‑
povala jsem podle návodu – prášek jsem důkladně promíchala 
s vlhkou zeminou a zasela rajčata, saláty, bylinky, květiny na 
sadbu. Nádoby jsem dala do technické místnosti, kde teplota je 
asi 18° C. Za 2 dny ze z místnosti linul zápach po shnité cibuli a na 
povrchu květináčů se mi zdálo, že se vytváří plíseň. Po 5 dnech 
vypadají květináče – viz foto a pravděpodobně vše budu muset 
vyhodit. Nikdy se mi toto nestalo. V časopise Aromaterapie jste 
psali, že přípravek se aplikuje do půdy, nikoli na povrch půdy, 
kde se pak zachytí plísně. Já jsem ho aplikovala tedy do půdy 
a logicky se i nějaký přípravek dostal se zeminou i na povrch, do 
kontaktu se vzduchem, ale tomu se nedá zabránit. Má se tedy 
ještě zemina obohacená PLANT PROTECTOREM zasypávat 
třeba 1 cm zeminou bez PLANT PROTECTORU?

N. H.
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Dobrý den, rád Vám vše objasním.

Prvním problémem na Vašem postupu při aplikaci PLANT 
PROTECTORU je míchání přípravku s vlhkou zeminou. Co je 
to vlhká zemina? Dle mého názoru je lepší míchat přípravek 
se sušší (nikoliv vysušenou) zeminou pro lepší rozprostření 
PLANT PROTECTORU.

Další důležitá věc je kvalita použitého substrátu. Abych se 
přiznal, co používám PLANT PROTECTOR pro své rostliny, 
nikdy jsem problémy s touto plísní na půdě neměl. Zřejmě 
díky tomu, že kupuji dražší, ale kvalitní substrát, který se 
prodává již sterilizovaný – žádné spory, žádné plísně. V tomto 
případě u  Vás nejspíš došlo k  tomu, že jste použila horší 
substrát, špatně jste rozmíchala PP se zeminou a následně 
jste substrát udržovala vlhký pro vzejití semínek. V tomto 
případě PP posloužil jako živná půda pro rostoucí plísně, 
nikoliv ku prospěchu rostliny.

Při používání méně kvalitní zeminy zamícháme PLANT PRO‑
TECTOR pouze do 2/3 až 3/4 výšky substrátu v květníku/
truhlíku. Následně přisypeme do konečné výšky samot-
nou zeminu bez PLANT PROTECTORU a zasadíme nebo 
vysejeme. V momentě, kdy rostlinka pustí kořínky a začne 
přijímat z okolí vodu a živiny, přijme 
i  složky obsažené v  prášku PLANT 
PROTECTORU. V  tuto dobu je také 
dobré dodávat rostlinám vodu spodní 
cestou – přes otvory ve dně květníku/
truhlíku. Rostliny to nutí zvětšovat ko-
řenový systém a  plísním to nedává 
šanci se na povrchu zeminy vyvíjet.

S pozdravem Michael Švorc

Na vlnách  
AromaFauny a AromaFlory
V květnu jsem se zúčastnila jednodenního kurzu AromaFauny 
v Pardubicích. Hlavní náplní kurzu bylo seznámení s veteri-
nárními aromaterapeutickými výrobky pro zvířata. Názornou 
ukázku mytí těmito výrobky provedla na pejscích Shih -tzu 
zkušená majitelka psího salónu paní Daniela Čermáková. 
Kurz samotný vedla paní Michaela Švorcová.

Příjemně mě překvapila nejen hojná účast profesionálů, 
hlavně lidí z psích salonů, ale i náplň kurzu – teorie s praxí 
se příjemně doplňovaly, a tak nedalo mnoho práce sledovat 
souvislosti a chápat informace, které přicházely. Zaujala mě 
šíře nabízených výrobků: pro představu zmíním třeba olej 
při páchnoucím dechu pejska FAUNA ORAL, při zubním 
kamenu FAUNA DENTOL, prostředky na ošetření uší a nosu, 
tlapek, speciální výrobky jako FAUNA CELIBAT pro háravé 
feny, výrobky proti parazitům a mycí oleje.

Pro lidi, kteří jsou zvyklí používat standardní zvířecí kos-
metiku, tedy ne na přírodní bázi, bylo překvapením, že 
k dosažení dobrého vzhledu psí srsti stačí mnohem méně 
prostředků, než jsou zvyklí. A tak když si vezme člověk tužku 
do ruky a začne počítat, na jak dlouho mu vydrží výrobek 
AromaFauny a jakého výsledku dosáhne třeba jen mycím 
olejem, vyjde brzy najevo, že ve srovnání s jinými výrobci 
ušetří. A to nemluvím o psychickém a fyzickém stavu zvířete. 
V těle se mu neusazují žádné nezdravé chemické látky, které 
mohou dráždit nejen zvíře samotné, ale mohou vyvolávat 
i alergické reakce lidí kolem něj. Při používání aromaterapeu-
tických výrobků se zvířata stávají uvolněnější a spokojenější.

Zpět ale ke kurzu v Pardubicích. Myslím, že nepřeháním, když 
řeknu, že se každý těšil nebo byl alespoň zvědavý na ukázku 
mytí. Pejsek Shih -tzu byl hotová modelka a vypadalo to, že 
mu zájem obecenstva dělá dobře. Sama za sebe mohu říci, 
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že jsem byla dost překvapená tím, jak dobře mycí olej pouští 
nečistoty. Vanička se špinavou vodou, ve které pejsek stál, 
neustále poutala naše zraky. Po koupeli nastalo fénování 
a česání. Tehdy se začaly objevovat otázky typu: „To nepo-
užíváte žádný rozčesávač?“ Paní Daniela Čermáková trpělivě 
a se zájmem zodpovídala naše otázky. Na srst po umytí nic 
nepoužila. A světe, div se, rozčesala ji bez problémů! O jem-
nosti srsti jsme se také osobně přesvědčili – zkrátka jsme si ji 
osahali. Byla jemná a ladně splývala kolem pejskova těla. Po 
koupeli mě zaujalo, pro mě důležité, chování zvířete – pejsek 
vesele cupital sem a tam, byl viditelně dobře naladěný, nikde 
se neškrábal, nekousal, zkrátka působil velmi spokojeně.

Myslím, že kurz AromaFauny a ukázka mytí lidi inspirovala 
a ukázala jim nové možnosti, jak o zvíře pečovat. AromaFauna 
je podle mě pro opravdové milovníky zvířat, pro lidi, kterým 
záleží na celkovém zdraví a  spokojenosti jejich zvířecího 

společníka.

Teď ovšem odbočím od AromaFauny a zmí-
ním se o AromaFloře, která si v naší domác-
nosti získala také své místo. Koncem dubna 

jsem si ze zvědavosti zakoupila INSECT‑
‑STOP. Začátkem června už se naskytla 
situace, kdy jsme ho mohli použít. Při-
znám se, že patřím mezi „nevěřící To-
máše“, kteří když nevidí něco na vlastní 
oči, nevyzkouší to, nehodlají pět ódy. 
K vyzkoušení INSECT ‑STOPU jsem při-
stupovala s  lehkou nedůvěrou, pro-
tože vím, jak jsou škůdci odolní a jen 
tak se svého zdroje obživy nevzdávají.

INSECT ‑STOP jsme začátkem června 
použili na keř ibišku, který napadly 
mšice a vysávaly ještě malinké květní 

pupeny, dále na víno, které v té době mělo malé zelené ku-
ličky hroznů, na kterých se usadili malí černí brouci a začali 
s vinobraním. Do třetice jsme použili INSECT ‑STOP na rost-
liny paprik, které v té době ještě neměly plody a vypadalo to, 
že je tento rok ani mít nebudou. Jejich listy byly pokroucené 
a některé z nich nahnědlé, jakoby spálené. Jelikož se rostliny 
většinu dne na přímém slunci nenacházejí, bylo nemožné, 
aby je spálilo slunce. Namíchali jsme podle návodu přírodní 
postřik z INSECT ‑STOPU a obešli tato tři místa. Po dva nebo 
tři večery jsme rostliny a keř postříkali. A výsledek? Mšice 
vyschly, černí brouci zmizeli neznámo kam, listy paprik se 
vzpamatovaly a „narovnaly“. S potěšením teď sklízíme. Za-
jímavé je, že se na těchto rostlinách už žádní nevyžádaní 
návštěvníci neobjevili, takže nulová recidiva. Tímto 
děkuji za prima výrobek a jen tak dál.

Zdraví a hezký podzim přeje

Milena Nováková, distributorka v Nizozemí a Belgii

FAUNA DESINF – 
vynikající na hot ‑spot
Hot -spot je akutní mokvavý zánět kůže. 
Vzniká během několika hodin jako důsledek 
intenzivního svědění a následného drbání 
nebo okusování.

Příčinou může být kousnutí blechou, zapa-
ření kůže, poranění trnem nebo osinou, zánět 
zvukovodu… Prostě cokoliv, co podráždí kůži. 
Postihuje hlavně bohatě osrstěná zvířata.
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Danettka, naše nejstarší fenka, na hot spoty trpěla dosti často, 
dokázala si rozškrábat boky, krk během krátké doby. Vždy 
jsem okamžitě vyhledala veterinární pomoc. Léčení bylo 
zdlouhavé, bolestivé. Bylo nutno vystříhat srst v postiženém 
místě i jeho okolí. Dostávala léky proti bolesti a antibiotika. 
Snažila jsem se Danettku před hot spoty chránit, každé její 
drbání jsem okamžitě sledovala a preventivně vystříhávala 
srst v místě drbání a omývala heřmánkovým nebo řepíko-
vým čajem.

Věřte nebo ne, ale situaci s hot spoty nám vyřešil FAUNA 
DESINF. Jakmile se začala drbat, místo jsem prostříkala 
FAUNA DESINFEM. FAUNA DESINF okamžitě zabrání svě-
dění a také dalšímu možnému šíření infekce do okolí.

V letošním teplém letním počasí se začal častěji drbat Artík. 
Ostříhat Artíka neplánuji, je výbornou reklamou pro ARO‑
MAFAUNU, a tak jsem každé místo, kde se drbal, okamžitě 
ošetřila FAUNA DESINFEM. Měl místa rozdrbaná až do krve, 

hlavně krk, líce. Po prostříkání se vždy přestal drbat, během 
dne se pokožka zklidnila a rána zacelila a druhý den bylo 
místo klidné. Dohojili jsme stroupky, které jsem stále přestří-
kávala FAUNA DESINFEM. Samozřejmě je důležité sledovat 
psa a při častém drbání okamžitě aplikovat FAUNA DESINF 
a tím ošetřit poranění kůže. A hlavně hledat příčinu vzniku 
hot spotu a tu se snažit odstranit.

Fotografie jsou pořízené: 24. 7. 2015 v 8.00 hod., 24. 7. 2015 
v 13.00 hod. a 25. 7. 2015 v 14.00 hod.

FAUNA DESINF používám v domácnosti často, a to k dez-
infekci sedací soupravy, koberců, postelí, pelíšků, hraček, 
k ošetření ran a také k ošetření nůžek, stříhacích hlav a dal-
ších nástrojů v salonu.

Daniela Čermáková, www.danetta.cz

MULTIFUNKČNÍ BALZÁM
… je opravdu multifunkční. Prioritně byl vytvořen na ošet-
řování svědivé šupinkovité pokožky u našich zvířecích ka-
marádů. Během používání se osvědčil na ošetřování jizev, 
drobných poranění i zánětlivých procesů. Dobré zkušenosti 
byly chovateli získány při ošetřování análních žláz, kdy lze 
z balzámu vytvořit čípky a aplikovat je do konečníku zvířete. 
Na školení AROMAFAUNY v Pardubicích jsem od majitelů 
zvířecích miláčků vyslechla různé další zkušenosti s tímto 
výrobkem. Dobře se roztírá a vstřebává, díky čemuž mohou 
lépe působit obsažené éterické oleje. Voní hezky levandulí, 
šalvějí, tymiánem, mátou…
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Tyto účinné látky zajišťují jeho vynikající regenerační, až 
hojivé schopnosti. Dobře utišuje a tlumí bolest.

Cidovi, beaglovi mých rodičů, jsem balzám pořídila na 
ošetřování drobné nehojící se ranky na hlavě. Jaké bylo 
mé překvapení, když po mně maminka za krátkou dobu 
chtěla dodat další dózičku, že Cidovi i jí bezvadně pomáhá. 
Pes měl ranku vyhojenou a mamce dělá balzám moc dobře 
na bolavé uši… Maže si ho kolem uší (tzn. na lymfatické 
cesty) a to jí hodně ulevuje, když jí někdy „ofoukne“ hlava 
na zahrádce a pak se uši ozývají. Po aplikaci balzámu bo-
lest ustává.

„Multifunkčňák“ jsem v naší rodině viděla použít i při další 
příležitosti, a to když maminka chtěla po sestře namasírovat 
krční páteř a už si nesla zase balzám: „Tím mě namaž, to 
mi uleví, mám to ozkoušené, dám si potom na to šátek… “

Jak jsem začala, tak i končím… 

JE OPRAVDU MULTIFUNKČNÍ.

Hodně dobrých zkušeností 
s „Aromafauňáky“ u zvířat i lidí 
přeje

Ivana Pešková, 
peskova@aromafauna.cz

Vážená paní Švorcová,
mám dva Havanské psíky (dlouhá srst), mnoho roků jsem 
je koupala, rozčesávala, ošetřovala „v profi“ kosmetice, All 
systém, Pure paws, atd. Prý je přírodní, neškodlivá.

Obě fenky měly lupy. Kdykoliv jsem psala do poradny s profi 
kosmetikou, byly mi doporučovány různé přípravky za ne 
malé peníze, ale nic nepomáhalo. I srst se jim po nich trochu 
ničila. A tak jsem na netu hledala, až jsem narazila na Vás. 
Již používám pouze Vaše přípravky a jsem móóc spokojená 
a myslím, že i moje fenečky. Srst se jim o mnoho zlepšila 
i  lupy odcházejí. Z  Vaší kosmetiky jsem velice nadšená 
a moc šťastná, že mohu mým pejskům dopřát to nejlepší. 
A tak bych Vám chtěla moc a moc poděkovat za skvělou 
kosmetiku pro zvířátka. K chemii se již nikdy NEVRÁTÍM! 
Jen tak dál a přeji hodně úspěchů ve Vaší práci a hodně 
spokojených zákazníků.

Velké díky Vám i panu Hadkovi za Vaši skvělou AROMAFAUNU.

DOTAZY

Dobrý den,

máme doma dvouletou britskou kočičku Taffi. Ačkoli nechodí 
skoro vůbec ven a pokud už ano, tak se drží u domu, potýkáme 
se neustále s blechami. Prozatím jsme používali přípravky do‑
stupné v lékárně, což na chvíli pomůže, ale blechy se vždy vrátí. 
Rádi bychom zkusili Váš mycí olej na daný problém, který máte 
v nabídce. Taffi ale není na koupání zvyklá, můžete mi prosím 
poradit, jak správně takové ošetření provést, aby kočka nebyla 
příliš ve stresu?

Děkuji předem za odpověď.

Bára P.
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Dobrý den paní Báro,

zdravím Vás a předestírám, že bude třeba Vaší velké trpělivosti. 
Blechy jsou bohužel stálým problémem majitelů zvířecích mi-
láčků a často diskutovaným tématem v naší poradně.

V sortimentu našich výrobků najdete několik přípravků ur-
čených na likvidaci těchto nepříjemných parazitů.

Zmínila jste mycí olej a jeho použití. HY ‑FLEA je mycím ole-
jem na srst a pokožku s možným výskytem parazitů, pře-
devším blech, ale i vší a klíšťat. Složky obsažené v  tomto 
oleji působí na hormonální (rozmnožovací) systém blech, 
takže pokud by některý silný jedinec přežil působení oleje 
při mytí, nebude už dále schopen se množit.

Co se týče samotného použití:

Pokud je Vaše kočička zvyklá na vyčesávání čili na Vaši péči, 
důvěřuje Vám a vydrží u Vás v klidu sedět, věřím, že nebude 
problém s koupáním. Kočku umístěte nejlépe ve vaně, kam jí 
můžete dát gumovou podložku, aby se jí to nesmekalo. Dů-
kladně jí navlhčete srst, nemusíte přímo sprchovat, abyste zvíře 
nevyděsila, ale můžete vtírat vodu rukou nebo polívat malou 
nádobou. Dbejte na to, aby se kočce nedostala voda do očí a uší. 
Poté na srst aplikujte emulzi, kterou připravíte naředěním 10 ml 
HY ‑FLEA se 100 ml vody, ideálně v rozprašovači, protřepejte 
a aplikujte do mokré srsti směrem od hřbetu. Vmasírujte pečlivě 
do srsti a pokožky a nechte chvíli působit tak dlouho, jak Vám 
to kočka svým chováním dovolí. Před opláchnutím můžete jed-
nak prohlédnout srst a dolikvidovat omámené blechy, jednak 
vyčesat srst hřebenem. Emulzi splachujte vlažnou vodou. Na 
kočku při mytí průběžně mluvte tichým, klidný hlasem, hlaďte 
ji, masáž jí bude dělat také dobře. Poté kočku opatrně vysušte 
savým materiálem, např. dětskou plenou nebo froté ručníkem. 
Při koupání je vhodné mít k sobě pomocníka.

Pokud by kočka koupel rezolutně odmítala, můžete HY ‑FLEA 
naředit s vodou v poměru 1 : 1 a aplikovat rozprašovačem 
přímo do srsti (bez předchozího navlhčení) a vmasírovat 
do srsti a pokožky, není třeba smývat. Namíchaný roztok 
můžete aplikovat každý den po dobu nezbytně nutnou.

Po koupeli umístěte kočku do teplého prostředí, popř. pokud 
to snese, můžete ji zkusit vyfénovat. Kočka by se ale neměla 
vracet do svého pelíšku, pokud ho někdo jiný, spolupracu-
jící, během koupele nevydezinfikoval. INSI ‑SPRAY nebo 
FAUNA DESINF pelíšek nejen vydezinfikuje, ale i příjemně 
provoní. Dezinfikovat je vhodné i koberce, sedačku, místa, 
kde se Vaše zvíře pohybuje. Po nastříkání sprejem zakry-
jeme igelitovou fólií a necháme působit. Omyvatelné plochy 
vytírejte AROMA SANITOLEM. Denně vysávejte. Protože 
blechy se množí v  určitých vývojových stadiích, je třeba 
vytrvat a koupání i dezinfekci provádět opakovaně, v roz-
sahu několika týdnů.

Preventivně můžete přímo na kožíšek zvířete 
aplikovat výše zmiňovaný INSI ‑SPRAY střídavě 
s FAUNA DESINF. Taktéž můžete použít FAUNA 
SPOT na místa s rozšířeným výskytem krevního 
a lymfatického řečiště – za uši, do slabin.

Všechny tyto naše jmenované přípravky mů-
žete mezi sebou kombinovat, a pokud si je 
zvíře bude z kožíšku olizovat, jsou bezpečné 
pro jeho zdraví i pro kontakt s jeho i lidskou 
pokožkou.

Doufám, že Vám moje odpověď pomůže 
a přeji Vám i Vaší kočičce hodně pohody.

Ivana Pešková, peskova@aromafauna.eu
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Maloobchodní ceny vč. DPH

6% sleva se týká všech označených přípravků 
a platí od 10. 9. do 11. 10. 2015 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 257,45
R1002 FUNGHI ‑STOP 425,88

AROMAFLORA
Kód

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

R2001 PLANT ‑PROTECTOR 71,40 122,40

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 413,10 616,90 1 233,79 2 148,12
F0002 HY ‑INSI 115,67 435,13 649,94 1 299,89 2 263,79
F0003 Felleol 115,67 462,67 694,01 1 388,02 2 423,52
F0004 Felletonik spray 170,75 286,42 572,81
F0006 Fell Balzám Neutral 154,22 451,66 897,80 1 432,08
F0007 Fell Balzám Antiparazin 187,27 473,69 947,38 1 514,70
F0008 HY ‑Puppy 490,21 738,07 1 476,14 2 566,73
F0009 HY ‑Dermal 451,66 671,98 1 343,95 2 351,92
F0011 HY ‑FLEA 123,42 517,75 724,81 1 448,60 2 317,75
F0020 Fauna Oral 93,64 363,53 611,39
F0021 Fauna Dentol 93,64 363,53 611,39
F0030 Fauna Rinis 302,94 484,70
F0031 Fauna Otis 302,94 484,70 974,92
F0040 Urinstop spray 286,42 484,70 969,41
F0041 Fauna Celibat spray 291,92 496,26 992,53 1 725,22
F0042 Fauna SPOT 242,35 385,56 771,12
F0050 Fauna Desinf spray 132,19 297,43 440,64
F0051 Aroma Sanitol 192,78 462,67 760,10
F0060 Insi ‑spray 236,84 402,08 804,17 1 399,03
F0070 Antiparazin 170,75 275,40 545,20
F0071 Insektin 225,83 363,53 721,55
F0072 Endoparazin 211,36 322,60 517,27 1 034,53
F0073 Fauna HAPPY 231,34 363,53 727,06
F0080 Fauna Pads 545,29
F0081 HY ‑Wasch Pads 231,34 341,50 682,99 1 222,78
F0087 MULTIF balzám 192,78
F0088 MYCOS balzám 418,61
F0089 HELP balzám 539,78
F0090 Jojobový olej  – spray 451,66
F0091 Pupálkový olej  – spray 473,69
F0092 Shea Butter A, E 192,78
F0101 Fauna PARROT 622,40
F0201 PAPENDO 212,78
F0103 Fauna THERMOL 495,72 743,58
F0200 IMUNO Fauna 286,42 429,62 1 663,42
F0104 Fauna Lecitol ‑N masážní olej neutr. 126,68 220,32 407,59 567,32
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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

I
1002 BOROVICOVÝ 59,40 249,45 349,24 698,48
1003 CITRONOVO ‑KAFROVÝ 62,74 263,47 368,86 737,70
1004 EUKALYPTO ‑TYMIÁNOVÝ 69,74 292,93 430,61 820,21
1006 JALOVCOVÝ 78,19 328,38 459,73 919,44
1007 LEVANDULOVÝ 59,62 250,37 350,50 701,03
1008 MANDARINKOVÝ 50,57 212,32 297,24 594,49
1009 MEDUŇKOVÝ 57,34 240,81 337,12 674,27
1010 PELARGÓNIOVÝ 114,20 482,66 675,72
1011 ROZMARÝNOVÝ 76,15 319,85 447,80
1012 TYMIÁNOVÝ 65,26 274,07 383,69
1013 YLANG ‑YLANG 100,26 421,09 589,55 1179,12
1014 Z CITRONOVÉ RŮŽE 66,72 280,26 392,38
1015 PAČULIOVÝ 66,71 280,19 392,26
1016 Z RŮŽOVÉHO DŘEVA 69,26 290,85 407,19
1019 ŠALVĚJOVÝ 71,78 301,45 422,02 844,05
1020 GRAPEFRUITOVÝ 68,35 287,08 401,91 803,85
1017 NEUTRÁLNÍ 48,50 203,68 285,16 570,30
2732 Dr. VOŠTĚP 86,45 360,59 577,94 1155,89

1005 HEŘMÁNKOVÝ dětský 
koupelový olej 57,25 240,41 336,55 673,11

1021 JEŽÍŠEK 304,32 426,03
1018C SADA KOUPELOVÝCH OLEJŮ 18 × 20 ml 574,10

HY ‑OLEJE NA OMÝVÁNÍ OBLIČEJE

Kód
zboží 6% sleva

Kč
20 ml

C
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

I
1000 ml

J
1305 HY ‑OLEJ Z RŮŽOVÉHO DŘEVA 62,24 261,42 392,14 784,26
1304 HY‑OLEJ YLANGOVÝ 65,84 276,53 414,80 829,58
1303 HY ‑OLEJ SANTÁLOVÝ 68,45 287,51 431,27 862,52
1306 HY ‑OLEJ NEUTRÁLNÍ 57,91 243,23 364,85 729,71 1167,53
1302 HY ‑OLEJ NA ODSTR. MAKE ‑UPU 57,91 243,23 364,85 729,71 1167,53
1301 HY ‑OLEJ NA HOLENÍ 60,85 255,54 383,32 766,63
1980 LIPIO KARLOFF 288,62 431,82

6% sleva se týká všech označených přípravků 
a platí od 10. 9. do 11. 10. 2015 do 24.00 hodin.

SPRCHOVACÍ OLEJE

Kód
zboží 6% sleva

Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I

1102 BOROVICOVÝ 57,84 243,37 340,71 681,44
1103 CITRONOVÝ 59,93 251,70 352,39 704,76
1104 FRISCH 57,93 243,36 340,69 681,38
1105 LEVANDULOVÝ 59,02 247,89 347,04 694,10
1106 ROZMARÝNOVÝ 66,91 280,97 393,37 786,69
1107 SANTÁLOVÝ 63,82 268,05 375,27 750,53
1108 Z CITRONOVÉ RŮŽE 57,34 240,81 337,12 674,27
1109 ČAJOVNÍKOVÝ 55,28 232,16 325,03 652,50
1112 ŠALVĚJOVÝ 58,21 244,50 342,31 684,63
1113 GRAPEFRUITOVÝ 56,33 236,62 331,27 638,86
1110 NEUTRÁLNÍ 48,50 203,68 285,16 570,30
1114 MEDUŇKOVÝ 56,43 237,01 331,82 663,61
1116 JALOVCOVÝ 58,52 245,75 344,04 688,09
1117 HVĚZDA 232,56
1207 MANDLOVÝ dětský umývací olej 53,51 224,76 314,66 629,32
1111C SADA SPRCHOVACÍCH OLEJŮ 12 × 20 ml 509,88

PŘÍPRAVKY NA INTIMNÍ HYGIENU

Kód
zboží 6% sleva

Kč
20 ml

C
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

I
OLEJE

1202 HY ‑INTIMA (pro ženy) 50,84 213,52 298,91 597,81
1203 HY ‑INTIM H (pro muže) 50,84 213,52 298,91 597,81
1205 HY ‑INTIM SET 2 × 100 ml 413,43; 2 × 200 ml 537,47

1209 SADA INTIM 510,08
KRÉMY

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

1204 INTIMISS 43,96 329,68 560,42 1054,95
1206 FEMISHEA 51,21 384,05 652,88 1228,98
1211 GENISAN 54,98 410,99 698,69
1212 PRESHEA 57,77 433,20 736,44

DEODORANTY
50 ml

D
115 ml

U
215 ml

V
500 ml

I
1000 ml

J
1208 HAPPY ‑DEO 129,99 231,17 369,86 739,72
4222 ANTIINSEKT SPRAY 191,49 306,41 612,80 1 103,05

www.karelhadek.eu
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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

I
1501 HERPILAN 143,53 488,01
1502 LIPPEA SPF 142,51 484,57
1503 DENTAROM 243,19 486,38
1504 ZUBNÍ OLEJ 54,91 230,69 346,01 668,98
1505 HALITOSAN 47,35 312,47 624,95
1506 KARIOSAN 40,60 170,53 255,81 494,54
1507 BABY ‑DENT 54,92 232,26 348,41 696,78
1508 TANALIP 138,61 471,23

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

I
1000 ml

J
1804 KOUPELOVÝ OLEJ 

NA NOHY 69,88 244,50 342,31 684,63 1198,11

1805 MASÁŽNÍ OLEJ NA NOHY 97,38 340,84 477,18
2728 PREVENTY 87,68 365,54 511,76 1023,51
1806 MYKOSAN ‑N 243,37 803,14
1803 MYKOSAN ‑H plíseň pokožky 219,75
1801 DEO PROFUSS 31,97 147,00 235,22 441,06 705,67
1811 DEOBOTAS 193,61 309,77 582,37

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

1000 ml
J

1808 LYMPHA ‑PACK W/O 35,73 267,92 375,10 669,82 1125,30
1802 PEDI ‑DERM G10 17,61 132,08 184,91 250,95 343,40 673,58

OŠETŘENÍ VLASŮ A POKOŽKY HLAVY

Kód
zboží

6% sleva
Kč

5 ml
A

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I

1404 VLASOVÝ MYCÍ OLEJ (mast./norm.) 63,48 266,59 399,89 799,76
1405 VLASOVÝ MYCÍ OLEJ (suché/norm.) 63,48 266,59 399,89 799,76
1401 VLASOVÉ TONIKUM KOMONICOVÉ 181,55 363,06
1406 HAARETOL 66,33 278,59 445,73 891,49
1421 SEBOÖL 65,19 273,80 383,33 766,62

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

1403 LUPISAN 15,89 193,81
1402 HAARETTE Q 48,00 729,71
1420 SEBOSAN 29,12 218,42 305,79 611,57

115 ml – U 215 ml – V
2801 APILINE 216,72 346,75

6% sleva se týká všech označených přípravků 
a platí od 10. 9. do 11. 10. 2015 do 24.00 hodin.

NOSNÍ OLEJE

Kód
zboží 6% sleva

Kč
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
1601 NOSNÍ OLEJ 191,33 306,13
1602 NOSNÍ OLEJ BABY 195,00 312,02 624,00
1603 DONOSOL 317,32
1604 LECINOS 328,85

REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE

Kód
zboží 6% sleva

Kč
30 ml

Z
100 ml

E
1907 LEVANDULOVO ‑MRKVOVÝ 297,70
1908 LEVANDULOVO ‑MRKVOVÝ SPF 6 330,95
1910 YLANG ‑YLANG 305,07
1919 AVOKÁDO 239,66
1904 AVOKÁDO SPF 6 272,06
1901 ALOE VERA 249,45
1920 ALOE VERA SPF 6 281,77
1902 ARNIKA 242,79
1903 ARNIKA SPF 6 274,89
1916 ALIPIA 360,59
1909 GERADERM SPF 4 280,66
1911 NEUTRÁLNÍ 244,69 685,11

EXKLUZIVNÍ REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE BPJ

Kód
zboží

6% sleva
Kč

30 ml
Z

1917 ROSEA BPJ 754,28
1912 HEŘMÁNKOVÝ BPJ 880,17
1913 NEROLIOVÝ BPJ 985,50
1914 SANTÁLOVÝ BPJ 978,08
1915 NEUTRÁLNÍ BPJ 586,91
1921 JASMÍN BPJ 480,66
1922 JASMÍN SPF 6 511,50

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
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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 37,63 282,14 451,44
2011 SANTALIA 32,44 243,23 413,51 754,05
2012 SANTALIA SPF 6 35,95 269,71 458,52
2014 LEVANDULOVÝ 38,66 289,86 434,78 869,55
2015 LEVANDULOVÝ SPF 6 39,41 302,68 467,81
2016 MATEŘÍDOUŠKOVÝ/QUENDEL 37,21 279,04 446,45 865,00
2017 APISAN 43,21 335,91 470,52 847,15
2018 OLIVOVÝ 30,95 232,05 371,28 719,37
2019 OLIVOVÝ SPF 6 38,45 288,42 432,21
2022 ROSEANA 45,59 341,97 512,93 923,28
2023 ROSEANA SPF 6 50,23 376,78 565,18
2025 AKNETTE 35,72 267,86 428,56 830,34
2026 AKNETTE SPF 6 39,02 292,69 443,31
2027 CITROSE 36,88 276,59 442,53
2029 TEA TREE 23,40 175,35 263,03 526,07
2030 TEA TREE SPF 6 25,37 190,18 291,43
2039 NEROLI 47,24 354,29 566,84
2050 SENSISHEA 22,57 169,17 270,69 473,71
2031 ALOE VERA 44,47 338,38 523,62
2032 TAMANU ‑DERM 71,77 567,71 893,13 1786,23
2033 SHEA ‑MELLISEA 39,10 293,23 439,85
2028 TANADERM 26,96 202,11 323,37

SPECIÁLNÍ KRÉMY

Kód
zboží

6% sleva
Kč

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

2001 MONTANA 29,12 218,42 327,61 633,41
2002 ATOP ‑DERM 34,07 255,54 383,30 766,61 1201,02
2020 ARADEA 23,47 365,54 723,66
2062 BODY SALVIA 42,73 227,18 363,47 726,94

6% sleva se týká všech označených přípravků 
a platí od 10. 9. do 11. 10. 2015 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 45,56 343,92 519,33 1039,00
2053 LECIDERMA SHEA SUPRA SPF 6 46,14 376,58 591,24 1182,48
2042 LECIDERMA SHEA NEUTRAL 42,80 322,86 484,96 969,91
2049 LECIDERMA SHEA NEUTRAL SPF 6 46,68 355,28 549,79
2043 LECIDERMA SHEA LAVENDEL 50,72 384,44 576,63 1153,26
2046 LECIDERMA SHEA LAVENDEL SPF 6 54,72 417,79 643,38
2044 LECIDERNA SHEA ROSE 58,35 451,23 676,86 1353,71
2047 LECIDERNA SHEA ROSE SPF 6 63,53 483,65 741,71
2045 LECIDERMA SHEA SANTAL 61,20 473,35 710,05
2048 LECIDERMA SHEA SANTAL SPF 6 65,28 507,37 778,05
2007 ELEUTHEROCOCC 41,94 314,49 478,02 956,02
2008 ELEUTHEROCOCC SPF 6 48,00 360,04 547,27
2024 GELEE ROYALE – s mateří kašičkou 48,40 362,99 551,72 1103,45

LIPIO ‑SÉRA

Kód
zboží

6% sleva
Kč

35 ml
S

100 ml
E

1950 NEUTRÁLNÍ 293,91 679,21
1960 NEUTRÁLNÍ SPF 6 327,74
1951 RŮŽE 535,96
1961 RŮŽE SPF 6 565,68
1952 SANTÁL 499,97
1962 SANTÁL SPF 6 537,11
1953 HEŘMÁNEK 398,62
1954 RŮŽOVÉ DŘEVO 333,36
1955 LEVANDULE 338,12
1965 LEVANDULE SPF 6 377,00
1956 CEDR ATLAS 341,99
1966 CEDR ATLAS SPF 6 375,56
1957 ALBIDERM 427,34
1958 LMP 318,17
1968 LMP SPF 6 359,22

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
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FLUID – GOTHEA

Kódzboží 6% sleva
Kč

30 ml
Z

1970 GOTHEA AMO 1266,29
1971 GOTHEA ROY 1421,80

ZÁKLADNÍ KRÉMY

Kódzboží
6% 

sleva
Kč

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

1000 ml
J

2301 DERMISOFT 19,60 146,97 198,40 277,76 388,87 544,42
2302 NATURALIA 25,56 191,60 268,23 536,45 885,15
2303 SHEA BUTTER 31,15 233,54 326,99 653,96 1098,64 1857,23

PROGRAM SALTIA

Kód
zboží

6% sleva Kč
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
250 ml

H
2036 SALTIA 25,85 193,81 348,86
2037 SALTIA BN 39,01 292,59 497,39
2404 SALTIA W/O 30,78 230,89 323,24 554,13

OČNÍ KRÉMY

Kód
zboží 6% sleva

Kč
15 ml

T
50 ml

D
2201 SHEA ‑CARRE R 316,34
2202 SHEA ‑CARRE N 280,09
2203 LECI ‑CARRE 313,24 783,12

TĚLOVÉ KRÉMY

Kód
zboží 6% sleva

Kč
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
200 ml

G
250 ml

H
500 ml

I
2060 BODYEM NEUTRAL 22,72 170,43 255,62 494,22 840,15
2061 BODYEM ROY 25,52 191,28 286,92 554,70 943,00
2070 LECITINIA BODY BALM 269,92 539,84
2071 LECITINIA BODY MONTANA 296,58 593,16

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 10. 9. do 11. 10. 2015 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

I
1000 ml

J
2501 CITRONOVÁ pleťová voda 14,05 104,04 239,27 384,89
2502 HŘEBÍČKOVÁ pleťová voda 14,05 104,04 239,27 384,89
2503 JALOVCOVÁ pleťová voda 14,05 104,04 239,27 384,89
2504 LEVANDULOVÁ pleťová voda 14,05 104,04 239,27 384,89
2505 ROZMARÝNOVÁ pleťová voda 14,05 104,04 239,27 384,89
2506 RŮŽOVÁ pleťová voda 19,53 144,45 332,23 534,47
2507 YLANG pleťová voda 14,05 104,04 239,27 384,89
2508 ČAJOVNÍKOVÁ pleťová voda 14,05 104,04 239,27 384,89
2500 VRATIČOVÁ pleťová voda 131,58 261,12 443,90
2509 CITRONOVÉ pleťové tonikum 15,79 120,01 252,01 432,01
2513 HŘEBÍČKOVÉ pleťové tonikum 15,79 120,01 252,01 432,01
2514 JALOVCOVÉ pleťové tonikum 15,79 120,01 252,01 432,01
2516 LEVANDULOVÉ pleťové tonikum 15,79 120,01 252,01 432,01
2517 MĚSÍČKOVÉ pleťové tonikum 20,58 156,47 328,59 563,27
2518 ROZMARÝNOVÉ pleťové tonikum 15,79 120,01 252,01 432,01
2522 RŮŽOVÉ pleťové tonikum 20,58 156,47 328,59 563,26
2520 YLANGOVÉ pleťové tonikum 15,79 120,01 252,01 432,01
2521 ČAJOVNÍKOVÉ pleťové tonikum 15,79 120,01 252,01 432,01
2510 ELEUTHEROCOCC ‑PROPOLISOVÉ 

pleťové tonikum, 70% alkoholu 38,39 161,24 225,73 483,73

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

I
1000 ml

J
1701 ELASTOSAN – olej na nehty 157,57 393,90

1702 REA 22,57 169,16 236,82 422,91 642,80

1703 MYRHEA 23,22 174,12 226,35 417,90 644,25

1704 SHEADERM TH 44,44 333,36 600,03 1033,38 1600,06

1705 BALNARU TH 34,90 261,69 471,04 811,24

1710 LECIO ‑MAJO 209,06 418,04 547,10 1017,85

6% sleva 20 ml
C

500 ml
I

1706 CITRIO – mycí olej 16,06 335,90

1707 DESINFI – mycí olej 17,58 365,49

1708 SENSITIV – mycí olej 22,80 458,32

www.karelhadek.eu
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ANTICELULITIDOVÁ SÉRIE „CELLU ‑THERAP“

Kód
zboží

6% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I

1000 ml
J

1001 CELLU ‑THERAP koupelový olej 95,83 402,50 563,51
1101 CELLU ‑THERAP sprchovací olej 74,71 313,74 439,23 878,47
2707 CELLU ‑THERAP masážní olej 69,62 292,40 409,33 818,67 1403,44

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

2702 CELLU ‑THERAP masážní krém 37,03 277,72 444,36 888,71 1499,70
2730c SADA CELLU ‑THERAP tester 4 ks 256,13

OPALOVACÍ OLEJE

Kód
zboží

6% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

2601 SPECIÁLNÍ TĚLOVÝ OLEJ SPF 4 52,36 204,21 347,15
2602 OPALOVACÍ OLEJ SPF 6 73,70 316,92 507,09
2603 OPALOVACÍ OLEJ SPF 10 79,42 341,52 546,44
2604 OPALOVACÍ OLEJ SPF 15 90,70 390,02 624,05

115 ml
U

215 ml
V

2610 LECISON 273,86 438,18

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
I

1005 HEŘMÁNKOVÝ dětský koupelový olej 57,25 240,41 336,55 673,11

1207 MANDLOVÝ umývací olej 53,50 224,76 314,66 629,32

1602 NOSNÍ OLEJ BABY 195,00 312,02 624,00

2034 BABY K heřmánkový 24,39 183,04 256,23 457,57

2035 BABY L levandulový 23,40 175,55 245,76 438,87

2708 DĚTSKÝ masážní olej 47,93 201,27 301,92 603,81

2709 FENYKLOVÝ masážní olej 57,87 243,04 413,17

2713 MUTTISOFT 61,07 256,52 436,11 923,53

4229 AROMA BABY 218,82 437,62

2729c SADA BABY ‑ testovací 8 ks 402,12

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 48,73 365,40 548,11 1096,22
2005 ALTHEA SPF 6 regenerační krém 52,68 395,08
1905 ALTHEA regenerační olej 317,38
1906 ALTHEA SPF 6 regenerační olej 349,38

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 10. 9. do 11. 10. 2015 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
I

1000 ml
J

2401 JOJOBA 27,66 207,39 290,34 497,75 850,30 1493,22
2402 LECITHIN W/O 33,98 254,92 356,90 611,81 1045,19 1809,93
2403 NATURALIA W/O 32,26 241,93 338,70 580,63
2404 SALTIA W/O 30,78 230,89 323,24 554,13
2405 AKTIDERMA LY 34,96 262,06 393,08 707,56

MASÁŽNÍ OLEJE, KRÉMY A BALZÁMY

Kód
zboží

6% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I

1000 ml
J

2714 CAYATHERM 87,04 365,54 621,41 1242,85 2083,59
2710 LEVANDULOVÝ 55,36 232,56 395,37 790,72 1325,62
2711 MANDLOVO ‑TŘEZALKOVÝ 52,91 222,22 377,80 755,55 1266,66
2712 THERMOTON 103,13 433,14 736,36 1472,69
2717 PMS (uklidňující) 108,54 455,87 820,56
2718 PMS ‑PRO (prokrvující) 52,90 222,17 399,91
2720 SKOŘICOVÝ 53,47 224,55 381,73 763,47
2722 COSETTE 121,16 508,79 864,94
2724 NEUTRÁLNÍ 46,46 195,14 331,73 663,49 1112,34
2716 LECITOL NEUTRAL Z 37,34 156,91 282,43 549,16 925,71
2719 LECITOL NEUTRAL SUPER 54,34 228,24 410,86 798,87 1346,65
2721 LECITOL MCS ‑N 134,72 255,97 431,10
2735 LECITOL LINDENOL 52,04 218,53 371,47 742,94
2723 LECITOL ROYALE 63,80 268,00 455,61 911,23
2736 LECITOL YLJA 66,72 280,26 476,45 952,92
2737 LECITOL WALO 60,57 254,35 432,41 864,82
2732 DR. VOŠTĚP (Holzfälleröl) 86,45 360,59 577,94 1155,89 2022,83
2727 SADA MASÁŽNÍCH OLEJŮ 12×20 676,75

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

2701 CALEN B 22,66 337,63
2704 CALEN K 24,45 364,51
2705 TENARENE AKUT 30,44 228,31
2706 TENARENE SUPER 48,89 366,67
2731 SCHOKO PACK 27,73 316,15 632,30
2739 BORO ‑BORO balzám 28,29 212,21 339,54 679,08

www.karelhadek.eu
43



ce
ní

k
Te

nt
o 

ce
ní

k 
na

bý
vá

 p
la

tn
os

ti 
dn

e 
10

. 9
. 2

01
5.

Vš
ec

hn
y 

př
ed

eš
lé

 c
en

ík
y 

tím
to

 d
ne

m
 p

oz
bý

va
jí 

pl
at

no
st

i.
D

al
ší

 v
yd

án
í č

as
op

is
u 

– 
5.

 1
1.

 2
01

5

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 10. 9. do 11. 10. 2015 do 24.00 hodin.

SÉRIE MENOTON

Kódzboží 6% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

1038 MENOTON koupelový olej 78,19 328,38 459,73
1138 MENOTON sprchovací olej 60,85 255,56 357,80
2738 MENOTON tělový olej 82,62 346,98 485,75

SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVKY

Kód
zboží

6% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I

1809 DEPILOL 54,97 230,92 369,47 785,12
2733 NARBENOL 102,50 426,05
2803 HEMOSAN 57,63 242,06 387,31 774,59
1810 DEKUBITOL tělový olej 99,37 417,07 709,02 1 418,06
2830 ATOSAN ‑LECI 89,14 374,41 524,16 1 048,33

5 ml
A

30 ml
Z

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

2725 CHINA BALSAM 69,67 292,61 380,41
2726 THERMO ‑BALSAM 18,51 268,44 536,88 966,38
2802 WINTERSHEA 42,86 235,73 377,16
2804 MOLUSAN 37,46 209,77 335,63
2807 PROATEM balzám 43,96 329,68 560,42
2808 SALTERICA 17,55 131,56 197,34 394,68
2740 JOSHEA 351,23 561,96 1123,93
2809 OLEOSOL BAL 76,88 107,63 215,27
2810 OLEOSOL JAGR 88,45 123,78 247,69
2811 OLEOSOL CELLU 96,74 135,40 270,82
2812 OLEOSOL PEDI 95,95 134,29 268,57
2821 ATOPINAL 35,91 269,31 377,02 754,05
2822 SHEA VITA 104,93 146,89 293,80 484,76

DOPLŇKY STRAVY
Kód

zboží Bez slevy
Kč

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

1000 ml
J

3011 ELEUTHEROCOCC extrakt 217,67 500,63 951,21 1 826,31
100 g

E
250 g

H
500 g

I
1000 g

J
3002 ELEUTHEROCOCC kořen 92,98 158,06 278,96 427,70
5105 VITAMÍN C v prášku – 130 g 161,26
 115 ml

U
215 ml

V
500 ml

I
1000 ml

J
3003 ALOE VERA GEL – šťáva 87,22 125,43 202,22 343,75
3004 ALOE VERA KONCENTRÁT –10× 281,77 451,56 909,93 1 546,84

ÉTERICKÉ OLEJE

Kód
zboží 6% sleva

Kč
5 ml

A
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
100 ml

E
4001 AMYRISOVÝ OLEJ – Amyrisöl 188,00 300,79 601,60 1033,99
4002 BADYÁNOVÝ OLEJ – Anisöl 129,85 207,74 415,49 714,12
4108 BAZALKOVÝ OLEJ 204,56 327,27 654,56 1125,02
4004 BENZOE ABSOLUE PRYSKYŘICE – přír.kryst. 310,92 497,45 994,91 1710,00
4005* BERGAMOT – Bergamotteöl 251,24 401,98 803,96 1382,82
4006 BOROVICE ‑JEHLIČÍ – Kiefernnadelöl 138,68 221,90 443,78 763,29
4003 CEDROVÉ DŘEVO ATLAS – Cedernholzöl 109,35 174,95 349,91 601,40
4007 CEDROVÉ DŘEVO – Cedernholzöl 116,77 186,81 373,62 642,64
4009 CELER ‑SEMENA – Selleriesamenöl 248,67 397,86 795,75 1367,68
4010* CITRON – Zitronenöl 165,88 265,40 530,80 912,32
4011* CITRONOVÝ OLEJ DETERPENTOVANÝ – Zitr.terpenarm 275,58 440,93 881,86 1515,71
4012* CITRONOVÝ OLEJ EXTRA – Zitronenöl 188,71 301,93 603,87 1037,90
4013 CITRONELOVÝ OLEJ – Zitronellaöl 115,78 185,23 370,49 636,77
4014 OLEJ Z CITRONOVÉ RŮŽE – Citronellaöl 178,10 284,97 569,93 979,56
4015 CITRONOVÁ TRÁVA – Lemongrasöl 139,05 222,48 444,96 765,34
4016 CYPŘIŠ – Cypressenöl 192,88 308,60 617,19 1060,80
4076 ČAJOVNÍK – Teebaumöl 153,46 245,53 491,05 844,00
4017 ČESNEK – Knoblauchöl 247,75 396,39 792,79 1362,60
4054 DOBROMYSL ‑OREGÁNO – Origanumöl 238,58 381,74 763,46 1312,20
4018 ELEMI – Elemiöl 282,96 452,74 905,49 1556,30
4019 ESTRAGON – Estragonöl 308,02 492,81 985,63 1694,05
4020 EUKALYPTUS – Eukalyptusöl 110,05 176,07 352,14 605,24
4096 OLEJ EUKALYPTU CITRONOVÉHO – Euk.Zitriodoröl 125,64 201,03 402,08 691,56
4021 EUKALYPTUS KOALA – Eukalyptusöl 97,00 174,61
4022 FENYKL – Fenchelöl 143,37 229,41 458,80 788,57
4023* GRAPEFRUIT – Grepefruitöl 154,76 247,62 495,23 851,80
4024 HEŘMÁNEK ŽLUTÝ – Kamillenöl gebl 594,77 951,63 1522,61 3045,21 5233,96
4025 HŘEBÍČEK – Nelkenöl 103,48 165,59 331,16 569,20
4101 JALOVCOVÝ OLEJ EXTRA – Wachoderöl 323,71 517,94 1035,89 1780,43
4027 JEDLE ‑ŠIŠKY – Edeltannenzapfenöl 199,38 319,02 638,03 1096,62
4028 KADIDLOVNÍK – Weihrauchöl 360,74 542,38 867,81 1735,62 2983,09
4029 KAFR – Kampferöl 90,66 145,05 290,10 498,60
4030 KAFR PŘÍRODNÍ ‑KRYSTALY – Kampferöl nat.(g) 105,28 168,43 336,86 578,98
4031 KAJEPUTOVÝ OLEJ – Cajeputöl 142,08 227,32 454,64 781,99
4032 KANANGA – Canangaöl 232,38 371,80 743,61 1278,07
4103 KARDAMONOVÝ OLEJ 368,01 625,36 1250,73 2125,99
4033 OLEJ Z BOROVICE KLEČ – Latschenkiefernöl 199,37 319,00 638,00 1096,56
4034 KMÍN – Kümmelöl 203,17 325,06 650,12 1117,39
4035 KOPR 293,21 469,13 938,25 1612,62
4036 KORIANDR – Corianderöl 453,93 726,28 1452,55 2498,40
4038 LAVANDIN – LAVANDINÖL 159,41 255,05 510,10 876,73
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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 10. 9. do 11. 10. 2015 do 24.00 hodin.

Kód
zboží 6% sleva 5 ml

A
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
100 ml

E
4039 LEVANDULE EXTRA – Lavandelöl extra 233,01 372,83 745,65 1281,60
4097* LITSEA CUBEBA – Litsea Cubebaöl 115,38 184,60 369,21 634,57
4040 MAJORÁNKA – Majoranöl 303,83 486,11 972,22 1671,00
4041* MANDARINKA ČERVENÁ – Mandarinenöl 221,19 353,89 707,80 1217,41
4098* MANDARINKA ZELENÁ – Mandarinenöl 217,00 347,21 694,43 1193,54
4042 MÁTA KADEŘAVÁ – Krauseminzöl 249,78 399,65 799,30 1373,80
4043 MÁTA PEPRNÁ – Pfeffrminzöl 242,48 387,96 775,93 1334,60
4044 MATEŘÍDOUŠKA – Quendelöl 267,03 427,25 854,49 1468,66
4046 MEDUŇKA INDICUM – Melissenöl ind. 107,95 172,70 345,39 593,65
4047 MENTOL PŘÍRODNÍ KRYSTALY – Menthol(g) 143,16 229,05 458,10 787,37
4048 OLEJ Z MRKVOVÝCH SEMEN – Karottensamen. 439,55 703,28 1406,56 2419,28
4049 MUŠKÁTOVÝ KVĚT – Macisblütenöl 310,39 496,63 993,25 1707,16
4050 MUŠKÁTOVÝ OŘECH – Muskatnussöl 346,31 554,09 1108,19 1904,70
4051 MYRHA – MYRRHENÖL 304,08 486,53 778,45 1556,90 2677,87
4052 MYRTA – Myrtenöl 315,52 504,84 1009,67 1736,65
4053 NIAOULI – Niaouliöl 188,19 301,08 602,17 1034,97
4055 PAČULI – Patchouliöl 243,48 389,56 779,12 1340,10
4057 OLEJ Z ČERNÉHO PEPŘE – Pfeffröl 476,84 762,95 1525,90 2624,55
4099 PELARGÓNIOVÝ – Geraniumöl (egypt) 309,03 494,45 988,89 1699,65
4058 PETRŽEL ‑LISTÍ – Petersilienblätteröl 360,67 577,09 1154,18 1983,74
4059 PIMETOVNÍK – Bayöl 245,10 392,17 784,33 1348,07
4060* POMERANČ – Orangenöl 80,76 129,22 258,43 444,19
4061* POMERANČOVÝ OLEJ DETERPENTOVANÝ ‑ Orang. terp. 188,16 301,05 602,10 1034,85
4062* POMERANČOVÝ OLEJ EXTRA – Orang. terp. 98,47 157,55 315,11 541,59
4063 POMERANČOVÉ LISTÍ – Petitgrainöl 198,99 318,37 636,77 1094,45
4064 PUŠKOVER – Kalmusöl 351,07 561,71 1123,42 1930,90
4065 ROZMARÝNOVÝ OLEJ EXTRA – Rosmarinöl 157,38 251,78 503,57 866,14
4100 ROZMARÝNOVÝ OLEJ SPA 157,37 251,78 503,58 866,14
4067 RŮŽOVÉ DŘEVO – Rosenholzöl 187,13 299,40 598,80 1029,20
4066 RŮŽOVÁ PALMA – PALMAROSAÖL 209,08 198,00 316,80 633,59 1089,79
4069 SATUREJ. HORSKÁ – Bergbohnenkrautöl 313,63 501,81 1003,61 1724,95
4070 OLEJ Z KŮRY SKOŘICE – Zimtrindenöl 364,39 583,02 1166,04 2004,14
4072 SMRK ‑JEHLIČÍ – Fichtennadelöl 155,20 248,32 496,62 854,18
4073 SPAJK – Spiköl franz. 228,45 365,53 731,04 1257,40
4074 ŠALVĚJ – Salbeiöl 195,99 313,57 627,16 1077,92
4075 OLEJ ŠALVĚJE MUŠKÁTOVÉ – Muskat.‑Salbei 440,83 705,32 1410,63 2424,52
4077 TÚJE ‑ Thujaöl 176,15 281,81 563,63 968,75
4078 TYMIÁN ČERVENÝ – Thymianöl rot 324,08 519,20 1038,38 1784,71
4079 TYMIÁN SVĚTLÝ – Thymianöl hell 133,10 212,96 425,91 732,03
4080 VAVŘÍN – Lorbeerblätteröl 256,50 410,40 820,81 1410,76
4081 VETIVER – Vetiveröl 301,91 483,06 966,12 1631,75
4082 YLANG ‑YLANG – Ylang ‑Ylangöl 220,49 352,77 705,55 1212,65
4083 YZOP – Ysopöl 521,32 834,11 1668,24 2867,27
4084 ZÁZVOR – Ingweröl 442,93 708,71 1417,40 2437,94
9412 TESTOVACÍ KUFŘÍK S EO 3276,79 (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 ‑KOŘEN – Angelikawur. 241,94 954,48 1 526,68 2 442,43 4883,65
4086 HEŘMÁNEK MODRÝ – Kamill. blau 146,28 585,11 936,18 1 497,89 2995,77
4087 JASMÍN ABSOLUE – Jasminöl 491,15 1 965,96 3 144,70 5 031,56 10063,07
4037 KOZLÍK – Baldrianöl 124,46 499,01 798,43 1 277,71 2555,43
4088 MEDUŇKA OFFICINALIS – Meliss.offic. 443,38 1 773,59 2 837,99 4 541,00 9080,81
4089 MIMÓZA ABS. – Mimosenöl 219,32 878,51 1 405,86 2 249,85 4499,97
4090 POMERANČ. KVĚTY ‑NEROLI – Neroliöl 511,78 2 047,13 3 275,41 5 240,66 10481,32
4091 RŮŽE – Rosenöl 962,28 3 849,09 6 158,56 9 853,68 19707,36
4092 ŘEBŘÍČEK – Schafgarbenöl 347,24 1 388,94 2 222,30 3 555,68 7111,34
4068 SANTÁLOVÉ DŘEVO – Sandelholzöl 263,51 1 054,03 1 686,46 2 698,33 5396,65
4093 SLAMĚNKA – Immortellenöl 291,28 1 166,56 1 865,94 2 985,19 5968,90
4094 VANILKA ABS. – Vanilleöl 206,43 827,86 1 324,75 2 119,61 4239,25
4045 MEDOVÝ – Honigwachsöl 400,61 1 602,44 2 563,90 3 880,09 7760,15
*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 ÉTERICKÝCH OLEJŮ

Kódzboží 6% sleva
Kč

10 ml
B

20 ml
C

50 ml
D

4201 AFRODIZIAKÁLNÍ – Aphrodite 191,17 305,85 611,72
4206 ANTIINSTEKT – Antiinsekt 161,21 257,94 515,86
4208 ANTIRAUCH – Antirauch 177,60 284,17 568,34
4205 ANTICHRAPIN 193,06 308,90 617,80
4202 AROMECLIMA 153,77 246,02 492,06
4203 HARMONIE 217,58 348,12 696,25
4204 NOC LÁSKY – Liebesnacht 327,79 524,45 1 048,92
4212 RELAXAČNÍ – Relax 396,90 633,73 1 270,12
4213 SENNÉ KVĚTY – Heublume 127,66 204,25 408,50
4215 UVOLŇUJÍCÍ – Entspannung 153,86 246,18 492,35
4214 UŠLECHTILÉ DŘEVO – Edelholz 201,65 322,65 645,31
4216 INSEKTOL 157,15 251,44 502,88
4217 NELINOL 232,28 371,68 743,36
4218 VIROSAN 208,17 333,06 666,14
4219 ATEMOL 205,25 328,40 656,80
4221 CHINA 173,15 277,03 554,05
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6% sleva se týká všech označených přípravků 
a platí od 10. 9. do 11. 10. 2015 do 24.00 hodin.

SADY ČAKROVÝCH SMĚSÍ
Kód

zboží 6% sleva Kč

4800M SADA ČAKROVÝCH SMĚSÍ 7 × 1 ml 337,59

4800 B SADA ČAKROVÝCH SMĚSÍ 7 × 10 ml 2521,41

PŘÍRODNÍ PARFÉMY – ČAKROVÉ

Kód
zboží 6% sleva

Kč

2,5 ml Q 50 ml D

4901 č. 1 MULADHARA ‑KOŘENOVÁ 33,22 247,67
4902 č. 2 SVADHIŠTHANA ‑SAKRÁLNÍ 42,56 391,99
4903 č. 3 MANIPURA ‑EMOČNÍ 54,27 573,23
4904 č. 4 ANAHATA ‑SRDEČNÍ 56,49 769,91
4905 č. 5 VIŠUDDHI ‑KOMUNIKAČNÍ 46,63 449,58
4906 č. 6 ADŽŇA ‑INTUIČNÍ 56,19 594,47
4907 č. 7 SAHASRARA ‑KORUNNÍ 44,10 417,50

PARFÉMY

Kód
zboží 6% sleva

Kč
2,5 ml

Q
50 ml

D
4908 VALENTINE – Unisex vůně 40,25 335,90
4909 KLEOPATRA – Dámská vůně 43,39 367,02
4910 FARAO – Pánská vůně 29,30 226,22
4911 MAGIC – Dámská vůně 44,25 375,89
4912 LILIEN – Dámská vůně 38,06 313,93
4913 VIOLA – Dámská vůně 51,55 448,96

PENTAGRAMOVÉ SMĚSI

Kód
zboží 6% sleva

Kč

1 ml
M

5 ml
A

10 ml
B

4851 DŘEVO ‑SOUCITNOST 197,99 782,03 1251,24
4852 OHEŇ ‑LÁSKA 195,51 772,25 1235,61
4853 ZEMĚ ‑EMPATIE 208,92 825,27 1320,43
4854 KOV ‑ÚCTA 101,64 401,53 642,45
4855 VODA ‑MOUDROST 116,35 459,55 735,29

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 ÉO SAUNA
Kódzboží 6% sleva Kč

10 ml B 20 ml C 50 ml D
4401 ČÍNSKÁ SAUNA 294,09 470,54 941,08
4402 FINSKÁ SAUNA 237,56 380,07 760,15
4404 HORSKÁ SAUNA 271,15 433,84 867,68
4405 JAPONSKÁ SAUNA 255,16 408,24 816,50
4406 LESNÍ SAUNA 232,49 371,97 743,95
4409 POLÁRNÍ SAUNA 334,12 534,57 1069,12
4412 RUSKÁ SAUNA 254,66 407,44 814,89
4410 SAUNA RELAX 255,73 409,16 818,31

SPECIÁLNÍ SMĚSI ÉO

Kódzboží 6% sleva
Kč

10 ml
B

20 ml
C

50 ml
D

100 ml
E

1201 CANDISAN 244,64 391,42 782,83 1 345,49
4207 ANTINIKOTIN 326,97
4209 CANDIÖL 230,53 368,84 737,67 1 037,37
4210 THYMION 232,96 368,65 730,47
4220 AROMA ‑BUDÍK 197,45 315,91 631,83
4211 DOBRÝ DEN 136,33 218,12 436,26
4223 MOLUNOL 362,98 755,94

30 ml
Z

100 ml
E

115 ml
U

215 ml
V

2805 PROAPINOL 227,51 659,77

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 25,07 209,01 334,42 668,84 1150,43

4802 č. 2 SVADHIŠTHANA ‑SAKRÁLNÍ 39,50 329,21 526,72 1053,45 1811,92

4803 č. 3 MANIPURA ‑EMOČNÍ 56,02 466,63 746,59 1534,07 2568,31

4804 č. 4 ANAHATA ‑SRDEČNÍ 74,52 643,28 1029,22 2058,45 3540,54

4805 č. 5 VIŠUDDHI ‑KOMUNIKAČNÍ 45,64 377,45 603,90 1207,81 2077,40

4806 č. 6 ADŽŇA ‑INTUIČNÍ 59,77 498,06 796,90 1593,80 2741,33

4807 č. 7 SAHASRARA ‑KORUNNÍ 41,92 295,67 560,75 1121,51 1929,00

www.karelhadek.eu
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SADY PENTAGRAMOVÝCH SMĚSÍ
Kód

zboží 6% sleva Kč

4850 m SADA PENTAGRAMOVÝCH SMĚSÍ 5 × 1 ml 735,72
4850a SADA PENTAGRAMOVÝCH SMĚSÍ 5 × 5 ml 2906,03

PŘÍRODNÍ PARFÉMY – PENTAGRAM

Kód
zboží 6% sleva

Kč
2,5 ml

Q
50 ml

D
4951 DŘEVO – SOUCITNOST 96,37 1284,63
4952 OHEŇ – LÁSKA 95,20 1269,31
4953 ZEMĚ – EMPATIE 97,30 1354,13
4954 KOV – ÚCTA 50,62 675,19
4955 VODA – MOUDROST 96,37 1284,63

ROSTLINNÉ OLEJOVÉ MACERÁTY

Kód
zboží Bez slevy

Kč
115 ml

U
215 ml

V
500 ml

I
1000 ml

J
5201 ARNIKOVÝ – Arnikaöl 317,55 508,09 952,66 1587,77
5202 KAŠTANOVÝ – Kastanienöl 191,71 306,74 575,13 958,55
5203 MĚSÍČKOVÝ – Calendulaöl 219,93 351,89 659,80 1099,67
5204 TŘEZALKOVÝ S10 – Johanniskrautöl S10 201,29 322,07 603,88 1006,49
5205 TŘEZALKOVÝ W10 – Johanniskrautöl W10 460,63 736,99 1 381,88 2303,13
5207 TŘEZALKOVÝ O10 – Johanniskrautöl O10 209,63 335,40 628,88 1048,11
5208 TŘEZALKOVÝ C10 – Johanniskrautöl C10 201,29 322,07 603,88 1006,49
5211 TŘEZALKOVÝ M10 – Johanniskrautöl M10 216,17 345,86 648,47 1102,40
5209 ALOE VERA 230,52 359,60 683,21 1161,44

KOSMETICKÁ MÁSLA

Kód
zboží Bez slevy

Kč
100 ml

E
250 ml

H
500 ml

I
5025 MANGOVÉ MÁSLO – Mango ‑Butter 234,05 468,09 795,76
5026 KAKAOVÉ MÁSLO – Kakao ‑Butter 152,88 305,74 519,77
5029 BAMBUCKÉ MÁSLO – Shea ‑Butter 91,98 183,95 312,71

VITAMÍNY

Kód
zboží Bez slevy

Kč
20 ml

C
50 ml

D
115 ml

U
215 ml

V
5101 LECITIN SUPER 194,06 388,14
5102 PANTHENOL ‑provitamin B5 57,39 114,80 229,58 355,84
5103 VITAMÍN A 189,34 378,70
5104 VITAMÍN E 163,49 326,97 653,92 1013,59

6% sleva se týká všech označených přípravků 
a platí od 10. 9. do 11. 10. 2015 do 24.00 hodin.

ROSTLINNÉ OLEJE

Kód
zboží Bez slevy

Kč
115 ml

U
215 ml

V
500 ml

I
1000 ml

J
5040 AMARANTOVÝ OLEJ LZS 1 425,60 2 236,26 4 288,23 7289,99
5041 ARGANOVÝ OLEJ LZS 348,21 557,12 1 047,41 1745,68
5002 AVOKÁDOVÝ OLEJ – Avocadoöl 73,20 117,11 220,19 374,32
5003 BRUTNÁKOVÝ OLEJ LZS – Boragesamenöl 323,21 517,13 972,21 1652,75
5004 DÝŇOVÝ OLEJ LZS – Kürbiskernöl 191,87 307,00 577,15 981,17
5005 JOJOBOVÝ OLEJ LZS – Jojobaöl (DPH 21%) 356,84 570,94 1 073,35 1824,71
5042 KOKOSOVÝ OLEJ LZS 134,76 215,62 405,38 689,14
5031 KONOPNÝ OLEJ LZS 124,60 199,38 374,84 637,23
5006 LNĚNÝ OLEJ LZS – Leinöl 58,73 93,94 176,65 300,29
5007 MAKADAMIOVÝ LZS – Macadamianussöl 83,77 134,02 251,95 428,32
5009 MANDLOVÝ OLEJ LZT – Mandelöl 45,20 72,32 135,97 231,15
5039 MANDLOVÝ OLEJ LZS – Mandelöl 127,47 203,95 383,41 651,79
5010 OLIVOVÝ OLEJ LZS – Olivenöl 76,61 122,60 230,46 391,78
5011 PUPÁLKOVÝ OLEJ LZS – Nachtkerzenöl 308,97 494,37 929,42 1580,01
5012 RICINOVÝ OLEJ LZS – Rizinusöl (DPH 21%) 62,70 100,32 188,59 320,61
5014 SEZAMOVÝ OLEJ LZT – Sesamöl 67,14 107,43 201,97 343,35
5015 SLUNEČNICOVÝ OLEJ LZS – Sonnenblumenöl 53,03 84,85 159,53 271,19
5035 SLUNEČNICOVÝ OLEJ LZT – Sonnenblumenöl 25,12 40,19 75,56 128,44
5016 SOJOVÝ OLEJ LZT – Sojaöl 14,59 23,34 43,85 74,57
5017 Z JADER HROZNŮ LZT – Traubenkernöl 65,42 104,65 196,77 334,51
5019 Z MERUŇ. PECEK LZS – Aprikosenöl 164,57 263,30 495,00 841,50
5020 Z PŠENIČNÝCH KLÍČKŮ LZS – Weizenkeimöl 158,43 253,47 476,52 810,08
5021 Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ LZS – Walnusöl 308,97 494,37 929,42 1580,01
5023 Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ LZT – Walnusöl 33,10 52,98 99,61 169,36
5022 Z JADER ANDSKÉ RŮŽE LZS – Hagebuttekernöl 204,85 327,76 616,19 1047,52
5013 Z RÝŽOVÝCH KLÍČKŮ LZS – Reiskeimöl 67,59 108,18 203,34 345,68
5024 KARITÉ (SHEA OLEJ) – Karité (Sheaöl) 75,66 121,05 227,58 386,88
5018 Z ČERNÉHO KMÍNU LZS 357,24 571,58 1 074,51 1826,71

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

1807 THYMICON 110,33 228,37 338,33

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

5501 SAMEA 99,96 včetně aplikároru 63,89

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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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

série Emotion

www.karelhadek.eu

VÁNOČNÍ SMĚSI ÉO

Kód
zboží 6% sleva

Kč
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
4301 VÁNOČNÍ ČAS – Weihnachtszeit 144,66 231,47 462,91
4302 VÁNOČNÍ DÁREK – Weihnachtsgeschenk 149,86 239,79 479,55
4303 VÁNOČNÍ KOLEDA – Weihnachtslied 190,53 304,86 609,70
4304 VÁNOČNÍ POHÁDKA – Weihnachtsmärchen 264,63 423,41 846,80
4305 VÁNOČNÍ SEN – Weihnachtstraum 175,24 280,38 560,77
4306 VÁNOČNÍ VEČER – Weihnachtsabend 150,63 241,03 482,06
4307 VÁNOČNÍ VŮNĚ – Weihnachtsfest 156,75 250,81 501,61
4308 VÁNOČNÍ STROMEČEK – Tannenbaum 145,84 233,34 466,67
4309 JEŽÍŠEK – Christskind 173,93 278,29 556,59
4310 VÁNOČNÍ HVĚZDA – Weihnachtsstern 114,17 182,67 365,31
4311 VÁNOČNÍ NÁLADA – Weihnachtsstimmung 144,66 231,47 462,91
4312 VOŇAVÉ VÁNOCE – Duftige Weihnachten 172,89 276,60 553,18
4313 ROMANTICKÉ VÁNOCE – Romantische Weihnachten 195,17 312,28 624,55

AUTOPARFÉMY

Kód
zboží 6% sleva

Kč
115 ml

U
215 ml

V
500 ml

I
7001 VANILOU 272,18 421,88
7002 LOVE STORY 245,83 381,02
7003 FLAVOUR 250,39 388,12 722,05
7004 FLIRT 325,53 504,59
7005 ANTI ‑TABAK 374,16 579,94
7006 FRUIT ‑LINE 503,99 764,92

UNIVERZÁLNÍ POMERANČOVÝ ČISTIČ

Kód
zboží Bez slevy

Kč
150 ml

F
500 ml

I
1000 ml

J
5500 ORANGE ‑SANITOL 141,36 325,10 520,18

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT
Kód

zboží Bez slevy Kč

9416 PILNÍK SKLENĚNÝ 49,91
9504 ŽELATINOVÉ TOBOLKY V1, bal. 100 ks 37,03
6000 OCHRANNÁ ROUŠKA, bal. 5 ks 10,16

S M L XL XXL
9500 TRIČKO AKH pracovní 89,90 89,90 89,90 89,90 89,90
6001 KOSMETICKÁ ČEPICE, balení 10 ks 21,78
9502 TERMORUKAVICE+100 ml SHEADERM+100 ml BALNARU+100 ks SÁČKY 955,90
9503 SÁČKY K TERMORUKAVICÍM 100 ks 53,81
9501 TERMOPODLOŽKA MASÉRSKÁ 150x60 999,00

6% sleva se týká všech označených přípravků 
a platí od 10. 9. do 11. 10. 2015 do 24.00 hodin.

SPRCHOVACÍ OLEJE
Kód

zboží 6% sleva 100 ml
E

200 ml
G

8203 FLIRT SO 243,68 365,52

KRÉMY
Kód

zboží 6% sleva 50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

8404 ETERICA RK 184,69 304,73 609,45 975,13

PARFÉMOVÉ OLEJE
Kód

zboží 6% sleva 10 ml
B

20 ml
C

50 ml
D

8501 AMBRA 99,98 159,97 319,93
8502 ANANAS 98,81 158,09 316,17
8503 AVOKÁDO 179,21 286,74 573,47
8504 BROSKEV 165,68 265,09 530,18
8505 COVALIA 108,67 173,52 347,72
8506 ČOKOLÁDA 110,89 177,41 354,83
8507 FIALKA 110,89 177,41 354,83
8509 JASMÍN 124,60 199,37 398,72
8510 KARAMEL 105,26 168,40 336,81
8511 KOKOS 97,34 155,75 311,51
8512 MED 110,89 177,41 354,83
8513 MEDOVÝ MELOUN 97,45 155,91 311,81
8514 MELOUN 110,89 177,41 354,83
8515 TABÁK 132,17 211,47 422,94
8516 VANILKA 109,82 175,71 351,43

VŮNĚ DO VYSAVAČŮ

Kód
zboží 6% sleva

Kč
50 ml

D
100 ml

E
5600 AROMISAN 222,26 338,05

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

www.karelhadek.eu
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