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Ne každým rokem se povede, abych se při pohledu z okna mohl i touto dobou domnívat, 

že je léto. Modrá obloha, sluníčko nejen svítí, ale i příjemně hřeje. Letošní kalendářní léto 

však již nenávratně patří minulosti. Krásně barevné listí na stromech napovídá, že u slůvka 

léto chybí přídavné jméno babí. Ono počasí mi tak trochu nesedí při vědomí, že píši pár 

slov pro vánoční vydání časopisu Aromaterapie. Mám pocit, že dochází k deformaci času, 

který se, z mého pohledu, snaží předběhnout sám sebe a redukuje tím čtyři roční období jen 

na léto a Vánoce. Ano, připouštím, i mezi těmito dvěma body se cosi hýbe. Krátce kvetou 

stromy, mohou se objevit houby a možná se stihne i něco jiného. Třeba dojít na poštu pro 

balíček, který jsme Vám poslali. Sice je v poštovném zaplaceno doručení, jak v podmínkách stojí „až do ruky“. Většinou 

se tak děje, dokonce i během dohodnutých 24 hodin. Poslední dobou se ale setkáváme častěji než by bylo zdrávo 

se stížnostmi příjemců, že místo doručení balíčku jim pošta jen doručila výzvu, aby si pro balíček přišli sami. Taktéž 

se objeví případy, kdy pošta smskou oznamuje doručení balíčku v určitý den, ale doručení se pak nekoná. Toto jsou 

sice věci, na které jako firma nemáme vliv, ale rychlé a řádné doručení zásilky nám samozřejmě leží na srdci, neboť 

i přeprava je součástí služby vedoucí k plné spokojenosti zákazníka. V případě podobných prohřešků pošty nezbývá, 

než se formou reklamace dožadovat nápravy. Pokud se s podobným postupem pošty setkáte, dovolujeme si požádat 

o zaslání popisu události s konkrétními údaji na info@karelhadek.eu. Naše obchodní oddělení se pak o reklamaci 

postará. S vydáním vánoční Aromaterapie se budou množit i objednávky a tím i počet 

odcházejících balíčků. Lze tedy předpokládat i zvýšeny výskyt stížností týkajících 

se problémů s doručením. Jedinou cestou jak poště dát na vědomí, že je zde 

jako služba pro zákazníka a nikoli zákazník pro ni, jako zdroj financí, navíc 

za neuskutečněnou službu, je dožadovat se formou reklamace dodržování 

smluv. Na závěr nezbývá než popřát, aby letošní Vánoce, které již ťukají na 

dveře, byly svátky klidu, pohody a samozřejmě i vánočních vůní. Chvíli po 

rozbalení dárků od Ježíška zjistíme, že je čas oslavit odchod posledního 

dne roku současně s příchodem prvního dne roku nového. Za sebe i za 

zaměstnance firmy chci všem čtenářům popřát, aby ten nacházející rok 2015 

byl rokem úspěchů, spokojenosti, duševní pohody a hlavně pevného zdraví.

Váš Karel Hadek
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Asi není náhodou, že jedny z nečastějších problémů, které 
nás trápí, jsou právě různé nepříjemnosti v oblasti vstup
ních dutin do organizmu. Na otázku, proč tomu tak je, je 
odpověď celkem jednoduchá. Jedním z neoddiskutovatel
ných faktorů je stále se zhoršující životní prostředí. Ruku 
v ruce se zhoršující se ekologií jde samozřejmě i snižující 
se schopnost organizmu se těmto znečištěním bránit, tedy 
zhoršená imunita. co se řešení vzniklých problémů, tedy 
onemocnění týká, bylo by nehoráznou drzostí napsat, že 
jsou jednoduchá. Pravý opak je pravdou. Jako jednu ze 
vstupních dutin, která je velice často nepříjemnými pro
blémy postihována, je i náš nos.

Vdechovaný vzduch obsahuje všechen drek, který lidstvo 
vyprodukuje a který končí ve vzduchu. Zde je v principu 
jedno, zda se jedná o obyčejný prach, různé agresivní che
mikálie, které mají formu plynných exhalátů, či pevných 
mikropartiklů. O jejich účincích na plíce v tomto pojednání 
pomlčím, ono stačí posvítit si na jejich agre
sivitu, jež vyvíjí na nosní sliznici při vdecho
vání. Zde samozřejmě dochází vdechováním 
kontaminovaného vzduchu k permanentnímu 
oslabování funkčnosti sliznic této vstupní du
tiny do organismu. Zde se po dlouhá léta 
osvědčují speciality na ošetření nosní du
tiny, nosní oleje s logem KH. Ale ani tyto 
nosní regenerační oleje nejsou schopny 
činit zázraky.

Hlavně pak v chladném ročním období, 
kdy sluníčko odcestovalo na jih, se daleko 
více zdržujeme v dobře vytápěných pro
storách a s tím je spojen další negativní 
faktor a  tím je suchost vdechovaného 
vzduchu. Od chvíle, kdy se člověk na 
planetě Zemi objevil, žil v  přírodě, kde 
vlhkost vzduchu byla vždy podstatně vyšší. 

vzniknout závislost. Lecinos bych nedoporučoval použí
vat u malých dětí. Ono zmíněné štípaní či pálení v nose by 
zcela jistě bylo důvodem hlasitých protestů.

Vzhledem k  tomu, že se nám blíží Vánoce, ubývá světla 
a přibývá chladných a pošmourných dnů. Nelze se za těchto 
okolností divit, že Ježíšek na svých toulkách světem již 
provádí kontrolu příprav Vánoc i u nás v Kšicích. Letos nás 
navštívil mírně nachlazený, se silnou rýmou. Dal jsem mu 
samozřejmě Lecinos k vyzkoušení. Myslím, že s ním byl 
spokojen. Poprosil mě, aby nikoli 10, ale 15 prvních ob
jednávajících dostalo tuto lecitinovou specialitu v lahvičce 
o objemu 50 ml k vyzkoušení jako dárek. Jistě mi dáte za 
pravdu, že Ježíškovi nelze odmítnout.

Karel Hadek

1604 LECINOS: D – 50 ml 322,40 Kč

TaNaLIP
Ten dělá to a ten zas tohle… Název jedné z písniček Ježka, 
Voskovce a Wericha, která je sice obsahově o něčem úplně 
jiném než o éterických olejích, ale jak jinak začít psát o je
jich účincích. I proto většina autorů uvádí ve svých re
cepturách směsi éterických olejů, kde… Ten dělá to 
a ten zas tohle. A aromaterapie toho využívá. Dokonce 
nutno říci, že čím dál více. Nechci zde rozebírat, proč 
tomu tak je, i zde platí plně to, co jsem napsal v pojed
nání o Lecinosu. Není žádným tajemstvím, že přibývá 
i kožních problémů, které navíc umocňuje i používání 
toho, co bývá běžně označováno jako kosmetika, ale 
v principu by si zasloužilo název „plíživá antikosmetika“. 

Naše nosánky se za pár generací, které si užívají vytápěných 
místností, na průvodní jev, suchost vzduchu, samozřejmě 
nemohly vývojově uzpůsobit. A tak dochází i k vysoušení 
nosní sliznice, tím i jejímu funkčnímu oslabování a nemoci 
to mají jednodušší. Tato skutečnost pak podstatným způ
sobem přispívá k tomu, že nás velice rychle navštíví stejně 
tak nezvaný, jakož i nepříjemný host – rýma.

Novinka, přípravek Lecinos, se svojí koncepcí od nosních 
olejů odlišuje. Jedná se o lecitinovou emulzi, která sliznici 
zvlhčuje. Je schopna optimalizovat funkce sliznice. Samo
zřejmě obsahuje i éterické oleje, které vykazují antimik
robiální účinky. Na tomto místě nutno zmínit i obsažené 
vitamíny. Lze tedy říci, že Lecinos bude vítanou prevencí 
rým. A nejen to! Lecinos krom jiného obsahuje i éterické 
oleje, které se osvědčí i  při již vzniklé rýmě. A  to nejen 
svými antimikrobiálními účinky.

Častým problémem při rýmě bývají otoky, které znepří
jemňují život tím, že zhoršují možnost dýchat nosem. 
V Lecinosu proto byly použity éterické oleje, které působí 
i proti otokům. Proto lze tento přípravek použít i při tomto 
problému. Občas se stalo, že si moji „pokusní králíčci“ (pro 
ochránce zvířat jen upozorňuji, že byli bez kožíšku a nikoli 

po amputaci dvou ťapek) při prvních aplikacích prepa
rátu pociťovali v nose, po krátkou přechodnou dobu jisté 
pálení či štípání. To se samozřejmě může stát, pokud 
sliznice není naprosto v  pořádku. Během krátké doby 
však dochází díky regeneraci nosní sliznice k vymizení 
tohoto jevu. Preparát se aplikuje do nosu za pomoci 
aplikátoru – rozprašovače. Lze jej používat v  případě 
potřeby i vícekrát denně. Na rozdíl 
od mnohých medika
mentů, které nabízí 
farmacie, Lecinos 
neobsahuje nic, 
na co by mohla 

Plíživá proto, že problémy po používání nefyziologických 
výrobků se neobjeví okamžitě, ale až v  průběhu, někdy 
i dlouhých let.

Jedním z důsledků narušování fyziologie pokožky je i likvi
dace symbiotické mikroflóry. Jedná se o mikroorganismy, 
se kterými by měl člověk žít ve shodě a  nikoli používat 
„kosmetiku“, která pro kožní mikroflóru představuje plíži
vou chemickou likvidaci. Důsledkem pak nemůže být nic 
jiného než to, že symbiotická mikroflóra není schopna bránit 
pokožku, tedy svůj životní prostor před nájezdy mikrobů 
patogenních. Nic nebrání jejich populační explozi na po
kožce, jinými slovy onemocnění. Mnohdy tomu přispívá 
nejen ona plíživá antikosmetika, užitečnými pomocníky 
mohou být i antibiotika, kortikoidy a další léky, které bývají 
velice často naprosto zbytečně používány, díky čemuž je 
pak podporován vznik rezistence na tyto léky. Nezřídka se 
stává, že vznikají téměř neřešitelné problémy. I na tomto 
místě nutno znova opakovat, že daleko lepší je problé
mům předcházet, než je následně řešit. Pokud se nějaký 
mikrobiální problém na pokožce doslova „rozjede“, aroma
terapie sice nabízí množství éterických olejů, které svými 
antimikrobiálními účinky mohou pomoci problém řešit, 
ale i  zde je riziko, že záněty oslabenou pokožku mohou 

éterické oleje i  dráždit. V  takových 
případech je pak nezbytně nutné 
vyhledávat speciálně oleje, které 
mají vysokou antimikrobiální 
účinnost, ale současně vykazují 
vysokou dermální snášenlivost.

Novinka TanaLip, je velice zají
mavý preparát, který díky použi
tým éterickým olejům lze označit 
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1.–4. 12. 2014

O  svatém Františku Xaveru ledový 
vítr fičí od severu. Přicházející vítr při

fouká slevu na LeciTinoVÉ 
KRÉMY 2007–8, 2024, 
2041–2048, 2053, které 
rozjasní nejen pokožku, ale 
díky své jedinečnosti a vůni 
i duši.

5.–07. 12. 2014

Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně 
zkruší. A třeba i proto se vám budou 
hodit ReGeneRaČnÍ i eXKLUZiVnÍ 
oLeJe 1907–1922. Speciality pro 
opravdové příznivce aromaterapeu
tické kosmetiky. Oleje jsou vhodnými 
společníky v době velkých mrazů.

8.–10. 12. 2014

Prosinec, když je mu zima, halí 
se v  bílý kožich. A  vy se za
halte do náruče horké koupele 
a  spolu s  ní i  do KoUpeLo‑
VÝcH oLeJŮ 1001–1021. 
Horká vana s příjemnou vůní 
bylinek nejen prohřeje pro
chladlé končetiny po před
vánočních procházkách, ale 
je I  příjemným relaxačním 
pomocníkem při předvá
nočních povinnostech.

21.–23. 11. 2014

Když Svatá Cecílie sněhem pole pokryje, a uloží ho tak 
k zimnímu spánku, přichází období výhodné 
nabídky ReGeneRaČnÍcH 
oBLiČeJoVÝcH KRÉMŮ 
2001–2006, 2011–2023, 
2025–2039. Krémy jsou 
jemné konzistence a na 
pokožku působí jako něžné 
pohlazení.

24.–27. 11. 2014

Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu. 
A než tomu tak bude, použijeme MasÁŽnÍ 
oLeJe, KRÉMY a BaLZÁMY 2701–2739. Vůně 
aromaterapeutických přípravků je jedinečná 
a každý si jistě najde nejméně jeden podle 

svých představ. Použít masážní 
oleje je vhodné i jako tělový olej 
pro každodenní používání.

28.–30. 11. 2014

Když na Ondřeje sněží, sníh dlouho 
poleží. V  tyto dny doplňte péči 
o  pokožku Lipio ‑sÉRY 1950–1968  
a  GoTHeoU 1970–1971. Speciální 
péči si žádá nejen oční okolí, ale 
i pokožka celého obličeje. V tomto 
případě jsou tyto přípravky vhod
nými společníky.

„Hadkovský kalendář“
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda 
krásná. A abyste byli krásní i vy, přinášíme oblíbený „Had-
kovský kalendář“, kdy níže vybrané přípravky nakoupíte 
v uvedené období se slevou 20%. Slevy se nesčítají.

12.–16. 11. 2014

Na svatého Josafata, lepší ko-
žich nežli vata. A úplně nejlepší 
je schovat se do tepla sauny se 
sMĚsÍ ÉTeRicKÝcH oLeJŮ 
saUna 4401–4410. Pokud 
není sauna v dosahu, pomůže 
i aromalampa. Saunové oleje 
můžete doplnit inTiMnÍMi 
pŘÍpRaVKY 1202–1212, které 
jistě budou vhodným pomoc
níkem pro všechny dny.

17.–20. 11. 2014

Počasí o  svaté Alžbětě povídá, jak bude 
v létě. A nám napovídá, že ať je zima nebo 
léto, nemáme zapomínat na péči o zuby 
s ÚsTnÍMi pŘÍpRaVKY 1501–1507. Aby

chom z Vánoc neměli unavené 
oči a  vrásky, přichází dny 
s nabídkou na oČnÍ KRÉMY 
2201–2203.

za další z  multifunkčních preparátů. Lze jej s  úspěchem 
použít na různé záněty pokožky, včetně aknózních. Dobře 
se osvědčil u zánětů při různých typech ekzémů. TanaLip 
má i dobré antivirální účinky a nelze se tedy divit, že jeho 
původní použití bylo na opary na rtech. V tomto smyslu 
jej lze vyzkoušet i při výskytu herpesových problémů na 
pohlavních orgánech. Všeobecně by se přípravek Tanalip 
nechal označit za blízkého příbuzného preparátu Intimiss. 
Vzhledem k použitým éterickým olejům se od Intimissu 
svým složením naprosto liší, v tomto směru dokonce vy
kazuje navíc i protiplísňové účinky.

Kombinace éterických olejů vratiče, šalvěje, lavandinu, 
bergamotu, tymiánu a dalších mu propůjčuje nejen výše 
zmíněné účinky, ale i velice příjemnou bylinnou vůni. Vy
soký podíl bambuckého másla a jojobového oleje se stará 
o zjemňující schopnosti, lecitin a vitamíny A a E napomáhají 
regeneraci pokožky. Přestože Tanalip nelze označit jako 
preparát, který by v široké nabídce aromaterapeutických 
preparátů absolutně chyběl, domnívám se, že díky své 
multifunkčnosti najde velké množství těch, kterým svými 
širokospektrálními účinky bude vynikajícím pomocníkem. 
To se domnívá i stále ještě přítomný Ježíšek a i zde diktuje 
svá vánoční přáníčka. Rád mu je splním a i zde poputuje 
k prvním 15 objednávajícím Tanalip jako ježíškovský dárek 
zdarma.

1508 TANALIP: A – 5 ml 138,60 Kč / Z – 30 ml 471,24 Kč

www.karelhadek.eu www.karelhadek.eu
4 5



no
vi

nk
y

V  době „Hadkovského kalendáře“ máte 
možnost výběru přípravků se zvýšenou slevou 
pro dané období.

Slevy se nesčítají, na zboží, jež nemá své období slevy 
v rámci „Hadkovského kalendáře“, obdržíte slevu vánoční, 
která činí 10 %.

Vánoční sleva 10% bude probíhat od 12.  11.  2014 do 
15. 12. 2014.

Objednávky přijaté do 15. 12. 2014 budou vyřízeny nejpoz
ději do 17. 12. 2014.

POZOR: Objednávky přijaté od 16. 12. 2014 budou vyřizovány 
až od 5. 1. 2015.

Čistota půl zdraví?
Díky skutečnosti, že se rodíme jako majitelé dvou očí, nikoli 
mikroskopů, některé věci prostě nevidíme. Např. bakterie, 
které jsou prakticky všudypřítomné a jež nás všude, někdy 
méně, jindy více obklopují. Kdesi jsem slyšel, že prostředí 
bez mikrobů existuje pouze na operačním sále. Kdo chce, 
může tomu věřit. Já nikoli. co jsou tyto bakterie za „se
branku“, s tím nás samozřejmě seznamuje televizní reklama 
na různé dezinfekční prostředky pro domácnosti. Tvůrci 
těchto reklam mikroby dle mého posuzují dle hesla: „Podle 
sebe soudím tebe“. Nelze označit jinak než černý humor 
úvahu, že dezinfekci by měl spíše popíjet člověk, než s ní 
nikoli čistit, pardon, spíše intoxikovat své životní prostředí. 
Důvod by samozřejmě byl. Dle pana prof. Ing. Jaroslava 
Petra,  DrSc. zhruba 1,5 kg lidské váhy tvoří přítomnost 
mikrobů v  těle. Stejný autor uvádí, že na jednu lidskou 
buňku v těle připadá cca 100 mikroorganismů! Za těchto 
okolností se mi vkrádá otázka, zda to nebyly mikroorgani
smy, kdo si stvořil člověka jen a jen proto, aby je měl kdo 
nosit… Právě uvedeným si ale nenechme zkazit náladu.

Zkusme se na věc podívat trochu jinak. Imunitní systém 
každého člověka rozhoduje o tom, jak se ke které bakterii 
zachová. Za tímto účelem pak musí v průběhu života sbírat 
potřebné informace. Z tohoto pohledu jsou všechny mik
roorganismy pro náš imunitní systém nejen „studijní ma
teriál“, ale současně i partneři, kteří doslova a do písmene 
trénují a posilují náš imunitní systém. Sportovci mohou 
potvrdit, že bez tréninku se nedostaví úspěchy. V našem 
případě bez tréninku nemůže fungovat imunitní systém, 
v sázce je zdraví. Doporučuji nevěnovat pozornost těm, 
kteří chtějí dělat obchod s naším strachem, nabízí nám 
zaručeně účinné jedůvky a tvrdí, že nám bez jejich pomoci 
hrozí nemoci způsobené mikroorganismy, v horším pří
padě pak zubatá s kosou již číhá za rohem. Bohužel krom 
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likvidace mikrobů mají chemické dezinfekční prostředky 
celou řadu negativních vlivů jak na naše okolí, tak i na naše 
zdraví. Málokoho napadne, že zbytky použitých chemikálií 
se dostanou do vzduchu, který následně vdechujeme, 
což samo o  sobě vede k  oslabení imunitního systému. 
V mnoha případech se ony chemikálie mohou projevit 
i jako vyvolávající, či alespoň podporující alergie. Při kon
taktu s pokožkou poškozují přirozenou, tedy symbiotickou 
mikroflóru. Jen na okraj bych zmínil, že takto používané 
chemikálie bývají, pokud vůbec, pak těžko odbou
ratelné a zatěžují naše okolí a v principu pak vodu. 
Také nutno zdůraznit, že nedochází k likvidaci všech 
mikrobů, a tak i zde stejně jako u antibiotik zákonitě 
vzniká s postupem času u mikrobů rezistence 
na různé chemikálie. Spíše než praktikovat 
v  domácnostech „tvrdě chemickou čistotu“ 
se všemi možnými „nečistými“ důsledky, jež 
z toho vyplývají, o kterých ale reklama zcela 
lumpácky neinformuje, doporučuji věnovat 
řádnou pozornost možným zdrojům bakte
riálního výskytu v domácnostech.

Aniž bychom používali agresivní chemické je
důvky, jež člověka spíše chemicky poškozují, 
než aby mu pomáhaly, můžeme se bakterií 
zbavit daleko „jemnějšími“ způsoby. Vodu 
sice k životu potřebujeme stejně jako bakte
rie, ale samotná voda ještě nikoho neuživila. 
co pro nás znamená nadbytek vody, jako 
příklad bych uvedl povodně, jistě zmiňovat 
nemusím. A tak „nadbytek“ vody použijeme 
jako základ očistné procedury i v případě bak
terií. Následně doporučuji porozhlédnout se 
v přírodě. I  rostlinky se na své úrovni samo

zřejmě chrání před různými patogenními organizmy. Ne 
zřídka k  tomuto účelu vytváří na svou antimikrobiální 
ochranu krom jiného i éterické oleje. Proč tedy tento dar 
přírody nevyužít výhodně v domácnosti? Díky tomu, že 
se u éterických olejů jedná o rostlinné produkty, na rozdíl 
od studovaných farmaceutů a chemiků, nevytváří rostliny 
žádné standardy, ale řídí se heslem: „Změna je život“. 
Na éterické oleje z tohoto důvodu nevzniká rezistence. 
Důvod je zcela jednoduchý. Rostlina (není naštěstí jako 

člověk myslící) reaguje spontánně na každičkou změnu 
počasí minimální změnou složení ochranného kom
plexu, který my označujeme jako éterický olej. Zde pak 

stačí již jen uvést, že všechny éterické oleje vykazují 
jisté antimikrobiální účinky. Ty pak odpovídají 

podmínkám, ve kterých rostlina vyrůstá.

Je pochopitelné, že jiné nároky na ochranu 
před mikroby má např. na severu rostoucí bo
rovice a  jiné pak „jižní“ pomeranč. V  praxi je 
pak vhodné hledat éterické oleje, které mají 
nejen schopnost čistit a desinfikovat, ale i oleje, 
které jsou zaplatitelné. Jako důkaz, že takové 
existují, můžeme považovat specialitu, která 
se v mnoha domácnostech klientů firmy stala 
nepostradatelná, oRanGe ‑saniToL. Účinnou 
složkou je zde pomerančový olej. Díky tomu, 

že pomeranč je oblíbené ovoce, ze 
kterého se ve velkém vyrábí i  ná

poje, vzniká při zpracování 
velké množství „odpadu“, 

tedy kůry pomeranče. 
Odpad jsem dal do 

uvozovek proto, 
že se jedná o  ma
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disperze. Ta je pak schopna rozpouštět tuky. Nejen, že 
disperze omyje nádobí stejně dobře jako tenzidy, na rozdíl 
od tenzidů však neškodí pokožce. Spíše naopak. Rostlinné 
slizy jsou známy svými schopnostmi uklidňovat podráž
děnou pokožku i  sliznice. Konec konců, této vlastnosti 
slizů využívá i  medicína v  doslova přírodních léčivech, 
např. při problémech dýchacích cest. Žádnou tajností není 
ani vnitřní použití mletého lněného semínka, které díky 
vysokému podílu slizu ulehčuje vyprazdňování. Pokud 
bychom špatně oplachovali nádobí myté tenzidovými 
přípravky a  následně dlouhodobě konzumovali zbytky 
tenzidů z nádobí, se zlou se potážeme. S postupem času 
by se zcela jistě projevil jejich negativní vliv na kardiovas
kulární systém. Nevěřícím bych doporučil věnovat řádnou 
pozornost i  souvislosti s  příchodem tenzidů do našich 
kuchyní a stále se zvyšujícím počtem cévních a srdečních 
chorob. A pokud špatně opláchnete Sameu? Nic! Prostě 
nic se neděje, v tomto smyslu má saMea potravinářskou 
kvalitu. saMea představuje výrobek z rostlinných surovin 
jak na mytí nádobí, tak i na mytí ovoce, případně i dětských 
hraček. Je nezbytně nutné zmínit, že stejně jako Orange
Sanitol i Samea je ekologický výrobek. I Samea je, coby 
rostlinný materiál, biologicky rychle odbouratelná a pro 
přírodu nepředstavuje, na rozdíl od tenzidů, žádnou zátěž. 
Jako další vhodné čisticí prostředky pro domácnost bych 
rád zmínil např. ocet, případně i kyselinu citronovou. Ocet 
lze použít na vyčištění lednice, ale pokud by se používal 
v prodejní koncentraci (8%), považuji za nutné pracovat 
v ochranných rukavicích. Dále jej lze použít hlavně tam, 
kde se tvoří vodní kámen, např. v koupelně. Kyselina ci
tronová je dobrou alternativou na odstranění vodního 
kamene v konvici na ohřev vody, v kávovaru či žehličce.

Já sám velice rád používám v  kuchyni, toaletě, kou
pelně apod. jako vynikající dezinfekci přípravek THYMi‑
con. Např. v kuchyni s ním po omytí a uschnutí dezinfikuji 
vařečky, prkýnka a podobné dřevěné pomůcky a vše, kde 
lze předpokládat zvýšený výskyt oněch nežádoucích bak
terií. Jedním z takových míst je jak lednice, tak i odpad
kový koš. Zajímavá je aplikace preparátu na kosmetický 
tampon nebo kousek buničiny a vložení do přihrádky se 
zeleninou. THYMicon tak účinně brání jejímu plesnivění. 
THYMicon je vysokoprocentní lihový preparát, ve kterém 
jsou rozpuštěny antimikrobiálně působící éterické oleje. 
Jak vidno, kdo hledá a chce, tak najde čisticí prostředky, 
které neohrožují zdraví, ani nezatěžují životní prostředí. 
Nevím, kdo kdysi vymyslel slogan „Čistota půl zdraví“, a co 
tím chtěl říci. Apriori lze vyloučit interpretaci, že špína 
by byla zdraví celé. Já bych čistotu nedával do 
přímé souvislosti se zdravím, ale vidím ji jako 
nutnou prevenci mnoha onemocnění. Z tohoto 
pohledu pak nemohu akceptovat různé „čis
ticí a  dezinfekční“ výrobky, které s  větším či 
menším úspěchem sice likvidují bohužel 
všechny bakterie, ale jsou schopny svou 
chemickou agresivitou zdravotní pro
blémy vyvolávat a negativně ovlivňovat 
životní prostředí. Proto čistota nemůže 
znamenat půl zdraví, to by bylo proklatě 
málo. A  plést si chemickou intoxikaci 
domácnosti s čistotou? To by pak spíše 
platilo, že čistota je půl onemocnění.

Karel Hadek
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vápnem. Dle mě existuje, a  dokonce podstatný. 
I  to je důvod, proč jsem považoval za nutné vyjád
řit se k  prokazatelně protizákonné činnosti Bruselu. 
http://www.karelhadek.eu/upload/downloads/strase 
ni1_orig.pdf. Ale vraťme se k oné čistotě a půl zdraví. Jed
nou z každodenních domácích prací je i nezbytně nutné 
mytí nádobí. Pokud zrovna nepoužíváme myčku nádobí, 
nezbývá než použít své ruce. A samozřejmě také nějaký 
ten čisticí prostředek. Jistě se nespletu, když prohlásím, 
že v nabídce trhu se nenachází nic jiného než tenzidové 
(poznáme dle pěny) výrobky. Souhlas, na očistu nádobí 

jsou jako stvořené. Velmi dobře od
mašťují, dokonce nejen nádobí, ale 
i ruce. Abych pravdu řekl, byla doba, 
kdy jsem si nedovedl představit, že 

by na mytí nádobí mohlo existovat 
i něco jiného. Když ale jistý vý

robce začal tenzidové výrobky 
proklamovat jako přírodní 
a jako takové je doporučoval 
na mytí ovoce dětem, ne
jenže jsem začal naprázdno, 
i nasucho polykat, ale i vidět 
červeně. Jak vidno, někdy 
i rozčilení může být prospěšné. 
A tak vznikl další užitečný vý
robek bez angažovanosti che
mického průmyslu. saMea je 
moučka rostlinných semen 
obsahujících vysoký podíl 
na složkách, které nazýváme 
sliz. Jednou z vlastností slizu 
je schopnost tvořit s  vodou 

teriál, který obsahuje cennost zvanou pomerančový olej. 
Podíváme  li se na (bio)chemické složení pomerančového 
oleje, pak kolem 90 % je dáno monoterpenem limone
nem. Pomerančový olej se díky relativně nízké ceně po
užívá i  jako „přírodní“ průmyslové rozpouštědlo. Díky 
jeho rostlinnému původu se přímo nabízí jeho domácí 
použití. Nejen limonen, ale pomerančový olej jako rost
linný komplex vykazuje vynikající antimikrobiální účinky. 
Schopnost rozpouštět již byla zmíněna. Rozpustnost vět
šiny nečistot a tím i jejich odstranitelnost je taktéž dána. 
Nutno zmínit i z tohoto pohledu bleskovou biologickou 
odbouratelnost, takže oRanGe ‑saniToL nepředstavuje 
pro ekologii prakticky žádnou zátěž. Jako rozinku na dor
tíčku čistoty pak nutno označit i úžasnou, jak jinak než 
pomerančovou vůni, která po úklidu Orange Sanitolem 
v  domácnosti zůstává. Ale ani zde není všemu konec. 
Nejenže zbytky pomerančového oleje ve vzduchu velice 
příjemně voní, jak známo, inhalace pomerančového oleje 
napomáhá uvolnění, působí antidepresivně, harmonizuje, 
pozitivně ovlivňuje srdeční činnost. co též nelze opome
nout, vůně pomeranče je velice oblíbená u dětí. Nezbývá 
než konstatovat, dle mého názoru je oRanGe–saniToL 
výrobkem, který z úklidu činí nejen příjem
nou záležitost, ale současně krásně pro
voní uklízené prostory a vykazuje pozitivní 
účinky na osazenstvo těchto prostor.

Bohužel, vševědoucí novodobé panstvo 
Evropské unie zařadilo éterické oleje 
mezi chemikálie. Nejspíše 
dle nich neexis
tuje rozdíl mezi 
éterickým ole
jem a  chlórovým 
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Hřebíčkový olej
Ohlédnu  li se v čase jen trochu zpět, není to tak dlouho, 
co nás ještě hřálo letní sluníčko. Pokud hodím jedno očko 
vpřed, Vánoce jsou již zase přede dveřmi. Jedním z příspěvků 
do vánoční Aromaterapie by měl být i článek o vánočním 
éterickém oleji. Přemýšlel jsem, který by to měl být a napadl 
mě hřebíček. Zda lze vůni hřebíčku označit i jako vánoční, 
ponechám na vašem posouzení. Vůbec bych se však nedivil, 
kdyby u mnohých vůně hřebíčku byla spíše spojena s ná
vštěvou zubaře. Buď hřebíčkový olej, nebo v něm obsažená 
složka eugenol zde díky svým vlastnostem nachází uplatnění 
a také, doslova a do písmene, způsobují nezaměnitelný odér 
zubních ordinací. Důvodem je složení daného oleje. Řadí se 
do skupiny fenolických olejů. Fenolů obsahuje v průměru 
kolem 80 %.

Nejdůležitějšími jsou již zmíněný eugenol, dále acetoeu
genol a isoeugenol. Jako další důležité složky bych označil 
seskviterpen karyofylen a ester eugenylacetat. Dané složení 
mu dává velice zajímavé účinky. Nejen že je extrémně silně 
antimikrobiální, ale při bolestech zubů poslouží jako lokální 
anestetikum. (Nikoli, pokud je zánět pod korunkou. Osobní 
zkušenost autora). Těchto jeho účinků, samozřejmě v nízké 
koncentraci, je úspěšně využíváno i v preparátech ústní hy
gieny s logem KH. Nejen ona zmíněná antimikrobi
ální aktivita, je vynikající součástí kompozice proti 
tvorbě patogenní mikroflóry v  ústech, možných 
zánětech, ale potlačuje i bolestivost vznikající při 
obnažování krčků zubů. Za zmínku 
stojí i poznatek, že hřebíčkový olej 
v preparátech ústní hygieny na
pomáhá účinně likvidovat bak
terii Streptococcus mutans, která 
je jedním z  hlavních původců 
zubního kazu. Další využití na
cházíme v aromaterapeutických 
preparátech na ošetření obličeje. 
Zde pak nutno zdůraznit, že vždy je 

nutné používat relativně nízké koncentrace, a  to jak díky 
vysoké účinnosti, tak i vzhledem k možnému dráždění po
kožky v případě použití vyšších koncentrací. Jako vhodnou 
bych označil koncentraci kolem 1 %, jako maximální pak do 
2 %. Z praxe je mi známo, že ani vyšší koncentrace (do 5 %) 
ve většině případů pokožku dráždit nebude. U vnímavějších 
jedinců to již ale vyloučit nelze. Opatrnosti tedy nezbývá. 
Velice oblíbenými přípravky na očistu problematické pleti 
jsou např.  hřebíčkové tonikum či pleťová voda. HŘeBÍČ‑
KoVÝ oLeJ je vynikající na zánětlivou a aknózní pokožku. 
Je nutnou součástí speciálního krému na akné – aKneTTe. 
Díky anestetickým účinkům lze krém Aknette použít i na 
ošetření obličeje před hloubkovým čištěním. Tímto ošet
řením se zvýší práh vnímání bolestivosti a celá procedura 
se stává daleko příjemnější.

Opomenout nelze ani fakt, že hřebíčkový olej vůbec ne
voní insektům. Proto jej můžeme objevit v recepturách na 
odpuzování hmyzu, kde jej lze označit jako jednu z velice 
vhodných složek. HŘeBÍČKoVÝ oLeJ sice lze použít samo
statně, ale daleko vhodnější je požití v kompozici s jinými 
oleji (tymián, šalvěj, dobromysl, saturejka horská ad.) vnitřně 
proti parazitům. U samostatně vnitřně použitého HŘeBÍČ‑

KoVÉHo ÉTeRicKÉHo oLeJe lze doporučit dávkování 
1 kapka 3× denně. Tato aplikace je vhodná jako součást 
protiplísňové terapie, účinná je i proti různým parazitům. 
Pro vnitřní užívání hřebíčkového oleje hovoří i další za
jímavá skutečnost. Hřebíčkový olej patří k nejsilnějším 
antioxidantům. I zde bych však doporučoval používat 
hřebíček ve směsi s dalšími známými antioxidanty, jako 
je rozmarýn, dobromysl, tymián či saturejka horská.

Mimořádným bonusem takovéto směsi je i  zvyšování 
imunity a potlačování zánětlivých procesů v těle. 

Další možné použití hřebíčkového oleje je 
ve směsi s dalšími éterickými oleji k aro
matizaci obytných prostorů, např. v aro
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považovala za své „trvalé bydliště“. Při standardní léčbě jsou 
podávána ATB, bohužel i v tomto případě se postupem času 
u zmíněné bakterie vyvinula rezistence. Nelze se divit, že 
právě z těchto důvodů nabývá hřebíčkový éterický olej na 
významu. Doporučované dávkování v tomto případě by bylo 
5× denně po dvou kapkách éterického oleje po dobu zhruba 
3 týdnů. Díky jeho velice ostré a v ústech nepříjemné chuti 
doporučuji jej aplikovat na vlastnoručně vyrobené „tablety“ 
z měkkého pečiva, v úvahu přichází i aplikace v želatinových 
tobolkách. Součástí léčby této nepříjemné „návštěvy“ by 
měla být i speciální dieta.

Vzhledem k  tomu, že účinné složky tzv.  fenolických éte
rických olejů, tedy tymiánu, mateřídoušky, dobromyslu 
a saturejky horské jsou svým složením příbuzné účinným 
složkám éterického oleje hřebíčku, lze uvažovat, že i kompo
zice z těchto olejů, včetně hřebíčkového by na Helicobacter 
pylorii měly být velice účinné. Bohužel není mi známo, že 
by se nějaká farmaceutická firma věnovala výzkumu právě 
v této oblasti. A tak nezbývá, než dát k dispozici recepturu, 
která by mohla dle mého názoru být na Hp velice účinná: 
2 díly HŘeBÍČKoVÉHo oLeJe, 1 díl oLeJe ČeRVenÉHo 
TYMiÁnU, 1 díl doBRoMYsLoVÉHo oLeJe a  1 díl sa‑
TUReJKY HoRsKÉ. Zde by bylo dávkování 5× denně po 
3 kapkách směsi.

Karel Hadek

malampě. Nejen, že příjemně provoní aromatizovaný 
prostor, odměnou bude i  mikrobiálně vyčištěný vzduch. 
Pokud není k dispozici aromalampa, případně její použití 
není z  bezpečnostních důvodů vhodné (otevřený oheň), 
lze olejíčky nakapat na kousek buničiny či bavlny a nechat 
volně odpařovat. V době topné sezony je možné éterické 
oleje dávat i do zvlhčovačů vzduchu na radiátorech, či do 
misky s vodou na radiátoru.

Další z vlastnosti, kterou je nutné zmínit, je účinek protiplís
ňový. Za mimořádnou zmínku stojí jeho excelentní účinky 
na candidu albicans. Ta jak známo je velkým problémem 
hlavně u  dámské části populace, kde způsobuje značné 
problémy v  oblasti pohlavních orgánů, kde se přemnoží 
a důsledkem jsou výtoky. Zde pak hřebíčkový olej nachází 
uplatnění např. v kompozicích éterických olejů použitých 
u mycích olejů inTiMa a inTiM ‑H jako účinné složky. Hře
bíčkový olej se díky zmíněným protiplísňovými účinkům 
nachází i  v  koupelovém oleji na nohy. Je i  samozřejmou 
součástí preparátů MYKosan na plísně nehtů a pokožky. 
Nelze opomenout, že hřebíčkový olej, tedy přípravky s jeho 
obsahem až do koncentrace 5 %, možno označit i jako velice 
dobré antiseptikum. Jako specialitu jej lze označit v případě 
rezistence zlatého stafylokoka na ATB. Ale i  zde bych jej 
doporučoval ve směsi s dalšími éterickými oleji, jako jsou 
červený tymián, saturejka horská, skořice, kde se pak pro
jevuje vzájemné synergické posilování účinku.

V souvislosti s pojednáním o hřebíčkovém oleji nelze nezmí
nit prokazatelný účinek hřebíčkového oleje na další bakterii, 
která mnoha lidem způsobuje velice nepříjemné trávicí pro
blémy, ze kterých se postupem času může vyvinout nejen 
gastritida. Světová zdravotnická organizace (WHO) totiž tuto 
bakterii klasifikovala jako kancerogen 1. třídy. V populaci je 
značně rozšířena, byť mnozí o její přítomnosti v těle nemají 
ani tušení. Její označení je Helicobacter pylorii. Tato bakterie 
vyhledává sliznice žaludku a dvanácterníku, které by ráda 

Nohy nám také patří!
Pocení nohou je stejně tak nepříjemný, jakož i rozšířený pro
blém. Dle mého odhadu se dotýká až jedné pětiny populace. 
Úzce spojený s tímto problémem je i onen velice nepříjemný 
odér, který vzniká při bakteriálním rozkladu potu. Nelze se 
divit, že celá záležitost je nepříjemná nejen postiženému, ale 
i jeho okolí. Zde však nejde jen o „mokré nohy“ či nepříjemný 
zápach, ale za daných okolností vznikají ideální podmínky 
pro vznik plísňových onemocnění nohou. Tedy jak nehtů, tak 
i pokožky, hlavně pak meziprstových prostorů. Myslím, že to 
je dostatek důvodů věnovat tomuto problému mimořádnou 
pozornost právě nyní, kdy se s přicházejícím chladným ob
dobím začínají nosit uzavřené boty.

V  nabídce firmy se nachází olej na koupele nohou, jehož 
jednou z nejdůležitějších složek je šalvějový olej, který po
tivost snižuje. A nejen to, v kombinaci s dalšími oleji velice 
efektivně brání i mikrobiálnímu rozkladu potu a vzniku onoho 
penetrantního zápachu. Jak jsem již zmínil, zvýšená potivost 
s sebou přináší i zvýšené riziko vzniku plísňových onemocnění 
nohou. Plísně prostě mají rády vlhko a teplo. Proto považuji 
za důležité nejen pravidelné každodenní koupele nohou, kde 
mimořádnou pozornost věnujeme meziprstním prostorům, 
ale i pravidelnému odstraňování zrohovatělé, případně po
praskané kůže nohou. Pro tyto účely mohu krom 
koupelového oleje na nohy doporučit specialitu 
oLeosoL ‑pedi, kde obsažená mikrokrystalická 
sůl napomáhá dobře a jemně nadměrnou zro
hovatělou vrstvu odstranit. Nadměrnou zroho
vatělou vrstvu, navíc vlhkou, lze bez přehánění 
označit jako ideální prostředí pro množení bak
terií, jež onen zápach způsobují.

Dalším vhodným opatřením je i  vnitřní uží
vání šaLVĚJoVÉHo oLeJe 3× denně 2 kapky. 
Tímto lze ovlivnit vnímavost nervů, které se na 
potivosti účastní. Kombinace koupelí nohou 

a vnitřní použití šalvějového oleje (máte  li šalvěj, pak i pití 
šalvějového čaje) zvyšuje efektivitu protipotivé terapie.

Jako velice důležitou považuji i  volbu bot, které by měly 
být prodyšné, ponožky výhradně jen bavlněné, bez syntetic
kých příměsí. No a ještě lepší nežli prodyšné boty je v teplém 
ročním období chodit bos. Nejenže se vlhkost může volně 
odpařovat, ale současně dochází i k reflexní masáži chodidel, 
což pozitivně ovlivňuje funkčnost nohou a doslova likviduje 
dobré životní podmínky plísním. Bohužel případné chození 
bos bude nyní možné, až se nám po nějaké té chvíli zase vrátí 
teplé roční období. U již existujících plísňových problémů 
doporučuji věnovat pozornost preparátům MYKosan n 
a MYKosan H.

Na závěr nezbývá než uvést ještě několik doprovodných 
doporučení, které považuji nejen za nutné, ale i příjemné. 
V případě plísní doporučuji boty i ponožky ošetřovat prepa
rátem THYMicon. Mokrou či jen vlhkou obuv samozřejmě 
nejdříve necháme řádně vyschnout. Následně boty vystří
káme THYMiconeM a pokud je nebereme hned na nohy, 
je dobré je neprodyšně uzavřít do polyetylénového sáčku. 
Případný zápach bot můžeme odstranit vystříkáním bot 
preparátem deo ‑BoTas. I zde je vhodné boty po aplikaci 
preparátu vložit do sáčku.

co dodat? Nohy nám slouží po celý život. Jejich stav a plná 
funkčnost je i podstatnou součástí kvality našeho života. I zde 
plně platí přísloví, že je daleko lehčí problémům předcházet, 

než je následně léčit. Začít se starat 
o nohy, až když se přihlásí problémy, 
či dokonce i onemocnění, může být 
v  souladu s  příslovím o  ujetém 
vlaku. Mnohé aktivní terapie jsou 
již, když ne přímo kontraindikovány, 
pak alespoň nevhodné.

Karel Hadek
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chtěla bych Vám mnohokrát poděkovat za Váš produkt 
MoLUsan.

Dcera měla od dubna 2014 molusky, navštívili jsme dva různé 
kožní lékaře a oba shodně volili chirurgickou (krvavou) cestu 
– strhnutí molusek chirurgickou lžičkou. Po každém zákroku 
se objevilo molusek více a více, až jsem začala hledat jinou 
cestu a  jiný způsob, jak se molusek zbavit. Na některém 
diskusním fóru na internetu jsem zachytila název Vašeho 
přípravku, a protože již z minulosti mám s Vašimi produkty 
výborné zkušenosti, neváhala jsem a Váš produkt zakoupila.

Kúra trvala měsíc a dnes mohu s klidným svědomím tvrdit, 
že jsme se molusek zbavili.

MoLUsan jsme natírali každý večer na noc, překryli sterilní 
gázou a obvázali pružným obinadlem. Dcera měla výsev 
molusek v podpaží až k boku a již se začínaly rozsívat na 
spodní straně ruky. Přes den (vzhledem k výraznému aroma 
MoLUsanU jsme nepoužívali přes den, jen na noc) jsme 
3× denně potírali roztokem Betadine. A opravdu po měsíci 
bylo vše zahojené, čisté, zdravé. Zvítězili jsme a děkujeme 
Vám za Váš skvělý MoLUsan.

Tímto Vám moc děkuji a přeji Vám moc úspěchů.

S pozdravem Blanka Turínová s dcerou Hankou

ELEUTHEROCOCCOVÝ 
EXTRaKT
Po dlouhé rozvaze a s příchodem chladnějších dnů jsem se 
rozhodla, že zakoupím velké balení eLeUTHeRococco‑
VÉHo eXTRaKTU. Nejprve jsem musela sama sobě slíbit, 
že tentokrát s užíváním vytrvám alespoň 6 týdnů, abych 
mohla účinky řádně posoudit.

Přípravek jsem objednala a těšila se, až dorazí. O svém těšení 
jsem se svěřila svým známým a nakonec to dopadlo tak, 
že z celého litrového balení na mne zbyla čtvrtina. Zbytek 
byl rozdán.

První týden byl báječný. eLeUTHeRococc nelenil a do
kazoval svůj účinek. Znáte to, některé neduhy se objevují 
tak dlouho, až si na ně zvykneme, v  podstatě se stanou 
běžnou součástí našeho života a  všimneme si jich spíše, 
když se zhorší.

Dva dny užívání a můj obličej, kde se tu 
a tam dříve objevil vřídek, byl krásně poset 
„pupínky“ a kůže se začínala čistit. Podle 
výskytu akné v obličeji se dalo také usu
zovat, která část organismu se díky 
extraktu pomalu čistí a regeneruje.

A tak se postupně začala objevovat 
zácpa, ale se zvýšenou chutí k jídlu. 
Ovšem na druhé straně zmizel pocit 
plnosti po jídle, zmizely potíže s na
dýmáním. Mé trávení bylo v poslední 
době velmi špatné – měla jsem po
tíže sníst byť i polovinu běžné porce 
jídla, mnoho potravin mě nadýmalo 
a leželo v žaludku jako kámen i přesto, 

že se snažím stravovat zdravě a téměř mak
robioticky. Toto se postupně začalo dávat 
do pořádku. Nyní si mohu dát i dříve pro 
mne naprosto nestravitelné potraviny 
jako zelí, luštěniny, pečivo. Upravily se 
prvotní potíže se zácpou.

Dále se začala objevovat 
vyrážka nejprve na pra
vém a posléze na levém 
zápěstí. Dlouho jsem si 
lámala hlavu, co by to mohlo 
znamenat. Čas od času mne pobolí
vala zápěstí – myslela jsem si, že to bude důsledek mé práce 
na Pc a mého koníčka – masáží. Vyrážka zmizela, zmizely 
i bolesti kloubů, včetně nepříjemného křupání.

A poslední zkušenost. Jako žena středního věku trpím na 
tzv. premenstruační syndrom, který se objevuje v rozmezí 
týdnu až dvou před očekávanou menstruací. Napětí v prsou, 
bolesti v podbřišku, zadržování tekutin v těle, především 
otoky nohou. Menstruace velice bolestivá, bez přípravků 
na tišení bolesti nesnesitelná. A nyní? Všechny výše zmí
něné potíže jsou tak na poloviční až čtvrtinové intenzitě 
a  po několika letech jsem během menstruace nemusela 
vzít berličku – tablety na bolest.

Byla jsem v poslední době, jako naschvál, několikrát vysta
vena virovým infekcím. Zatím se u mne projevily jen slabší 
příznaky pobolívání krku, které jsem hravě zlikvidovala pár 
kapkami mého miláčka – candiÖLU.

Věřím, že další užívání bude jen a jen ku prospěchu. Nyní 
jsem zhruba v polovině šestitýdenní kúry a cítím se báječně.

MJ

Kapkový omyl
Milí přátelé, ráda bych se s Vámi podělila o svou novou zku
šenost s olejíčkem aTeMoL. Tento malý zázrak používám 
v období kašlů, a to hned několika způsoby:

1. dávám ho do aromalampy

2. dělám z něj zábaly na průdušky

3. kapku občas dám do medu či čaje

Moje olejová víla mi vždy kladla na srdce, abych nezapo
mněla olej vhodně zředit. Ostatně tuto informaci si mů
žeme přečíst v každém časopise Aromaterapie Karel Hadek 
a  Katalogu aromaterapeutických preparátů Karla Hadka. 
Vím, že se jedná o silný koncentrát a  také vím, jak může 
být každý koncentrát (ať už jde o čisticí, prací a jakékoliv 
jiné prostředky) nebezpečný kůži, sliznicím či očím. Poctivě 
ředím a jsem velmi opatrná! Mám strach z poleptání.

Jednoho dne moje sedmiletá dcerka začala ráno kašlat. Byl 
to takový ten průduškový kašel, kdy bolí od kašlání i v krčku. 
Sumarizovala jsem, co můžu všechno použít: 3× denně kapky 
proti kašli, večer sádlo s aTeMoLeM na průdušky, bylinkový 
čaj na kašel po celý den. Vše probíhalo dle plánu. Večer 
jsme pak společně s dětmi udělali celkem vydatnou večeři, 
kterou jsme si s chutí nacpali bříška. Pak jsem dcerku poslala 
do kuchyně pro kapky proti kašli a lžičku. Přinesla mi vše 
okamžitě, nakapala jsem na lžičku 20 kapek, Anička je polkla 
a bezprostředně zapila. Pořád ještě s úsměvem na rtu jsem 
ucítila krásnou bylinkovou vůni a trvalo mi několik vteřin, 
než jsem si uvědomila ten strašný omyl! Místo klasických 
„neškodných“ kapek jsem jí dala aTeMoL! A tolik!

Zmocnila se mě panika. Okamžitě jsem Aničku přinutila 
vypít skoro půl litru vody a hned kontaktovala svou olejovou 
vílu. Bylo už pozdě večer, takže jsem si dovolila jen SMS. 
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Než mi přišla odpověď, propadala jsem zoufalství, že jsem 
dcerce takovým množstvím ublížila. Rada zněla: zachovat 
chladnou hlavu, dostat do sebe tučnou tekutinu (třeba šle
hačku nebo tučné mléko). Nám v tomto případě posloužila 
ona večeře a  množství vody. Měla jsem strach, všechno 
však dopadlo až nečekaně dobře. Anička spinkala celou noc 
a s každým výdechem provoněla pokoj. Nejen, že neměla 
nic poleptané, ale ani průjem se nedostavil. 
Kapky proputovaly tělíčkem a udělaly kus 
práce! Kašel se zmírnil na pouhé kuckání 
a do dvou dnů bylo po všem. Na aTeMoL 
nedám dopustit.

Nechci nabádat ke špatnému užívání kon
centrátů, ale sama za sebe můžu říct – už 
se nebojím kápnout sem tam trochu víc. 
Dnes ráno, když syn začal kašlat, zeptal 
se mě můj muž docela potichoučku: 
„Nechceš Kubu trochu „předávkovat“ 
aTeMoLeM?“

Dana Kozlíková

Vážený pane Hadku,
mockrát děkuji za Vaši odpověď a hlavně za pomoc. Vámi 
doporučené oleje si objednám, přece jenom na bazénu asi 
nemám zánět močového měchýře naposled.

co se týká „výstražních“ letáčků u éterických olejů, docela 
mě to „rozesmálo“. Objednávala jsem, už ani nevím jaký 
olejíček, přece jenom objednávám celkem často a nejdříve 

jsem to brala jako docela dobrý žert. Bohužel humor mě 
přešel poté, co jsem si přečetla Vaše vyjádření. Je vidět, čím 
se EU zabývá, prostě nějaký „chytrý“ zase vymyslel blbost 
a všichni mu ji schválili. Už delší dobu mám dojem, že žijeme 
v „Absurdistánu“ a že se svět dočista zbláznil. Místo aby se 
řešily závažné věci, které se týkají i například eboly a válek, 
zabývají se všichni blbostmi a ještě jim to prochází. Ono je 
zvláštní, že tyto výstražné letáky nejsou třeba u antibiotik. 
Když si totiž člověk přečte vedlejší účinky, má dojem, že se 
mu spíše přitíží. Tedy alespoň mám ten dojem já. Farmacie 
se rozvíjí na „hlouposti“ druhých, už dávno nekupuji léky 
v lékárně, ale snažím se o zdravý selský rozum, který radí 
bylinky a éterické oleje. Samozřejmě pokud by šlo o něco 
závažného, asi by člověk zvážil užívání léků, ale stejně si 
myslím, že je to hlavně jenom velice dobrý byznys, na kte
rém vydělávají „správní lidé“.

Naštěstí je zde Vaše firma, kde se vyrábí produkty přírodní, 
které mám velice dobře vyzkoušené a proto ani nenakupuji 
kosmetické krémy, odličovadla, prostě nic 
u jiných firem a vše nakupuji pouze u Vás. 
Na Vaši kosmetiku nedám dopustit a můžu 
říci, že jsem ji za těch 20 let, co ji používám, 
opravdu vyzkoušela. A opravdu funguje!!! 
Moje oblíbenkyně je levandule, a tak po
užívám většinu preparátů právě s ní. Ať 
už se jedná o sprchový olej, pleťovou 
vodu či krémy. Dcerám od narození 
pořizuji „baby“ řadu. Starší patnáctiletá 
dcera v  podstatě ani jinou kosmetiku 
nezná. Mně se osvědčila Intima a Inti
miss. Obě dcery chodí pravidelně plavat 
a já jsem učitelka plavání. Díky nim ne
máme žádné problémy s výtoky, které 
ženy často řeší. A nyní mám ještě dalšího 

favorita, to je oRanGe ‑saniToL. Krásně voní a vůbec mi 
je jedno, že je dle EU nejspíše z kůry „černobylských pome
rančů“ :). Vyzkoušela jsem i Sameu a od té doby nekupuji 
ani jiné prostředky na mytí nádobí.

Na poranění používám zásadně levanduli a osvědčila se mi 
také, když se ve škole vyskytly vši. Každé ráno jsem dcerám 
nakapala pár kapek do vlasů a máme klid. To samé platí i na 
klíšťata. Na podzim a na jaře probíhá eLeUTHeRoccocoVÁ 
kúra. V době chřipkových epidemií pak máme od chřipky 
klid. Nenecháváme se proti chřipce očkovat, tomuto typu 
očkování stejně nevěřím. Dále se mi osvědčil eUKaLYpToVÝ 
a ČaJoVnÍKoVÝ oLeJ. V době již zmiňovaných epidemií 
zde voní z aromalampy a děti chodí do školy s pár kapkami 
na oblečení. Vždy se jich spolužáci ptají, proč tak hezky 
voní po bonbonech.

Pro nás by díky Vám zdravotní pojišťovny nemusely exis
tovat a lékárny by nic nevydělávaly.

Díky, že tu jste. Že tu jste tu pro lidi a ne pro peníze, které 
bohužel hýbou světem.

Škoda, že se neangažujete v politice, hned bych Vás volila, 
protože v tomto státě se opravdu nedá věřit ničemu, pouze 
Vašim výrobkům. Snad jen ještě jednu zkušenost s kosme
tikou. Občas dostávám darem takové ty různé chemické 
„koktejly“ v podobě gelů či různých tělových mlék. Zkouším 
je na vaně, případně i botách. Poslední darovaný gel na 
intimní hygienu jsem použila na umytí vany a umyvadla. 
Přece jenom používám hodně olejů. Odličovací, sprchový, 
na zuby. A tak jednou do týdne musím zmiňované před
měty odmastit. Gel na intimní hygienu mě opravdu pře
kvapil. Jeho zápach, o vůni nemůže být řeč, mi připomínal 
desinfekci na záchod. Jeho odmašťovací schopnost, ta by 

předčila i některé přípravky k tomu určené. Nedovedu si 
vůbec představit, co by tento gel páchal na pokožce, pří
padně citlivé sliznici. Opravdu mě „dostal“! Takovou sílu 
jsem nečekala. Tělová mléka používám na leštění bot, botky 
se krásně lesknou, netvoří se jim vrásky a já nemusím ku
povat žádné krémy na boty. Ale jedno se těmto výrobkům 
upřít nedá. Ty krásně zbarvené lahvičky a štítky na nich 
přilepené, ty přímo září. No, ona ta reklama něco stát musí. 
Když jde o „čistě přírodní produkt“, který má obsahovat 
čajovník a zápach je srovnatelný s desinfekcí. Opravdu ra
ději nedomýšlím, co to způsobuje ona „příroda“ na kůži, 
neumyla bych v tom ani psa. Nechápu, proč se vynakládá 
tolik peněz na klamavé reklamy. Toto je jen kolotoč peněz. 
Někdy mám dojem, že celý kosmetický průmysl je navá
zán na farmaceutický průmysl, protože taková kosmetika 
snad může jenom ublížit a nikoli pomoci. Poté nastupuje 
farmacie, která nás dalšími „koktejly“ chce léčit. Ale o tom 
jste napsal již hodně článků a já doufám, že lidstvo vezme 
rozum do hrsti a přestane tyto „instituce“ podporovat. Kva
litní výrobky, dle mého, reklamu nepotřebují. Pomáhají, 
a proto se prodávají samy. Proto stále a všude zdůrazňuji, 
že prostě HADEK JE NEJLEPŠÍ!!!

S přáním hezkého dne a krásných podzimních slunečních 
dnů opravdu moc spokojená zákaznice

Jana B.
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Za nechty ho uznávam! (SK)
Moja dcéra má 18 rokov. Mimochodom, len rodič, ktorého 
postihlo rovnaké šťastie (či osud) vie, čo všetko táto holá 
veta vyjadruje: Od večne obsadenej kúpeľne, stále sa 
hromadiacich nezmyselných nových kusov odevu, cez 
4farebné vlasy a šialené diéty na dosiahnutie vyziabnutej 
postavy, neustálu potrebu utrácať peniaze – až po 
ambiciózne plány precestovať svet a dobyť Holywood.

Ostanem však pri kozmetike: Vek 18 rokov znamená často 
aj problémy s pleťou. U mnohých mladých dievčat sa ešte 
zhoršujú tonami make upu (ktoré dnešné 40ničky akosi 
v  mladosti vôbec nepotrebovali) a  skúšaním všetkého 
možného, čo kamarátky alebo „znalkyne“ rôznych značiek 
kozmetiky odporúčajú vyskúšať: peelingy, také či onaké 
kyseliny a podobne.

Tak tento problém u nás doma veľmi neriešime! Dcéra má 
porcelánovú pleť a typické prejavy dospievania ako akné sa 
jej vyhli. Je však nutné poznamenať že – bez toho, aby si to 
uvedomovala – spolu so mnou už vyše 10 rokov každý deň 
používa kozmetiku v bielo zelených fľaštičkách a dózach. 
Automaticky siahne na niektorú práve otvorenú, pleť si 
večer od make upu dôkladne vyčistí a používa pleťové 
vody a krémy podľa toho, aké práve máme doma, prí
padne svoje krémy na mladú pleť.

Takže vlastne dcéra žiadne veľké problémy s  pleťou 
nemá a  považuje tento stav za normálny. Na moje 
nadšenie pre prípravky AKH preto často reaguje po
známkami o fanatizme, fascinácii a neobjektívnosti, 
čo je podľa nej u novinárky vážny defekt.

Na rozdiel od pleti mala však dcéra celé roky pro
blémy s nechtami. Ako dieťa si ich obhrýzala, vždy 
sa jej lámali a štiepali, boli mäkké ako papier. V snahe 
o krásne ruky sa nechala nahovoriť na gelové nechty 

kamarátkami a našou modernou babkou, ktorá ich vnučke 
zaplatila. Spočiatku sa zdalo, že toto jej problém vyriešilo. 
Avšak len do tej chvíle, keď sa gelové nechty poškodili a bolo 
ich treba stále častejšie opravovať a znovu lepiť. Po pol roku, 
v  snahe šetriť čas a  peniaze si umelé nechty prilepovala 
potom už sama – a to sekundovým lepidlom. To jej osla
bené nechtové platničky ešte viac poškodilo, rozleptalo, 
až nakoniec nemohla už vôbec byť bez umelých nechtov, 
lebo ju doslova boleli celé nechtové lôžka.

Zabudla som spomenúť, že dcéra študuje herectvo a aktívne 
tancuje, takže je pod neustálym tlakom, aby dobre vyzerala. 
Problém s  rukami ju dovádzal do zúfalstva. Našťastie sa 
vtedy začali prázdniny. Dcéra nemusela chvíľu nikam chodiť, 
a tak ma nakoniec poslúchla, prestala si lepiť nechty a skôr 
preto, aby mi dokázala, ako sa mýlim a s veľkými pochyb

nosťami si začala nechty a nechtové lôžka ošetrovať 
eLasTosanoM.

Myslím, že ani ja som nečakala taký rýchly a  silný 
efekt. Takmer okamžite sa okolie nechtov zaho
jilo a prsty ju prestali bolieť. Už po týždni (!!) jej 
oslabené nechty, vlastne len to čo z  nich ostalo 

– SPEVNELI A ZAČALI RÁSŤ. Dnes má moja dcéra 
VLASTNÉ nechty rovnako pevné a pekné, ako keby 

mala gelové. Prvý krát za celý život jej narástli 
dlhé nechty, ktoré v pohode vydržia lakovanie 
a všetky normálne činnosti rúk.

Po 2–3 týždňoch používania prípravku eLas‑
Tosan dcéra slávnostne vyhlásila: „Za nechty 
ho uznávam!“. Myslela tým samozrejme Karla 
Hadka. A ja si pre seba v duchu dodávam: „Nie 
len za nechty.“

Monika Mannová, www.aromaterapie.sk 

Pedikúra v domovech seniorů
Pedikúru do domovů pro seniory jezdím dělat moc ráda, staří 
lidé jsou velice vděčni za jakoukoliv péči. A péče o nožičky 
je jedna z nich. Jedná se převážně o cukrovkáře, seniory 
s bércovými vředy, onemocněním žil. Prostě jejich nožičky 
potřebují velkou péči a trpělivost. Při pedikúře se seniorům 
velice uleví.

Do připravené namáčecí koupele přidávám KoUpeLoVÝ 
oLeJ na noHY. Olej působí na kůži antisepticky, prokrvuje 
a podporuje látkovou výměnu, působí protizánětlivě a je 
vhodný i při plísňovém onemocnění nohou. Před provede
ním pedikúry ještě vmasíruji pedi deRM G 10, po kterém 
zrohovatělá kůže nabobtná a následně jde mnohem lépe 
odstranit. Při ošetření nehtů opatrně odstřihuji ztluštělé 
nehty, které se musí předem i přebrousit a poté ustřihnout. 
Zde je dobrým pomocníkem pro konečné ošetření MYKo‑
san n, který je vhodný v případě plísní na 
nehtech i  jako protiplísňová ochrana. Na 
nohy diabetiků je výborný LeciToL WaLo, 
který má vliv na látkovou výměnu, pod
statně zlepšuje tok lymfatických tekutin. 
Neocenitelný je při otocích či při dně. celá 
chodidla a lýtka jemně promasíruji a úleva 
se dostaví velice brzy.

Často se u  seniorů setkávám s  dota
zem, co s  potivými nohami? Zvláště 
u mužů, to doporučuji deo pRoFUs. 
Obsažené éterické oleje aktivně působí 
proti nadměrné potivosti, mají dezin
fekční a deodorační účinky, zabraňují 
mikrobiálnímu rozkladu potu a  tím 
i vzniku nepříjemného zápachu.

Mezi mé klienty patří i  ležící pacienti. I  ti potřebují nohy 
ošetřovat. Postup ošetřování je odlišný. Nohy ošetřím THY‑
MiconeM, provedu masáž pedideRMeM G 10, zabalím na 
15 minut do fólie a následně již ošetřuji stejně jako u ostat
ních klientů. Na závěr použiji oLeosoL pedi, který nohy 
ještě více prokrví a obsažené BaMBUcKÉ MÁsLo kůži pro
mastí. Po pedikúře jsou moji klienti spokojeni, což je pro 
mne velká odměna. Vím, že se už zase těší na další pedikúru.

Eva Stehnová, Salon Tara, Seč

 

Hemoroidy
Při čtení článku v jednom nejmenovaném časopise jsem se 
nedávno dozvěděla, jak velké procento naší české populace 
trápí hemoroidy. Dlouho jsem si myslela, že se jedná o „one
mocnění“ méně časté, možná proto, že se o něm veřejně 

nemluvilo. Je dobře, že i v tomto směru padla různá tabu 
a je možno i o takovýchto tématech hovořit i psát.

Zjišťuji s překvapením, kolik mých příbuzných a známých 
trpí bolestí v oblasti konečníku či svěděním, jehož pří
činou je výskyt hemoroidů. Některé jsou geneticky 
podmíněné – cévní onemocnění, u někoho může být 
způsobeno mechanicky  zácpou, u žen se objevují 

velmi často po porodu, ale na jejich vzniku se svým 
způsobem mohou podílet i přemnožené kvasinky 
v trávicím traktu.

Z vlastní zkušenosti vím, jak dokážou tyto nepří
jemné bolestivé „uzlíky“ potrápit. Běžná praxe je 
užívání přírodních přípravků s  obsahem Ginkgo 
biloba, rutinu, výtažků z kaštanu (aescin), výtažky 
z vinných hroznů atd. Při akutních stavech pak ještě 
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doplněno mastmi či čípky, mimo jiné i s obsahem lokálních 
anestetik. Výsledek? Hemoroidy se povětšinou vrací. V lepším 
případě si odnesete ještě něco navíc, jako třeba alergie na 
lokální anestetika. A tak nezbude než sáhnout po tabletách 
na bolest, aby člověk pracovní den nějak „přežil“. Nebo…

Sama jsem byla vděčná, že znám společnost AKH a mohu 
se na ně kdykoli s prosbou o radu či pomoc obrátit. Od za
čátku jsem používala přípravek inTiMiss, a to jako prevenci 
při případné zácpě nebo v prvním okamžiku potíží. Ovšem 
občas se objevily potíže větší; to jsem pak musela sáhnout 
již po speciálním přípravku HeMosan. Byl výborný a skvěle 
fungoval. Jenže po čase se objevila přecitlivělost na obsažený 
éterický olej z hřebíčku. Byla jsem zoufalá a to poslední, co 
bych si přála, bylo vrátit se opět k mastem z lékárny nebo 
tabletám k utlumení bolesti. A tak jsem použila to, co bylo 
doma k dispozici – balzám FeMisHea. Ze začátku to trochu 
pálilo a štípalo, ale posléze zmizela bolest a nepříjemný tlak 
v  konečníku. A  tak jsem si dle rad v  časopise a  na webu 
vyrobila čípky, které jsem zaváděla na noc. Za 3 dny jsem 
měla pokoj.

Nyní jsem začala užívat přípravek candiÖL na odplísnění 
organismu, eLeUTHeRococc eXTRaKT na imunitní sys
tém i jako adaptogen. A „brousím si zuby“ na pampelišku. 
I když se stav zatím úplně nespravil, potíže se objevují mi
nimálně. A když se přece jen objeví, hned sáhnu po miláčku 
FeMisHee.

Trápí  li Vás podobné potíže či ja
kékoli jiné neduhy, nebojte se ze
ptat v poradně pana Hadka. Sama 
mohu jen vřele doporučit.

Jitka M.

Skvelá lekárka SaLTIa
Ríša aromaterapeutických prípravkov Karla Hadka mi niekdy 
pripomína rozprávkový les, kde stále natrafíte na nové 
prekvapenie.

K ďaľším mojim „objavom“ patrí svojou vôňou a jemnosťou 
nenápadný krémik saLTia Bn.

Ale po poriadku. V detstve som mávala ekzém a mala som 
bohaté skúsenosti s kortikoidnými masťami. Ako alergik si 
musím dávať pozor i na kontakt pokožky s niektorými lát
kami, reagujem napríklad na pracie prášky, syntetické par
fumy, propolis, všetko známe alergény. Aj medzi éterickými 
olejmi sú niektoré, ktoré si v neriedenom stave radšej na 
pleť nedávam, iba ak lokálne. Napríklad čajovníkový éterický 
olej, ale je známe, že v  neriedenom stave môžu pôsobiť 
dráždivo aj niektoré iné.

Pred nedávnom som bola trochu neopatrná: Bolo to pri 
plnení želatínových toboliek candioL om, ktorý sa užíva 
vnútorne. Mimochodom, túto úžasnú zmes éterických olejov 
nielen moja rodina, ale aj všetci zákazníci, ktorí ho skúsili, 
vyhlásili za najúčinnejší prípravok proti kvasinkám v trávia
com trakte. O tejto téme ešte určite napíšem inokedy! Dnes 
však hrdinskú rolu zohráva iný prípravok.

Ako som napísala, pri manipulácii so zmesou som bola ne
opatrná a z mojich prstov sa dostala i na očné viečka a po
kožku na krku. Na kontakt som zareagovala začervenaním 
a svrbením viečok, červeným zapáleným fľakom na krku.

Prvú a skvelú pomoc mi poskytol TReZaLKoVÝ oLeJ W10, 
ktorého hojivé a protizápalové účinky mi potvrdilo i veľa 
zákazníkov. Svrbenie a zápal červeného erytému na pokožke 
pod vlasmi zmiernil aj levanduľový éterický olej. Stále som 
však zvažovala návštevu kožnej lekárky a rýchle vyriešenie 
problému.

Bol už večer. Ešte raz som sa zúfalo zahľadela do skladu 
prípravkov v chladničke a môj pohľad náhodou padol na 
krémik, ktorý si jedna zákazníčka ešte v lete zabudla vyzdvih
núť, saLTia Bn. Keď som si spomenula na účinky prípravkov 
z tejto rady, uvedomila som si, že TOTO by mohlo pomôcť.

A veru pomohlo! saLTia doslova pohladí, liečivo a príjemne 
pôsobí aj jej slankastá, more pripomínajúca vôňa. Obsah 
soli funguje ako absorbent vlhkosti v pleti, vytiahne ju na 
povrch aj so splodinami, zároveň pleť upokojuje a tlmí zápal. 
Úžasné! Svrbenie prestalo, začervenanie pomaly mizlo a ja 
som kľudne spala až do rána.

Ku kožnej lekárke som už nešla, ostala som pri saLTii. Po nie
koľkých dňoch bolo po probléme. Zistila som, že krém rov
nako pôsobí aj na celú moju často podráždenú pleť a že vďaka 
nemu mám pokožku pokojnú a hladšiu. Od te
raz má saLTia Bn medzi krémami v našej 
kúpeľni svoje dôstojné miesto. A tej nepo
riadnej zákazníčke som vlastne vďačná, že 
ju u mňa zabudla.

Monika Mannová 
www.aromaterapie.sk

CHRÁPETE?

Problém s chrápáním trápí stále více lidí. Je to velice nepří
jemné jak pro chrápajícího, tak pro lože sdílejícího partnera.

Ale to je jen jedna část problému. Druhou částí je, že si tělo 
spánkem dostatečně neodpočine a musí proto déle spát. 
Pokud si to člověk nemůže dovolit, cítí se během dne více 
unavený, někdy se dostaví bolest hlavy. Jelikož to byl i můj 
problém, začala jsem se zajímat, jak se chrápání lze zbavit.

Od lékaře jsem se dozvěděla, že aby se chrápání zamezilo, 
musí se odstranit část měkkého patra, jelikož se tato část 
chvěje a tím dochází k chrápání. Není ale jisté, že po tomto 
zákroku chrápání ustane. Takže jsem tento způsob,léčby“ 
ihned zavrhla.

Moje výhoda je, že mohu déle spát, takže jsem unavená 
nebyla, ale někdy mě probudilo nepříjemné sucho v ústech, 
takže jsem se musela jít napít. Jelikož chci, aby si mé tělo 
spánkem odpočinulo a regenerovalo se, začala jsem zkou
šet různé možnosti, které aromaterapie nabízí. A ŠLO TO!

Protože vše souvisí se vším,odlehčila“ jsem 
tělu tím, že jsem si po každém jídle, tj. 3× 
denně vzala tobolku naplněnou 3 kapkami 
candioLU. K tomu jsem večer přidala to
bolku, do které jsem nasypala HOŘEc. 
/Je to hořčina, které pomáhá játrům 
ke,zkvalitnění, žluči a tím dochází k lep
šímu trávení./ Před spaním jsem si do 
nosu nakapala donosoL a ještě nosní 
dírky vymazala nosnÍM oLeJeM. Ten 
jsem použila i ráno při osobní hygieně. 

Na hrudník jsem si,mázla“ cHina 
BaLZÁM a co zbylo na prstu, tím 
jsem natřela nosní dírky. 3× denně 
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jsem užívala 15 kapek eLeUTHeRococcU, protože jak 
s oblibou říkám, kdo neužívá eLeUTHeRococc – hazar
duje se svým zdravím!!! Na noční stolek jsem si položila 
papírový kapesníček, na který jsem nakapala aRoMa BaBY.

Asi po týdnu jsem zjistila, že potřebuji spánku daleko méně 
a co je hlavní, že mě nebudí to velice nepříjemné sucho 
v ústech. Nevím, jestli to každému pomůže proti chrápání, 
ale pokud to nezkusíte, nedozvíte se to.

Moc Vám přeji, aby Vám to pomohlo tak jako mně.

Kolarčíková Vlastimila
kosmetička ‑aromaterapeutka Ostrava
Mobil: 603 286 335
E ‑mail: vlaastimilakolarcikova@seznam.cz

SPECIÁLNÍ KURZ 
v Uherském Hradišti
Aromaterapeutické ošetření orgánových drah + aktivace, 
čištění a povzbuzení lymfatických cest a uzlin pomocí éte
rických olejů a výrobků Karel Hadek.

Hlavní zaměření na dráhy slinivky, sleziny a žaludku. / Tyto 
orgány mají právě v září a říjnu nejvhodnější dobu pro své 
ošetření./

Okrajově se seznámíme i s dráhami ostatních orgánů.

Kdy: 20. 10. 2012 od 9–17 hod. – kurz

17–19 hod. individuální konzultace a ošetření

Maximální počet míst na tomto kurzu je 12.

Tímto kurzem vás provede Kolarčíková Vlastimila 
kosmetička aromaterapeutka

Kontakt pro přihlášení na kurz + dotazy
Kolarčíková Vlastimila
Mobil: 603 286 335
E mail : vlastimilakolarcikova@seznam.cz

Dobrý den,

děkuji vám za zaslání časopisu Aromaterapie. Jako vždy, potěšila 
mě i  tentokráte. Při pročítání mě zaujala možnostmi použití 
novinka, amarantový olej. Bohužel jeho extrémně vysoká cena 
jej, tedy alespoň pro mě, činí nepoužitelným. Dívala jsem se na 
internetu a zjistila jsem, že mnozí jej nabízejí podstatně levněji. 
Prosím o vyjádření, jaký je důvod tak vysokého cenového rozdílu.

Věra Nyklová

Milá paní Věro,

souhlasím s Vámi, že amarantový olej je zajímavým olejem. 
Již v článku o amarantovém oleji jsem některé důvody pro 
jeho nejen vysokou, ale extrémně vysokou 
cenu uvedl. V době, kdy jsem zvažoval za
vedení amarantového oleje do prodeje, 
jsme samozřejmě hledali i dodavatele co 
nejkvalitnějšího oleje. Nabídek se sešlo 
několik a všechny přišly s analytickým 
certifikátem. Bohužel, ne všechny 
posuzované oleje vykazovaly ty
pické parametry pro nejen kvalitní, 
ale i nepančovaný amarantový olej. 
Ale i u „oněch lepších“ amarantových 
olejů byly podstatné kvalitativní roz
díly a samozřejmě i  rozdíly cenové. 
Dle mého je onen značný kvalitativní 
rozdíl dán lokalitou, kde byl amarant 
pěstován. Amarant pochází původně 
z tropických oblastí Ameriky. V sou
časnosti se však pěstuje téměř po 
celém světě. Tedy i v chladných ob
lastech. Je evidentní, že stejně jako 

u jiných rostlin i amarantu díky různým geografickým polo
hám, a tedy i povětrnostním podmínkám, se mění i složení 
oleje v semenech obsaženého. Takže srovnávat jen ceny 
a nevěnovat pozornost kvalitě daného oleje prostě nelze. 
Konec konců, pokud se rozhlédnete po trhu s oleji, zjistíte, 
že i u mnoha dalších olejů lze najít markantní cenové rozdíly 
dané jejich rozdílnou kvalitou.

Karel Hadek

Vážený pane Hadku,

zajímal by mě Váš názor na sonické čisticí kartáčky na pleť, které 
se stávají velkým hitem. Mám na mysli konkrétně produkt Cla‑
risonic Mia 2, kdy přístroj s kartáčkem čistí pleť pomocí sonické 
vibrace. Výrobce tvrdí, že pleť očistí šestkrát efektivněji třemi sty 
pohyby za sekundu, zbaví nečistot a mastnoty bez toho, že by 
byla pleť zbytečně zatížená. Četla jsem velkou spoustu nadše‑
ných recenzí doporučujících tento výrobek (níže přikládám jeho 
obrázek), ale znám Váš názor na peelingy, žádné nepoužívám 
a nerada bych, aby používání kartáčku mělo podobný efekt 
a já své pleti spíš škodila. Mohla bych Vás poprosit o názor? 
Předem velice děkuji

S pozdravem

Eva D.

P. S. Chtěla bych Vám poděkovat za všechny úžasné produkty, 
které vyrábíte – až s Vaší kosmetikou jsem se zbavila všech 
dřívějších problémů.

www.karelhadek.eu
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děkuji Vám za Váš mail i Vámi zaslaný dotaz. Je mi líto, ale 
o daném kartáčku nemám ani potuchy.

Upřímně řečeno, po informacích o něm dokonce ani netou
žím. Důvod je zcela jednoduchý.

Pokožka je jeden z orgánů člověka, který se na planetě Zemi 
pohybuje již zhruba po 150 000 generací. Všechny gene
race mají společné i to, že svou pokožku myly. Myslím, že 
lépe, než je tomu dnes. Sice neměli zázračné, ani rotační, 
ani (super)sonické kartáče, neměli ani agresivní tenzidy, 
nikdo jim neblbnul hlavu peelingem. Jak jsem již zmínil, 
pokožka je tělesný orgán, jeho funkčnost a krása závisí na 
zdravotním stavu člověka a nikoli na nějakém kartáči, jak 
tomu je u toalety…

Je škoda, že se již na základní škole nikdo nedozví nic 
o  funkcích pokožky, o  hydro  lipidovém kyse
lém ochranném plášti pokožky, o symbiotické 
mikroflóře na pokožce a její důležitosti. Na to 
jaksi není ani čas, ani peníze, dokonce ani vůle.

A tak ke slovu přichází zázraky ve formě 
tenzidových gelů, micelárních vod, pee
lingů, hydratačních krémů, žehliček, kar
táčů a  já nevím čeho ještě. Důsledek je 
jediný. Nákup předražených nesmyslů, kde 
značnou část zisku firmy okamžitě inves
tují do reklamy, která vymýšlí „zázraky“ 

a činí je neodolatelnými. Není mi známo, 
že by jeden jediný výrobce na světě pro
dával něco nevhodného na ošetřování 
pokožky.

Stačí se však zajít podívat do ordinací dermatologů, aby 
bylo i  laikovi jasné, že zde cosi není v pořádku. Návštěva 
kosmetiček pak napoví, že jsou na tom prakticky stejně. 
Něco jako předstupeň dermatologů.

A tak se domnívám, že by si člověk neměl plést pokožku 
se špinavými montérkami. Pokožku lze fyziologicky a do
statečně očistit vlažnou vodou a olejovými přípravky. Jak 
přísloví praví: „Méně je někdy více!“ A tak namísto investování 
částky cca 2300 Kč do onoho „vědecky“ zázračného kartáče 
bych doporučil každému věnovat tento obnos na získání 
informací o funkčnosti pokožky. Už i proto, že zodpovědnost 
za fungování pokožky, tedy jednoho z orgánů, má každý ve 
svých rukou. Pokyny ale přichází z hlavy…

Budu rád, pokud Vám moje odpověď bude alespoň trošku 
užitečná.

Váš, Karel Hadek

Vážený pane Hadku,

již delší dobu trpím problémem často 
se opakující nesnesitelnou svědivostí 
pokožky. Několik návštěv u lékaře ne‑
přineslo žádné zlepšení. Paní doktorka 
si asi neví rady, říká, že jsem v pořádku. 
Mohl byste mi poradit něco z Vašich vý‑
robků, co by mi pomohlo?

Předem děkuji za Vaši odpověď.

Lucie S.

nikoli na pokožku váží vodu, kterou doslova vysávají z me
zibuněčných prostorů hlubších vrstev pokožky. Důsledkem 
pak nemůže být nic jiného než v  průběhu let chronicky 
přesušená pokožka a  jeden z  možných zdrojů svědivosti. 
A nejen to. Vzhledem k tomu, že naše pokožka je životním 
prostorem mnoha různých tzv. symbiotických mikroorga
nizmů, takovéto nefyziologické ošetřování pokožky vede 
k jejich likvidaci. Nelze se pak divit, že se na pokožku mohou 
nasídlit různé patogenní mikroorganizmy a takovéto osíd
lení může být důvodem jak svědivosti, tak i mikrobiálních 
kožních chorob, u kterých je svědivost běžným průvodním 
jevem. Lze tedy konstatovat, že svědivost není důsledkem 
nedostatku hygieny, ale přesněji vyjádřeno nadbytku ne
vhodné, nefyziologické, agresivní hygieny. Nezbývá než 
chemickou, tedy tenzidovou očistu nahradit fyziologickými 
přípravky, jako jsou koupelové a sprchovací oleje, případně 
i  další olejové mycí přípravky. Pokud je nutné i  po omytí 
pokožky olejovými přípravky další dodání tukových složek, 
pak je nezbytně nutné dbát ni na fyziologickou emulgaci 
preparátů. Zde Vám mohu doporučit např. krémy BodyEm, 
oleje Lecitoly, speciálně při svědivosti pak Lecitol Lindenol. 
V úvahu přichází i lecitinové přípravky Lecitinia Body Balm, 
případně Lecitinia Body Montana. Někdy přináší úlevu i tře
zalkový olej, případně přípravek Joshea.

Při chronické svědivosti lze vyzkoušet i přípravek cayatherm, 
který obsahuje macerát z chilli. Po aplikaci tohoto preparátu 
se stává, že nejprve vzniká pocit tepla, o něco později pak 
účinné látky cayathermu pocit svědění utlumí. Věřím, že 
pokud zde není nějaký složitější vnitřní problém, uvedená 
doporučení vedoucí k optimalizaci funkcí pokožky by Vám 
měla rychle ulevit a s postupem času i zbavit Vašeho pro
blému.

Karel Hadek

Milá paní Lucie,

hned v úvodu bych řekl, že bezdůvodné svědění prostě ne
existuje. Svědění (stejně jako bolest) je jedním ze signálů, 
že někde něco není v pořádku. Bohužel zjistit důvod, proč 
onen nepříjemný pocit svědivosti s  nutkáním na poškrá
bání vzniká, nebývá jednoduché. Jak známo, svědivost je 
průvodním jevem při různých kožních onemocněních. Zde 
bych jmenoval např. atopický ekzém, lupénku či plísňová 
onemocnění. Taktéž alergie doprovází až nesnesitelné pro
jevy svědivosti. Mohou to však být i  choroby, které jsou 
v populaci značně rozšířeny a s pokožkou zdánlivě nemají 
nic společného. Mohou to být onemocnění jater, cukrovka, 
stejně tak i stres, či dokonce psychická onemocnění. Při často 
se opakující svědivosti proto považuji za důležité celkové 
zdravotní posouzení, aby se případné nemoci jako možný 
původce svědivosti mohly vyloučit. Ve většině případů bývá 
svědivost vyvolávána postupně, nevhodným ošetřováním 
a pěstováním pokožky. Na očistu těla se dnes běžně používají 
tenzidové výrobky, tedy pěny do koupele, sprchovací gely, 
tekutá mýdla a podobně. Jejich nevýhodou je, že jsou příliš 
agresivní a z pokožky smývají nejen nečistoty, ale zbavují 
pokožku její přirozené tukové ochrany. Na následné ošetření 
takto odmaštěné pokožky jsou pak doporučovány „hydra
tační“ speciality. Laik je používá, aniž by tušil, jak fungují 

a co způsobují. Většina z nich má 
opačnou emulgaci než pokožka. 
Hydratace pokožky pak spočívá 

v  tom, že hygro
skopické složky 

v  těchto vý
robcích na 
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Dobrý den

Ráda bych se zeptala na používání éterického oleje /červený 
tymiánový/. Již jsem na Vašich stránkách o něm četla i o jeho 
využití, ale přesto se raději zeptám. Dočetla jsem se, že je vhodný 
proti střevním parazitům a taky proti kašli, bolestem v krku atd.
Taky jsem někde četla, že jej lze užívat, nakape se několik kapek 
na chleba.

Ale náhodou jsem vyslechla rozhovor u  kos‑
metičky, která ujišťovala paní, že tento olej se 
určitě nemá podávat i k vnitřnímu použití pro 
svou silnou koncentraci látek, které jsou v něm 
obsaženy. A protože nemám žádné zkušenosti 
s využitím éterických olejů, tak mě to trošku 
zaskočilo a ráda bych se teda zeptala, jak to 
tedy je?

Jinak používám Vaše koupelové oleje a s těmi 
jsem absolutně spokojená.

Děkuji za případnou odpověď.

S pozdravem Tereza N.

Milá paní Terezo,

děkuji Vám za e mail i důvěru, se kterou se na mě se svým 
dotazem obracíte.

Jak vidno, paní kosmetička je skutečně „odborník“. Bohužel 
mluví o věcech, o kterých nemá ani potuchy. Nezbývá než 
konstatovat fakta. Jistě budou vhodným doplněním k článku 
o červeném tymiánovém oleji, který byl publikáván v minulé 
Aromaterapii (3/2014) na str. 11 až 13.

Červený tymiánový olej (dále ČTO) obsahuje cca 55 % ty
molu. 1 kg ČTO tedy obsahuje 550 g tymolu. 1 kg odpovídá 
cca 35.000 kapkám. Pokud 550 g vydělíte 35.000, pak Vám 
vyjde číslo 0,0157 g. Jinými slovy, pokud pozřete 1 kapku 
ČTO, snědla jste 15,7 miligramu tymolu.

LD 50 se pohybuje u člověka na úrovni 980 mg/kg. což od
povídá u dospělého člověka 75 kg dávce cca 73,5 g! Zmíněná 
1 kapka je tedy 0,0214 % dávky LD 50. Lze ji označit zanedba
telně malé množství a i případné terapeutické dávkování 5× 
denně 5 kapek = 393 mg lze označit jako naprosto bezpečnou 
dávku. Ta by pak odpovídala 0,535 % dávky LD 50.

Z uvedeného je prokazatelné, že TYMIÁNOVÝ OLEJ ČERVENÝ 
je možné užívat i vnitřně!

Rád bych již jen zdůraznil, že v terapeutických, nikoli exce
sivních dávkách. Tento éterický olej bych nedoporučoval 
ve větším množství (více než 3× denně 1 kapku) v období 
těhotenství a kojení. TYMIÁNOVÝ OLEJ ČERVENÝ patří k fe
nolickým éterickým olejům, je velice účinný, ale má velice 
ostrou chuť. Pokud se rozhodnete jej užívat na bolest v krku, 
stačí jedna kapka, smíchat se slinami a pomalu 
polykat. Toto můžete opakovat až 10× denně. 
(samozřejmě dle míry zánětu).

Pokud byste chtěla použít zmiňovaný olej na 
vnitřní parazity, doporučil bych Vám spíše 
směs éterických olejů ENDOPARAZIN. Pří
pravek ENDOPARAZIN je směsí éterických 
olejů např. tymiánového, šalvějového, čes
nekového, tújového apod. a také z toho dů
vodu je vhodným pomocníkem při potížích 
s vnitřními parazity, které žijí např. ve stře
vech, žaludku, plicích i tkáních. Obsažené 

éterické oleje mají značný desinfekční, antimikrobiální úči
nek. Dávkování je jedna kapka na 7 kg váhy, ideálně nakapat 
do želatinových tobolek a užít 3× denně. Kúra by pak měla 
být cca týdenní. Během kúry je nutné zvýšit denní příjem 
tekutin, ideálně čisté vody.

Proti kašli pak můžete tymiánový olej použít do aromalampy, 
nebo na papírový kapesníček – 1 kapka na 5 m3 prostoru. 
Olej můžete také nakapat do nosného oleje a použít k po
tírání hrudníku. Byť zde jsou k dispozici speciální přípravky, 
např. balzám Proatem, případně směs éterických olejů Ate
mol.

Budu rád, pokud Vám moje odpověď bude alespoň trošku 
užitečná a v případě dalších dotazů jsem Vám samozřejmě 
i nadále k dispozici.

Se srdečným pozdravem a přáním krásných zářijových dnů

Váš Karel Hadek

Vážený pane Hadku,

jako Vaše spokojená zákaznice bych Vám nejprve chtěla podě‑
kovat za Vaši, zdůrazňuji bezplatnou poradnu. Díky Vaší osobní 
odpovědi moje dcera velice dobře zvládá atopický ekzém a je 
již delší dobu bez problémů. Dnes se na Vás obracím s dotazem 
na výrobek, o kterém občas slýchám, že jde o revoluci v ústní 
hygieně. Zubní lékař mi doporučil jako velice vhodný ultrazvu‑
kový zubní kartáček Emag Dent. Myslíte si, že může zabránit 
vzniku zubního kazu? Údajně se jedná o revoluci v ústní hygieně. 
Předem Vám děkuji za Vaše stanovisko.

Alena K.

Milá paní Aleno,

děkuji Vám za Váš mail i Vámi zaslaný dotaz.

co se poradny týká, mohu jen konstatovat, že každý pří
pravek může být jen tak dobrý, jak kvalitní jsou informace 
o  něm a  služby k  němu poskytované. Jak kosmetických, 
tak i  zdravotních problémů v  populaci přibývá více, než 
by bylo zdrávo. Mnohé z nich moderní medicína bohužel 
není schopna řešit. Jak sama z  vlastních zkušeností uvá
díte, aromaterapie v mnoha případech nabízí někdy pomoc, 
jindy dokonce i řešení. A že je poradna bezplatná? Zdraví 
opravdu není o penězích, v mnoha případech informace 
dokáže daleko více než peníze. Je mi líto těch, pro které je 
pocit úspěšnosti spojen s tučným kontem, nikoli se zdra
vím. Bohužel, obávám se, mnozí se též mylně domnívají, 
že zdraví si lze koupit.

No a co se Vašeho dotazu týká… Mám pocit, že se s oněmi 
elektronickými novinkami prostě roztrhl pytel ve všech ob
lastech. Když vidím, co vše je „vědecky“ deklarováno jako 
nezbytně nutné (snad, aby člověk jako druh nevyhynul), 
pak mě udivuje, že ještě nikoho nenapadlo vyrábět ultra
zvukový toaletní papír. Zde Vám toho asi moc neporadím. 
Mně tyto, dle mého, nesmysly naprosto nic neříkají. Navíc, 
když slyším slovo revoluce, běhá mi mráz po zádech. Stačí 
se podívat do historie na výsledky revolucí, aby po nich 
jedinec se zdravým úsudkem přestal toužit. Domnívám se, 
že zde vůbec nejde o zubní kartáček (jakýkoli). Daleko více 
jde o celkovou ústní hygienu. Dle mé úvahy je člověk jediný 
tvor na této planetě, který si „vědecky“ čistí zuby za použití 
„vědeckých“ kartáčků a samozřejmě i „vědeckých“ zub
ních past, aby následně strávil část svého života zcela 
nevědecky v zubních ordinacích vrtáním zkažených 
zubů. Nemohu se zbavit dojmu, že zde jde spíše 
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o celkem (ne)slušný byznys. I takto se dají vydělávat peníze. 
Vzhledem k faktu, že velice nerad zbytečně a samozřejmě 
i neefektivně bych vyhazoval peníze do odpadních kanálů, 
nezbylo mi nic jiného, než se vykašlat na nějaké „vědecky“ 
zdůvodněné jedůvky, zvané zubní pasty. Stejně tak se ob
racím zády i ke kartáčkům, u kterých je vědecky prokázáno, 
že čistí zuby x krát lépe než ty jiné. Ono „vědecky“, tedy 
s uvozovkami, je nutné chápat jako reklamní pokřik, jehož 
jediným úkolem, nehledě na účelnost a vhodnost, je prodat! 
Proti používání kartáčku, jako pomocnému nástroji v oblastní 
ústní hygieny, v principu nic nemám. Pro mě osobně se však 
slovo kartáček stalo v souvislosti s ústní hygienou tak trochu 
přebytečným, zatímco jeho nezbytná nutnost se mi jeví v jiné 
oblasti (toaleta). Ultrazvukový kartáček, vytrženo z kontextu, 
by nemusel být špatný. To, že zuby 
očistí bez běžných zubních past, je 
sice pozitivní, ale vzniká otázka, co 
dál. Mám ale obavy, že v principu by 
nemělo jít o  kartáček, ale komplex 
nazývaný ústní hygiena. Proto ona 
poněkud obšírnější odpověď.

Já svá kusadla, jakož i celý 
ozubený otvor pod nosem 
na základě jak svých úvah, 
tak i  zkušeností již více 
než 3 desetiletí opečová
vám zubním olejem. Na 
pravidelné ranní a večerní 
výplachy ústní dutiny po
užívám výplachový ústní 
olej Dentarom. Případné 
mechanické zbytky 

stravy v mezizubních prostorech odstraňuji buď párátkem 
(nikoli ultrazvukovým), či dentální nití. Nejen na pokožce, ale 
i v ústech se nachází symbiotická mikroflóra. Pokud začneme 
používat agresivní, povětšinou tenzidové přípravky (zubní 
pasty, či ústní vody), pak nejen likvidujeme onu užitečnou 
mikroflóru, ale umožňujeme osídlení ústní dutiny mikro
flórou patogenní. Nelze se divit, že mnozí právě díky této 
„taky hygieně“ mají problémy s povlakem na zubech. Nutno 
zmínit i funkční oslabování ústní sliznice a vzniku parodon
tózy, zánětů, aft apod. Pokud není po použití tenzidových 
zubních past řádně vypláchnuta ústní dutina, dostanou 
se do trávicího traktu, stanou se součástí látkové výměny 
a negativně ovlivňují cévní systém, včetně srdce. Věřím, že 
na zvyšující se výskyt infarktů mají vliv tenzidy takto kon

zumované. U dospělých bych viděl riziko polykání tenzidů 
jako podstatně menší než u dětí. Lze předpokládat, že 
si ústa vypláchnou řádněji než malé děti. Taková zubní 
pasta jahůdka (či i jiné) přece krásně chutná, vždyť je to 
škoda vyplivnout. Nelze se pak divit, že rodiče dětí útlého 

věku se diví, proč jejich ratolesti mají rozšířené cévky 
(couperose) na obličeji. Ale ani vyplivnutí zubní pasty 
a dokonalé vypláchnutí ústní dutiny není zárukou 
bezpečnosti. Jedním z  běžně užívaných tenzidů 
v zubních pastách je NLS. Toto označení je běžně 
používaná zkratka pro natriumlaurylsulfát. Lze se 
setkat i s označením pocházejícím z angličtiny SLS 
neboli sodiumlaurylsulfát, případně i SDS, neboli 

sodiumdodecilsulfát. Tato chemikálie je z hlediska 
výrobců velice zajímavá. Účinná, levná a silně pění. 
co na tom, že může vyvolat výskyt aft. Výrobce 
samozřejmě nezajímá ani to, že tento velice agre
sivní tenzid narušuje fyziologickou funkci sliznic 
ústní dutiny.

dost abrazivních částic a jejich schopnost obrušovat sklovinu 
některý z výrobců uváděl. Lze předpokládat, že různé bělicí 
zubní pasty budou používat tvrdší druhy abraziv. Toto se 
pak může projevit jako problém nazývaný trnoucí, či citlivé 
zuby. A takto bych mohl pokračovat dále. O možných kon
zervačních látkách, parabeny nevyjímaje, barvivech a dal
ších složkách, které jsou v zubních pastách obsaženy, ale 
dle mého, v tomto smyslu, si jejich výrobci naprosto pletou 
čištění s chemickou intoxikací. Díky Bohu jsme od přírody 
nastaveni na přežití, takže zubní pasty nezabíjí. Bohužel, 
napsat že by podporovaly zdraví nelze, spíše ho pomalu, ale 
jistě podlamují. Zubních past se na trhu nachází naprosto ne
přehledné množství. I zde se může stát, že někdo vyrábí zubní 
pastu, vůči které bych neměl námitky, protože neobsahuje 

prokazatelně škodlivé složky. Jsem však rád, že zde ne
musím hledat, že již dlouhá desetiletí slouží přípravky, 
které mají doslova potravinářskou kvalitu a pokud je 
náhodou spolknu, pozitivní účinky prokáží i v trávi
cím traktu. Z uvedeného je zřejmé, že ultrazvukový 

kartáček lze definovat jako zajímavé technické 
řešení, ale zbytečnou a drahou pomůcku. Já sám 
bych ho nepoužíval hlavně proto, že jak jsem se 
v prospektu dočetl, ultrazvuk tohoto kartáčku 
zabíjí všechny bakterie. Tedy i symbiotické. A to 
rozhodně nepotřebuji, to se s mým chápáním 
jak zdraví, tak i ústní hygieny neslučuje.

Karel Hadek

Z  medicíny víme, že mnohé léky se vkládají pod jazyk 
a během celkem krátké chvíle působí v organizmu. Lze tedy 
konstatovat, ať vypliváváme zubní pastu, jak dlouho chceme, 
stejně ji nevyplivneme všechnu. Některé její složky přichází 
právě přes sliznici ústní dutiny do organismu. Pokud se po
díváme, co zubní pasty obsahují, zůstává rozum stát nad 
tím, že se někdo odváží tvrdit, že čistí zuby. Z mého pohledu 
nikoli čistí, nýbrž intoxikují ústní dutinu. Další „oblíbenou“ 
složkou zubních past jsou soli fluóru. Že je nutný pro kvalitní 
tvrdou sklovinu, již ví i malé děti. Bohužel naprosto neznámé 
jsou v populaci jeho negativní účinky. Možná i proto, že to
xicita fluóru je velice „pomalá“. Fluór způsobuje zpomalení 
látkové výměny v těle. Bohužel následky jsou zřejmé až po 
letech a za daných okolností je asi nikdo nebude dávat do 
souvislosti s konzumací fluóru. Nelze se divit, že toxicita 
fluóru může i  oslabovat imunitní systém. U  mnohých 
taktéž používání fluorizovaných zubních past vyvolalo 
nemoc zvanou Acne perioralis. Další výrobci oblíbenou 
složkou je triclosan. Jedná se o chemikálii s extrémně sil
nými antimikrobiálními účinky. Jako součást zubních 
past (a také ústních vod) likviduje triclosan nejen 
patogenní baktérie, ale i symbiotickou ústní mik
roflóru. Díky tomu se vytváří u přeživší patogenní 
mikroflóry rezistence. Více informací o této složce 
najdete na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Triclosan. 
Myslím, že po přečtení tohoto pojednání se mnozí 
nebudou stačit divit, co v principu pro výrobce zub
ních past také znamená „čistit si zuby“. V zubních 
pastách se běžně používají i abraziva. Jejich funkcí 
je napomoci očistit zuby např. od povlaku, který 
se na nich může vytvářet. Píši očistit, byť správněji 
by mělo být obrousit. Zde je pak otázkou tvrdost 
brusných částic. Bohužel, není mi známo, že by tvr
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27.–29. 3. 2015 Základní kurz Brno

Karel Hadek, Michaela Švorcová

Organizátor: Pavel Vozdek

ZŠ a MŠ Brno, 2431/1 Horníkova 1

628 00 Brno Líšeň

Mobil: 776 077 314

E mail: vozpa@seznam.cz

nemecek@umeni masaze.cz

www.umeni masaze.cz

10.–12. 4. 2015 Základní kurz Slovensko

Karel Hadek, Michaela Švorcová

Organizátor: Mgr. Monika Mannová

TEL: +421 911 55 77 56

E mail: m.mannova@gmail.com

www.aromaterapie.sk

15.–17. 5. 2015 Základní kurz Zlín

Karel Hadek, Michaela Švorcová

Organizátor: Renata Bilavčíková

Mobil: 605 521 143

E mail: rekvalifikacezlin@seznam.cz

www.kurzyzlin.cz

Termíny kurzů II. pololetí 2014 a I. pololetí 2015 aROMaTERaPIE 
Karel Hadek

aromaterapie Fauna s. r. o.

5. 12. 2014 Aromaterapie nejen pro zvířata Praha

Michaela Švorcová, Daniela Čermáková

Organizátor: SVOPAP, s. r. o.

Kontaktní osoba: Tereza Svobodová

Mobil: 721 854 189, 724 207 429

E mail: svopap@svopap.cz

www.svopap.cz

16. 1. 2015 Aromaterapie nejen pro zvířata Praha

Základní kurz

Michaela Švorcová, Daniela Čermáková

Organizátor: SVOPAP, s. r. o.

Kontaktní osoba: Tereza Svobodová

Mobil: 721 854 189, 724 207 429

E mail: svopap@svopap.cz

www.svopap.cz

17. 1. 2015 Aromaterapie nejen pro zvířata Praha

Pokračovací kurz

Michaela Švorcová, Daniela Čermáková

Organizátor: SVOPAP, s. r. o.

Kontaktní osoba: Tereza Svobodová

Mobil: 721 854 189, 724 207 429

E mail: svopap@svopap.cz

www.svopap.cz

Znalostní soutěž

Hřebíčkový olej se řadí do skupiny:

a) fenolických olejů

b) terpenických olejů

c) ketonických olejů

Odpovědi posílejte jako vždy na e mailovou adresu: 
akh ‑soutez@email.cz
Uzávěrka proběhne 14. 12. 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

8.–29. 11. 2014 Aromaterapie v praxi České Budějovice

Michaela Švorcová, Ivana Pešková

Organizátor: Šárka Dominová, Markéta Tůmová

Mobil: 607 009 418

E mail: slunecnice.cb@gmail.com

www.slunecnice cb.cz

27. 2.–1. 3. 2015 Základní kurz Praha

Karel Hadek, Michaela Švorcová

Organizátor: Hana Martínková

Mobil: 774 272 992

E mail: kurzypraha@seznam.cz

Drahomíra Vaculová

Mobil: 737 312 571 – pouze večer

E mail: vaculovadrahomira@seznam.cz

www.zdravvuska.webnode.cz

14.–15. 3. 2015 Pokračovací kurz Ostrava

Karel Hadek, Vlastimila Kolarčíková

Organizátor: Vlastimila Kolarčíková

Mobil: 603 286 335

E mail: vlastimilakolarcikova@seznam.cz
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Dobrý den, pane Hadku,

Vaše preparáty mne již dlouho 
usnadňují běžný život a  nyní 
jsem k  poslední objednávce 
přidala i  plant protektor. Nové 
rostliny nevysazuji, a  tak jsem 
se rozhodla ho použít tak trošku 
místo hnojiva a  nasypala jsem 
po cca  polévkové lžíci do kaž‑
dého květináče u nás v bytě.

Předpokládala jsem, že při zá‑
livce se postupně účinné látky 
dostanou do hlíny a  nic tím 
nepokazím.

Bydlíme v malém domku blízko řeky, a tak je tu větší vlhkost ve 
zdech, se kterou bojuji střídavě savem a thymiconem. Jaké bylo 
ale mé překvapení, když plant protektor byl jak živná půda pro 
plíseň, která pokryla jeho povrch ve všech květináčích :(Chápu, 
že to bylo špatně a že na povrch plant protektor nepatří, ale 
přesto mě zajímá, zda toto nehrozí i při smíchání se substrátem.

Druhá má otázka se totiž týká vlhkosti venku.

Letos rok plísním extrémně přeje, a tak na našem víceméně 
uzavřeném dvorku plesniví snad vše, co přijde do kontaktu 
s vodou. Jsem z toho celkem nešťastná, ale nějak to udržujeme 
v chodu. Co mne ale zarazilo, je dřevěná „festovní“ tyč od lát‑
kového závěsného křesla, která zas tak do kontaktu s vodou 
nepřišla (je pod střechou verandy), začala také plesnivět. Přestří‑
kala jsem ji opakovaně savem, že to bude ok, ale bohužel jsou 
plesnivé skvrny dále zřetelné a rozrůstají se. Odrhnuti kartáčem 

a napuštěni savem vůbec nepomohlo. Nyní se chystám použít 
opět thymicon. a  je ještě něco, co by se dalo doporučit? Bez 
tyče křeslo fungovat nebude :(

Předem děkuji za vše, co pro nás laiky děláte.

S pozdravem Eva B.

Dobrý den,

Plant Protector opravdu patří jen do půdy. V půdě nehrozí 
žádné namnožení choroboplodných plísní, protože přípra
vek není na vzduchu.

V případě Vaší tyče bych se pokusil vyřešit to 
thymiconem a  případně ještě zkusit funghi
stop, který slouží jako preventivní přípravek 
na rostliny proti plísním.

Snad jsem Vám alespoň trochu pomohl.

Přeji pěkný den a hodně zdaru.

Ing. Michael Švorc

Koupil jsem si od Vás a použil přípravky na rostliny. Nevím, ale 
na plíseň přípravky nepůsobily, protože mi díky plísni odešlo 
70 kg rajčat.

Pan M.

Dobrý den,

pokud jste si objednal Funghi ‑Stop, tak je na informačním le‑
táku uvedeno, že se jedná o  preventivní přípravek (používá 
se pro zamezení vzniku infekce nebo pro snížení napadené 
plochy rostliny).

Pokud byste si koupil chemický přípravek a  použil jej až po 
vzniku napadení, tak by Vám taktéž nepo‑
mohl, neboť je potřeba ošetřovat ve správný 
čas, než se patogen vyskytne.

S pozdravem Ing. Michael Švorc

PaPENDO

Před několika měsíci, vlastně již roky, rozšířila řadu AROMA
FAUNA směs éterických olejů endopaRaZin. Když jsem 
zasílala do tiskárny požadavek na 5000 ks etiket, na mysl mi 
přišla otázka: „Jak dlouho bude trvat, než se vypotřebují…?“ 
Za tuto myšlenku jsem se již mnohokrát zastyděla…

Vnitřní parazité jsou větší problém, než jsem si myslela. 
Lidé je často řeší nejen u svých domácích mazlíčků.

V začátcích éry endopaRaZinU jsem byla mile překva
pena, kolik lidí řeší vnitřní parazity i u sebe a svých dětí. 
Není dne, abych neodpovídala na dávkování u psů, koček, 
opeřenců či u lidí, dokonce dětí.

endopaRaZin začali mnozí používat vnitřně pomocí že
latinové tobolky. Ve většině případů používali 1 kapku na 
7 kg váhy na den po dobu 7–10 dní. Někteří z nás vyzkou
šeli i dávku větší…a přežili. Problém byl, pokud se jednalo 
o  menší zvířata, která potřebovala například půl kapky. 
Řešením bylo smíchání s paštikou nebo masem nebo strou
hankou či psylliem. Některé maminky místo tobolek začaly 
olej kapat na piškot, a to psům i dětem. Problém se objevil, 
pokud jsme potřebovali čtvrt kapky nebo ještě méně. Zde 
jsem doporučovala ředit olej s pupalkovým olejem.

Toto vše mne motivovalo k dalšímu zkoušení, novým mož
nostem aplikací. Moje chlupaté holky se staly „pokusnými 
zvířaty“. Dostávají „smradlavý“ endopaRaZin na krmení, 
miska je i s olejem vymetená. Aplikace pomocí sušených 
bylinek prošla také. Upozorňuji, že násilí jsem nepoužila. 
Dokonce pokud jsem olej na krmení nepřidala, koukala na 
mne Leatitia divně. Něco jí chybělo… Po podávání se v ex
krementech objevily převážně škrkavky. Více jsem nezjiš
ťovala. Vzhledem k tomu, že moje „malá“ Piper podstupuje 
výcvik „pasení oveček“, bude tento olej nedílnou součástí 
jejího krmení. A opravdu nemám obavu o jejich zdraví.
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pro svoji schopnost snižovat celkový krevní cholesterol 
a zároveň snižují výhodný cholesterol HDL, zatímco rýžový 
olej, jak bylo zjištěno, zvyšuje HDL (výhodný) cholesterol 
a zároveň snižuje LDL (špatný) cholesterol v lidském těle.

Neem, Nimba, Zederach indický či Azadirachta indica. Všemi 
těmito termíny je nazýván jeden stejný zelený tropický 
strom, který je v  ajurvédské medicíně považován téměř 
za všelék. Donedávna rostl také ve střední Evropě. Odol
nost tohoto stromu vůči hmyzu a nakažlivým nemocem 
je dokladem jeho léčivých vlastností. Je známý pro své 
antibakteriální a antivirové účinky, působí protizánětlivě 
a podporuje imunitu. Všechny části rostlin se používají pro 
širokou škálu neduhů zejména na horečky, bolení v krku, 
nachlazení, chřipky, plísňové infekce, únavu, kožní nemoci, 
cukrovku.

Neemový olej se v ayurvédské medicíně používá jako an
tibiotikum, antimykotikum, protivirový a protiparazitální 
prostředek. Ayurvéda jej využívá také pro silný hojivý efekt 
při kožních potížích jako jsou akné, ekzémy, rány, popá
leniny, restartuje kůži a podkoží, zabraňuje tvorbě jizev.

Mezi další použité oleje patří česnekový, tymiánový, šal
vějový, hřebíčkový, jalovcový a tújový.

Doplněk jsem podávala i  svým chlupatým holkám, byly 
spokojeny. Naši chlupatou rodinu tvoří i kluk Džango, černo
bílá Border colie. Džango je pracovní pes vhodný k pasení 
oveček. Od mala je vybíravý v  jídle, takže byl výborným 
„testovatelem“. Světe, div se, maso s tímto olejem pojídal 
bez potíží.

Doufám, že novinku oceníte stejně dobře jako my. Opět 
jde o přípravek, který je pro zdraví našich miláčků a naše.

Michaela Švorcová

Potíže s vnitřními parazity mají i drobní ptáci. Díky tomuto 
problému začala spolupráce s Ing. Janou Kamberskou. A je 
to tady, přichází novinka papendo, směs olejů. Její pou
žití je vhodné u opeřenců i u ostatních zvířat nižší váhové 
kategorie. Jak olej aplikovat? Postačí nakapat na potravu, 
kousek suchého chleba, piškot. Doporučené dávkování je 
1–3 kapky na 400 g váhy. Jak jsem již nastínila, tento do
plněk bude vhodný pro stejné účely jako endopaRaZin. 
Základ tvoří rýžový olej, který je vhodným dietetikem.

Rýžový olej má značný hypocholesterolický účinek. V porov
nání s ostatními potravinovými oleji pomáhá výrazně snižo
vat hladinu cholesterolu v krvi. Tento účinek je přisuzován 
složkám tokotrienoly a tokoferoly (vitamin E) a oryzanoly. 
Tyto složky se získávají z rýžových otrub. Potravinové oleje 
bohaté na polynenasycené mastné kyseliny jsou známé 

která se dožívá asi jednoho roku, vyloučí denně až 14 000 
velmi odolných vajíček, která potřebují jen několik dnů 
(za přítomnosti vlhka, tepla a kyslíku), aby byla schopná 
invaze. Papoušek pak společně s potravou přijme vajíčka 
a  z  nich se v  trávicím traktu uvolní larvy, které se mezi 
10. až 17. dnem zavrtají do střevní sliznice. V  této době 
se projeví i nejvýraznější klinické příznaky, jako skleslost, 
apatie a průjem. Provede   li se v této době parazitologické 
vyšetření trusu, je negativní, protože larvy nyní žádná va
jíčka neprodukují. Následně se larvičky přesunou do střeva, 
rostou, několikrát se svlékají a  zhruba ve stáří 2  měsíců 
dospívají a začínají produkovat vajíčka zjistitelná v trusu. 
Přihlédneme   li tedy ke všem výše zmíněným faktorům, 
museli bychom odčervovat několikrát ročně.

Chov papoušků
chovem papoušků se naše rodina zabývá více než třicet 
pět let. Během této doby byla problematika odčervování 
vždy významným faktorem dobré kondice chovaných je
dinců i úspěšných odchovů další generace. Významnou roli 
v našem případě hraje i skutečnost, že papoušky chováme 
ve venkovních voliérách a že chováme australské druhy pa
poušků, které velmi rádi tráví čas hledáním něčeho dobrého 
na zemi. Tato činnost je spojena s  přehrabováním půdy 
a tím se pravděpodobnost nákazy zvyšuje na maximum. 
Zbavit se vajíček parazitů ve venkovních voliérách, přes 
které přelétá volně žijící ptactvo, by bylo možné snad jen 

neustálým velmi důkladným úklidem voliér 
za použití vysokých teplot (přes 80 °c) do 
hloubky několika centimetrů.

Z  řad vnitřních parazitů se u  papoušků 
nejčastěji vyskytují takzvaní oblí červi 
(škrkavky, kapilárie a  filárie). Postupem 
doby se stále rozšiřuje spektrum červů 
a  snižuje se účinnost antiparazitálních 
chemických prostředků (anthelmintik), 
které čistí od oblých červů střeva, ne
dokáží však většinou odčervit například 
plíce, játra, srdce  apod. Navíc se v  těle 
díky použití chemických prostředků vy
tvoří nerovnováha, při níž se může velmi 
rychle zhoršit zdravotní stav papouška.

Dalším negativním faktorem pro celkovou 
kondici jedince je pak i četnost, se kterou by mělo být spo
jeno podávání anthelmintik s ohledem na vývojový cyklus 
– prepatentní periodu (doba mezi požitím zárodečného 
vajíčka parazita a výskytem životaschopných vajíček další 
generace v  exkrementech). Například samička škrkavky, 
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Antiparazitní chemické prostředky však nelze použít během 
celého roku, neboť u jedinců dochází například k přepeřo
vání, snášce či krmení mláďat. Všechny druhy uvedených 
komplikací včetně neúspěšné léčby začervení a naší ně
kolikaleté snahy vyčlenit z příjmu papoušků všechny syn
tetické léky či aditiva, nás vedly k tomu, abychom hledali 
jinou cestu, jak našim papouškům pomoci od vnitřních 
parazitů. cesta nás dovedla přes sušené či čerstvé byliny 
až k éterickým olejům, především směsi éterických olejů 
endopaRaZin. Velmi dobré zkušenosti s éterickými oleji 
a výrobky AKH a AF jsme již měli několik let, a tak nebyl 
důvod čeho se obávat.

„Testovat“ jsme začali na našich nejmenších druzích – neo
phemách tyrkysových. To, co následovalo během několika 

minut po aplikaci, předčilo 
všechna naše očekávání. 
Došlo k  okamžitému pů
sobení éterických olejů 
a  k  postupnému vylučo
vání parazitů. Nutno ještě 
podotknout, že k  vylučo
vání parazitů došlo i  přes 
nedávné odčervení bez po
zitivního nálezu v trusu. Od 
té doby, tedy více než rok, 
používáme v našem chovu 
pouze endopaRaZin 
a papendo, a to i pro naše 
slepice a psy. „papendo“ 
aplikujeme pravidelně 
našim papouškům na po
chutiny a to i v „kritických 
obdobích“, jako je oslabení 

jedince, snůška či krmení mláďat. Výsledky se dostavily 
hned následující chovnou sezónu. Odchov se podařil bez 
jediného úhynu mláděte či krmícího páru na parazitární 
nákazu. Rostlinné silice posílily i celkovou obranyschop
nost papoušků vůči ostatním parazitům z  řad virů, bak
terií a plísní. Vzorek papendo vyzkoušel i náš známý na 
papouškovi rodu Psittacula, který bez jakékoliv klinické 
příčiny ztrácel peří a chřadl. Po dvouměsíční aplikaci došlo 
k  obnově peří a  celkové rekonvalescenci. Reference od 
ostatních chovatelů, kterým jsme poskytli vzorky přípravku, 
jsou taktéž velmi pozitivní. Jsme velice rádi, že jsme ko
nečně na trhu našli šetrnou přírodní cestu, jak zbavit naše 
papoušky nepříjemných parazitů.

Ing. Jana Kamberská, www.paputo.cz

chemický šampon proti blechám. Doma nasadí brýle a pro
čítá návod, také nežádoucí účinky: „.zarudnutí pokožky, 
možné vypadání srsti. No, to na Artíčka nemůžeme dát!“

Dobře, připravíme blechám takové prostředí, že se jim u nás 
líbit nebude. Denně prostříkávám postele, sedačku, pelíšky, 
koberce, vždy přikrývám igelitem. insi ‑spRaY střídám 
s  FaUna desinFeM. Luxuji, podlahy vytírám aRoMa 
saniToLeM. Byt krásně voní, blechy a ani roztoči nemají 
šanci.

Artíka stále kontroluji a  prosříkávám také, samozřejmě 
i Danetku s Godýnkou. Nedrbe se a blechy již nenachá
zím. Zkracuji úklidové intervaly a prostříkávám, tak 3× do 
týdne. Čisto, vydezinfikováno, voňavo. Třítýdenní boj je 

za námi a bez chemie. Preventivně stále 
prostříkávám 1× do týdne, vždy přikryji 
igelitem. Možná už ani ne preventivně, 
ale ta vůně by mi scházela.

Můžete mi oponovat, že při použití 
chemie by boj s  blechami byl rych
lejší. Možná, asi, nevím, nemám vy
zkoušeno.

O tom, že to jde jenom s aromate
rapií, jsem se přesvědčila. A tak, jak 
jsem se zlobila, kde jsme k blechám 
přišli, jsem nyní za tuto zkušenost 
ráda. Byt krásně voní a blechám se 
u nás líbit nebude.

Daniela Čermáková

Jak na blechy s aromaterapií

Jako vychovatelka na základní škole se neustále setkávám 
s  větou v  oběžníku „ve škole se objevily vši“ a  jako ma
jitelka psího salonu zase s  blechami u  psích zákazníků. 
Blechy a vši, neustálý problém a boj. chemické přípravky 
nezabírají, pokud ano, tak na chvíli. Rodiče dětí i majitelé 
pejsků neustále hledají, jak na tyto parazity.

Pojďme na ně s aromaterapií!

Letos na jaře se ani Artíčkovi blechy nevyhnuly. První zjiš
tění  máme blechu. Artíka jsem vykoupala v mycím oleji 
HY ‑insi, který jsem posílila éterickým olejem inseKTin. 
Profénovávám, hledám, zatím dobré, ale v  jeho dlouhé 
srsti je to problém. V hlavě přemítám, kde jsme k ní přišli? 
Druhý den se Artík drbe a já nacházím další a další blechu. 
Manžel konstatuje: " Je to vážné, 
to s  bylinkami nezvládneš.“ 
Oponuji, že chemii na Artíka 
nedám a  jdu do boje s  ble
chami. Pelíšky jsem vyprala, 
postele, sedačku i  koberce 
stříkám INSI sprayem. 
Artíkovi denně na stole 
profénovávám jeho dlou
hou srst a hledám, použí
vám insi ‑spRaY a  kapu 
FaUna spoT. Další ble
cha! Daneta a  Godý nic, 
jen Artík.

Míchám mycí olej HY‑
‑FLea 1 : 1 s vodou a pro
stříkávám Artíkův kožíšek. 
Dostávají endopaRaZin 
vnitřně. Manžel kupuje 
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Maloobchodní ceny vč. DPH

10% sleva se týká všech označených přípravků 
a platí od 12. 11. do 14. 12. 2014

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 10% sleva Kč
100 ml– E

R1001 INSECT ‑STOP 252,41
R1002 FUNGHI ‑STOP 417,53

aRoMaFLoRa
Kód 

zboží 10% sleva Kč Kč
500 g – I 1000 g – J

R2001 PLANT ‑PROTECTOR 70,00 120,00

aRoMaFaUna
Kód

zboží 10% 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 405,00 604,80 1209,60 2106,00
F0002 HY ‑Insi 113,40 426,60 637,20 1274,40 2219,40
F0003 Felleol 113,40 453,60 680,40 1360,80 2376,00
F0004 Felletonik spray 167,40 280,80 561,60
F0006 Fell Balzám Neutral 151,20 442,80 880,20 1404,00
F0007 Fell Balzám Antiparazin 183,60 464,40 928,80 1485,00
F0008 HY ‑Puppy 480,60 723,60 1447,20 2516,40
F0009 HY ‑Dermal 442,80 658,80 1317,60 2305,80
F0011 HY ‑Flea 121,00 507,60 710,60 1420,20 2272,30
F0020 Fauna Oral 91,80 356,40 599,40
F0021 Fauna Dentol 91,80 356,40 599,40
F0030 Fauna Rinis 297,00 475,20
F0031 Fauna Otis 297,00 475,20 955,80
F0040 Urinstop spray 280,80 475,20 950,40
F0041 Fauna Celibat spray 286,20
F0042 Fauna SPOT 237,60 378,00 756,00
F0050 Fauna Desinf spray 129,60 291,60 432,00
F0051 Aroma Sanitol 189,00 453,60 745,20
F0060 Insi ‑spray 232,20 394,20 788,40 1371,60
F0070 Antiparazin 167,40 270,00 534,60
F0071 Insektin 221,40 356,40 707,40
F0072 Endoparazin 205,20 313,20 502,2 1004,40
F0073 Fauna Happy 226,80 356,40 712,80
F0080 Fauna Pads 534,60
F0081 HY ‑Wasch Pads 226,80 334,80 669,60 1198,80
F0087 MULTIF balzám 189,00
F0088 MYCOS balzám 410,40
F0089 HELP balzám 529,20
F0090 Jojobový olej  – spray 442,80
F0091 Pupálkový olej  – spray 464,40
F0092 Shea Butter A, E 189,00
F0101 Fauna PARROT 610,20
F0102 Fauna Lecitol Hypo 1009,80 1765,80
F0103 Fauna THERMOL 486,00 729,00
F0200 IMUNO Fauna 280,80 421,20 1630,80
F0104 Fauna Lecitol ‑N masážní olej neutr. 124,20 216,00 399,60 556,20

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 10% sleva

Kč
20 ml

C
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

I
1002 Z borovicového jehličí 58,24 244,57 342,39 684,79
1003 Citronovo ‑kafrový 59,75 250,92 351,29 702,57
1004 Eukalyptovo ‑tymiánový 68,38 287,19 402,06 804,13
1006 Jalovcový 76,66 321,95 450,72 901,42
1007 Levandulový 56,77 238,45 333,81 667,64
1008 Mandarinkový 49,57 208,16 291,41 582,83
1009 Meduňkový 56,21 236,09 330,51 661,05
1010 Pelargóniový 112,68 473,19 662,47
1011 Rozmarýnový 71,17 298,93 418,50
1012 Tymiánový 63,98 268,69 376,16
1013 Ylang ‑ylang 98,30 412,84 577,99 1156,00
1014 Z citronové růže 65,42 274,76 384,68
1015 Pačuliový 65,40 274,69 384,57
1016 Z růžového dřeva 72,91 306,16 428,62
1019 Šalvějový 70,37 295,53 413,75 827,49
1020 Grapefruitový 65,73 276,05 386,46 772,93
1017 Neutrální 47,54 199,69 279,57 559,12
2732 Dr. Voštěp 84,76 353,52 566,61 1133,22
1005 Heřmánkový dětský 56,13 235,70 329,96 659,91
1021 Ježíšek 298,34 417,67
1018C Sada koupelových olejů 18 × 20 ml 562,84

HY ‑oLeJe na oMÝVÁnÍ oBLiČeJe

Kód
zboží 10% sleva

Kč
20 ml

C
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

I
1000 ml

J
1305 HY ‑olej z růžového dřeva 65,52 275,18 412,77 825,54
1304 HY ‑olej ylang ‑ylang 64,54 271,11 406,66 813,32
1303 HY ‑olej santálový 63,98 268,70 403,06 806,10
1306 HY ‑olej neutrální 56,78 238,47 357,70 715,40 1144,64
1302 HY ‑olej na odstr. make ‑upu 56,78 238,47 357,70 715,40 1144,64
1301 HY ‑olej na holení 59,66 250,53 375,80 751,60
1980 Lipio ‑ KARLOFF 282,96 423,36

10% sleva se týká všech označených přípravků 
a platí od 12. 11. do 14. 12. 2014

spRcHoVacÍ oLeJe

Kód
zboží 10% sleva

Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I

1102 Z borovicového jehličí 56,71 238,59 334,03 668,08
1103 Citronový 57,08 239,72 335,60 671,21
1104 Frisch 56,80 238,58 334,01 668,01
1105 Levandulový 56,21 236,09 330,51 661,05
1106 Rozmarýnový 62,53 262,59 367,63 735,23
1107 Santálový 59,64 250,52 350,71 701,43
1108 Z citronové růže 56,21 236,09 330,51 661,05
1109 Čajovníkový 54,21 227,61 318,65 639,72
1112 Šalvějový 57,08 239,72 335,60 671,21
1113 Grapefruitový 54,16 227,52 318,54 614,28
1110 Neutrální 47,54 199,69 279,57 559,12
1114 Meduňkový 55,33 232,36 325,31 650,60
1116 Jalovcový 57,37 240,93 337,29 674,60
1207 Mandlový dětský mycí olej 52,46 220,35 308,49 616,98
1111C Sada sprchovacích olejů 12 × 20 ml 499,88

pŘÍpRaVKY na inTiMnÍ HYGienU

Kód
zboží 10% sleva

Kč
20 ml

C
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

I
oLeJe

1202 HY ‑Intima (pro ženy) 49,85 209,33 293,04 586,09
1203 HY ‑Intim H (pro muže) 49,85 209,33 293,04 586,09

1205 HY ‑Intim Set 2 × 100 ml 405,33; 2 × 200 ml 526,93

KRÉMY
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
250 ml

H
1204 Intimiss 43,10 323,21 549,44 1034,26
1206 Femishea 50,21 376,53 640,08 1204,89
1211 Genisan 53,91 402,93 684,99
1212 Preshea 56,63 424,71 722,01

deodoRanTY

50 ml
D

115 ml
U

215 ml
V

500 ml
I

1000 ml
J

1208 Happy ‑Deo 127,44 226,64 362,61 725,22
4222 Antiinsekt spray 187,74 300,40 600,79 1081,4256

www.karelhadek.eu
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pŘÍpRaVKY na ošeTŘenÍ ZUBŮ a ÚsTnÍ dUTinY

Kód
zboží

10% 
sleva

Kč
5 ml

A
20 ml

C
30 ml

Z
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

I
1501 Herpilan 140,71 478,43
1502 Lippea SPF 139,72 475,07
1503 Dentarom 238,42 476,85
1504 Zubní olej 53,84 226,16 339,23 655,87
1505 Halitosan 46,42 306,34 612,69
1506 Kariosan 39,80 167,19 250,79 484,84
1507 Baby ‑Dent 53,85 227,71 341,57 683,12

pŘÍpRaVKY na ošeTŘenÍ noHoU

Kód
zboží

10% 
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 68,50 239,71 335,60 671,21 1174,61

1805 Masážní olej na nohy 95,47 334,16 467,82

2728 Preventy 85,96 358,38 501,72 1003,45

1806 Mykosan ‑N 238,59 787,38

1803 Mykosan ‑H plíseň pokožky 215,44

1801 Deo ‑Profuss 31,34 144,13 230,61 432,41 691,83

1811 DeoBotas 189,81 303,70 570,96

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

1000 ml
J

1808 Lympha Pack 35,04 262,67 367,75 656,68 1103,23

1802 Pedi ‑Derm G10 17,26 129,49 181,29 246,03 336,67 660,38

ošeTŘenÍ VLasŮ a poKoŽKY HLaVY

Kód
zboží

10% sleva
Kč

5 ml
A

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I

1404 Vlasový mycí olej (mast./norm.) 62,23 261,36 392,05 784,08
1405 Vlasový mycí olej (suché/norm.) 62,23 261,36 392,05 784,08
1401 Komonicové vlasové tonikum 177,98 355,94
1406 Haaretol 65,03 273,12 436,99 874,01
1421 Seboöl 63,91 268,43 375,81 751,59

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

1403 Lupisan 15,57 190,00
1402 Haarette Q 47,06 715,40
1420 Sebosan 28,56 214,13 299,80 599,57

115 ml – U 215 ml – V
2801 Apiline 212,46 339,95

10% sleva se týká všech označených přípravků 
a platí od 12. 11. do 14. 12. 2014

nosnÍ oLeJe

Kód
zboží 10% sleva

Kč
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
1601 Nosní olej 187,57 300,13
1602 Nosní olej Baby 191,18 305,90 611,76
1603 Donosol 311,11

ReGeneRaČnÍ oBLiČeJoVÉ oLeJe

Kód
zboží 10% sleva

Kč
30 ml

Z
100 ml

E
1907 Levandulovo ‑mrkvový 283,52
1908 Levandulovo ‑mrkvový SPF6 315,19
1910 Ylang ‑ylang 299,08
1919 Avokádo 234,96
1904 Avokádo SPF6 266,72
1901 Aloe vera 244,57
1920 Aloe vera SPF6 276,25
1902 Arnika 238,02
1903 Arnika SPF6 269,50
1916 Alipia 353,52
1909 Geraderm SPF4 275,15
1911 Neutrální 239,88 671,68

eXKLUZiVnÍ ReGeneRaČnÍ oBLiČeJoVÉ oLeJe BpJ

Kód
zboží 10% sleva

Kč
30 ml

Z
1917 Rosea BPJ 739,49
1912 Heřmánkový BPJ 862,91
1913 Neroliový BPJ 966,17
1914 Santálový BPJ 914,09
1915 Neutrální BPJ 575,40
1921 Jasmín BPJ 471,23
1922 Jasmín SPF6 501,48

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

ReGeneRaČnÍ oBLiČeJoVÉ KRÉMY

Kód
zboží 10% sleva

Kč
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
250 ml

H
2003 Citronovo ‑mrkvový 35,83 268,70 429,94
2011 Santalia 31,81 238,47 405,39 739,26
2012 Santalia SPF6 35,24 264,43 449,53
2014 Levandulový 36,82 276,05 414,07 828,14
2015 Levandulový SPF6 37,53 288,26 445,54
2016 Mateřídouškový – Quendel 36,48 273,56 437,70 848,04
2017 Apisan 42,36 329,32 461,29 830,54
2018 Olivový 30,35 227,51 363,99 705,26
2019 Olivový SPF6 37,70 282,77 423,74
2022 Roseana 44,70 335,26 502,87 905,17
2023 Roseana SPF6 49,24 369,40 554,09
2025 Aknette 35,02 262,60 420,16 814,06
2026 Aknette SPF6 38,25 286,95 434,61
2027 Z citronové růže 36,16 271,17 433,86
2029 Čajovníkový 22,94 171,92 257,88 515,75
2030 Čajovníkový SPF 6 24,87 186,44 285,71
2039 Neroli 46,31 347,34 555,72
2050 Sensishea 22,13 165,86 265,39 464,42
2031 Aloe vera 43,60 331,74 513,35
2032 Tamanu ‑Derm 70,36 556,58 875,61 1751,20
2033 Shea ‑Mellisea 38,33 287,49 431,22
2028 Tanaderm 26,43 198,15 317,03

speciÁLnÍ KRÉMY

Kód
zboží

10% sleva
Kč

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

2001 Montana 28,55 214,13 321,18 620,99
2002 Atop ‑Derm 33,40 250,53 375,78 751,57 1177,47
2020 Aradea 23,01 358,37 709,47
2062 Body Salvia 41,88 222,73 356,34 712,69

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

10% sleva se týká všech označených přípravků 
a platí od 12. 11. do 14. 12. 2014

LeciTinoVÉ KRÉMY

Kód
zboží

10% sleva
Kč

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

2041 Leciderma Supra 44,67 337,18 509,14 1018,63
2053 Leciderma Supra SPF 6 369,20 579,65 1159,30
2042 Leciderma Shea neutral 41,95 316,54 475,45 950,90
2049 Leciderma Shea neutral SPF 6 45,76 348,31 539,01
2043 Leciderma Shea Lavendel 48,31 366,13 549,17 1098,35
2046 Leciderma Shea Lavendel SPF 6 52,11 397,89 612,75
2044 Leciderna Shea růže 57,20 442,39 663,60 1327,17
2047 Leciderna Shea růže SPF 6 62,28 474,17 727,16
2045 Leciderma Shea santál 57,20 442,39 663,60
2048 Leciderma Shea santál SPF 6 61,01 474,17 727,16
2007 Eleuterococcový 41,12 308,33 468,64 937,28
2008 Eleuterococcový SPF 6 47,06 352,98 536,53
2024 S mateří kašičkou – Gelee Royale 47,45 355,87 540,90 1081,81

Lipio ‑sÉRa

Kód
zboží

10% sleva
Kč

35 ml
S

100 ml
E

1950 Lipio sérum neutrální 288,15 665,89
1960 Lipio sérum neutrální SPF 6 321,31
1951 Lipio sérum růže 525,45
1961 Lipio sérum růže SPF 6 554,58
1952 Lipio sérum santál 467,26
1962 Lipio sérum santál SPF 6 501,97
1953 Lipio sérum heřmánek 390,81
1954 Lipio sérum růžové dřevo 350,90
1955 Lipio sérum levandule 322,02
1965 Lipio sérum levandule SPF 6 359,04
1956 Lipio sérum cedr Atlas 335,29
1966 Lipio sérum cedr Atlas SPF 6 368,19
1957 Lipio sérum Albiderm 418,96
1958 Lipio sérum LMP 311,93
1968 Lipio sérum LMP SPF 6 352,18

www.karelhadek.eu www.karelhadek.eu
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FLUid – GoTHea

Kód
zboží 10% sleva

Kč
30 ml

Z
1970 Gothea AMO 1241,46
1971 Gothea ROY 1393,92

ZÁKLadnÍ KRÉMY

Kód
zboží

10% 
sleva

Kč
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
250 ml

H
500 ml

I
1000 ml

J
2301 Dermisoft 19,21 144,08 194,51 272,31 381,24 533,74
2302 Naturalia 25,06 187,84 262,97 525,94 867,79
2303 Shea Butter 30,53 228,96 320,58 641,13 1077,10 1820,82

pRoGRaM saLTia

Kód
zboží

10% 
sleva

Kč
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
250 ml

H
500 ml

I
2036 Saltia 25,34 190,00 342,02
2037 Saltia BN 38,25 286,86 487,64
2404 Saltia W/O 30,18 226,37 316,90 543,26 928,05

oČnÍ KRÉMY

Kód
zboží 10% sleva

Kč
15 ml

T
50 ml

D
2201 Shea ‑Carre R 310,14
2202 Shea ‑Carre N 274,60
2203 Leci ‑Carre 307,11 767,77

TĚLoVÉ KRÉMY

Kód
zboží 10% sleva

Kč
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
200 ml

G
250 ml

H
500 ml

I
2060 BodyEm Neutral 22,27 167,09 250,62 484,53 823,67
2061 BodyEm Roy 25,01 187,53 281,29 543,82 924,51
2070 Lecitinia Body BALM 264,63 529,25
2071 Lecitinia Body MONTANA 290,76 581,53

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

10% sleva se týká všech označených přípravků 
a platí od 12. 11. do 14. 12. 2014

anTiceLULiTidoVÁ sÉRie „ceLLU ‑THeRap“

Kód
zboží

10% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I

1000 ml
J

1001 Koupelový olej Cellu ‑Therap 93,96 394,61 552,46
1101 Sprchovací olej Cellu ‑Therap 73,25 307,59 430,62 861,24
2707 Masážní olej Cellu ‑Therap 68,25 286,66 401,31 802,62 1375,92

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

2702 Masážní krém Cellu ‑Therap 36,30 272,27 435,64 871,28 1470,29
2730c Sada testerů Cellu ‑Therap 4 ks 251,11

opaLoVacÍ oLeJe

Kód
zboží

10% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

2601 Speciální tělový olej SPF 4 51,33 200,21 340,34
2602 Opalovací olej SPF 6 72,25 310,71 497,15
2603 Opalovací olej SPF 10 77,87 334,83 535,73
2604 Opalovací olej SPF 15 88,93 382,37 611,81

115 ml
U

215 ml
V

2610 Lecison 268,49 429,58

dĚTsKÁ sÉRie

Kód
zboží

10% 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 56,13 235,70 329,95 659,91

1207 Dětský mandlový mycí olej 52,46 220,35 308,49 616,98

1602 Nosní olej Baby 191,18 305,90 611,76

2034 Baby K heřmánkový 23,91 179,44 251,21 448,60

2035 Baby L levandulový 22,29 167,19 234,06 417,97

2708 Baby (masážní olej) 46,98 197,32 296,00 591,97

2709 Masážní olej fenyklový 56,74 238,27 405,07

2713 Muttisoft 59,88 251,49 427,56 905,43

4229 Aroma Baby 214,52 429,04

2729c Testovací sada Baby 8 ks 394,23

speciÁLnÍ pRoGRaM coUpeRose

Kód
zboží

10% sleva
Kč

5 ml
A

30 ml
Z

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

2004 Regenerační krém Althea 47,77 358,24 537,36 1074,73
2005 Regenerační krém Althea SPF 6 51,65 387,33
1905 Regenerační olej Althea 311,16
1906 Regenerační olej Althea SPF 6 342,53

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

ReGeneRaČnÍ pLeŤoVÉ MasKY

Kód
zboží

10% 
sleva

Kč
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
250 ml

H
500 ml

I
1000 ml

J
2401 Jojoba 27,12 203,33 284,64 487,98 833,63 1463,95
2402 Lecitinová W/O 33,31 249,92 349,90 599,81 1024,69 1774,44
2403 Naturalia W/O 31,62 237,19 332,06 569,25
2404 Saltia W/O 30,18 226,37 316,90 543,26
2405 Aktiderma LY 34,27 256,92 385,38 693,69

MasÁŽnÍ oLeJe, KRÉMY a BaLZÁMY

Kód
zboží

10% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I

1000 ml
J

2714 Cayatherm 85,32 358,37 609,23 1218,48 2042,73
2710 Levandulový 52,73 221,49 376,54 753,07 1262,49
2711 Mandlovo ‑třezalkový 51,88 217,86 370,39 740,73 1241,83
2712 Thermoton 101,10 424,65 721,92 1443,81
2717 PMS (uklidňující) 106,41 446,93 804,47 1564,26
2718 PMS ‑PRO (prokrvující) 51,87 217,82 392,06
2720 Skořicový 52,42 220,15 374,25 748,50
2722 Cosette 118,78 498,82 847,98
2724 Neutrální 45,56 191,31 325,23 650,49 1090,53
2716 Lecitol Neutral Z 36,61 153,84 276,88 538,39 907,56
2719 Lecitol Neutral Super 53,28 223,77 402,80 783,20 1320,25
2721 Lecitol MCS ‑N 129,49 246,03 414,36
2735 Lecitol Lindenol 51,02 214,24 364,19 728,37 1221,10
2723 Lecitol Royale 62,56 262,74 446,69 893,37
2736 Lecitol Ylja 65,42 274,76 467,11 934,23
2737 Lecitol Walo 59,38 249,37 423,92 847,86
2732 Dr. Voštěp (Holzfälleröl) 84,76 353,52 566,61 1133,22 1983,16
2727 Testovací sada masážních olejů 12 × 20 663,48

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

2701 Calen B 22,22 331,01
2704 Calen K 23,98 357,37
2705 Tenarene Akut 29,85 223,84
2706 Tenarene Super 47,93 359,48
2731 Schoko Pack 27,19 309,95 619,91
2739 Boro ‑Boro Balzám 27,74 208,05 332,88 665,76

10% sleva se týká všech označených přípravků 
a platí od 12. 11. do 14. 12. 2014

BYLinnÉ pLeŤoVÉ VodY a ToniKa

Kód
zboží 10% sleva

Kč
20 ml

C
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

I
1000 ml

J
2501 Pleťová voda citronová 13,77 102,00 234,58 377,34
2502 Pleťová voda hřebíčková 13,77 102,00 234,58 377,34
2503 Pleťová voda jalovcová 13,77 102,00 234,58 377,34
2504 Pleťová voda levandulová 13,77 102,00 234,58 377,34
2505 Pleťová voda rozmarýnová 13,77 102,00 234,58 377,34
2506 Pleťová voda růžová 19,15 141,62 325,72 523,99
2507 Pleťová voda ylang ‑ylang 13,77 102,00 234,58 377,34
2508 Pleťová voda čajovníková 13,77 102,00 234,58 377,34
2500 Pleťová voda vratičová 129,00 256,00 435,20
2509 Pleťové tonikum citronové 15,48 117,66 247,07 423,53
2513 Pleťové tonikum hřebíčkové 15,48 117,66 247,07 423,53
2514 Pleťové tonikum jalovcové 15,48 117,66 247,07 423,53
2516 Pleťové tonikum levandulové 15,48 117,66 247,07 423,53
2517 Pleťové tonikum měsíčkové 20,18 153,39 322,14 552,22
2518 Pleťové tonikum rozmarýnové 15,48 117,66 247,07 423,53
2522 Pleťové tonikum růžové 20,18 153,39 322,14 552,22
2520 Pleťové tonikum ylang ‑ylang 15,48 117,66 247,07 423,53
2521 Pleťové tonikum čajovníkové 15,48 117,66 247,07 423,53
2510 PT eleuteroccoc ‑propolisové 70 % alk. 37,64 158,08 221,30 474,25

pŘÍpRaVKY na ošeTŘenÍ RUKoU

Kód
zboží

10% 
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 Olej na nehty 

Elastosan
154,47 386,18

1702 Rea 22,13 165,84 232,18 414,61 630,19

1703 Myrhea 22,77 170,70 221,92 409,70 631,62

1704 Sheaderm TH 43,58 326,82 588,27 1013,11 1568,68

1705 Balnaru TH 34,21 256,56 461,81 795,33

1710 Lecio ‑MAJO 204,96 409,85 536,37 997,90

10% sleva 20 ml
C

500 ml
I

1706 Citrio – mycí olej 15,75 329,31

1707 Desinfi – mycí olej 17,23 358,33

1708 Sensitiv – mycí olej 22,35 449,33

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

10% sleva se týká všech označených přípravků 
a platí od 12. 11. do 14. 12. 2014

SÉRIE MENOTON

Kód
zboží 10% sleva

Kč
20 ml

C
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

I
1038 Koupelový olej Menoton 76,66 321,95 450,71 901,42
1138 Sprchovací olej Menoton 59,66 250,55 350,78
2738 Tělový olej Menoton 81,00 340,18 476,24

speciÁLnÍ pŘÍpRaVKY

Kód
zboží

10% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I

1809 Depilol 53,89 226,39 362,22 769,72
2733 Narbenol 100,49 417,70
2803 Hemosan 56,50 237,32 379,72 759,41
1810 Dekubitol tělový olej 97,42 408,90 695,13 1390,25
2830 Atosan ‑Leci 87,39 367,07 513,89 1027,77

5 ml
A

30 ml
Z

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

2725 China balzám 68,31 286,88 372,96
2726 Thermo ‑Balzám 18,15 263,18 526,35 947,43
2802 Wintershea 42,02 231,11 369,76
2804 Molusan 35,68 199,77 319,65
2807 Proatem balzám 43,10 323,21 549,44
2808 Salterica 17,20 128,98 193,47 386,94
2740 Joshea 344,34 550,95 1101,89
2809 Oleosol BAL 75,37 105,52 211,05
2810 Oleosol JAGR 85,05 119,03 238,16
2811 Oleosol CELLU 94,85 132,74 265,51
2812 Oleosol PEDI 94,07 131,65 263,30
2821 Atopinal 35,21 264,03 369,63 739,26
2822 Shea ‑Vita 102,87 144,02 288,04 475,25

poTRaVinoVÉ dopLŇKY
Kód

zboží Bez slevy
Kč

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

1000 ml
J

3001 Eleutherococc extrakt 213,40 490,82 932,55 1790,50
100 g

E
250 g

H
500 g

I
1000 g

J
3002 Eleutherococc kořen 91,16 154,96 273,48 419,31
5105 Vitamín C v prášku – 130 g 158,10
 115 ml

U
215 ml

V
500 ml

I
1000 ml

J
3003 Aloe vera šťáva (gel) 85,51 122,97 198,25 337,01
3004 Aloe vera šťáva (gel) koncentrát 10× 276,25 442,71 892,08 1516,51

ÉTeRicKÉ oLeJe

Kód
zboží 10% sleva

Kč
5 ml

A
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
100 ml

E
4001 Amyrisový – Amyrisöl 184,31 294,90 589,80 1013,72
4002 Badyánový – Anisöl 127,30 203,67 407,34 700,12
4108 Bazalkový olej 200,55 320,86 641,73 1102,96
4004 Benzoin absolue (přír. krystaly) (g) 282,51 452,00 903,99 1553,74
4005* Bergamot – Bergamotteöl 246,31 394,10 788,19 1355,70
4006 Borovice ‑jehličí – Kiefernnadelöl 135,96 217,54 435,08 748,32
4003 Cedrové dřevo Atlas – Cedernholzöl 107,20 171,51 343,05 589,61
4007 Cedrové dřevo ‑ Cedernholzöl 114,48 183,15 366,29 630,04
4009 Celer ‑semena – Selleriesamenöl 243,79 390,06 780,15 1340,86
4010* Citron – Zitronenöl 148,10 236,97 473,93 814,57
4011* Citron bez terp. – Zitr.terpenarm 262,46 419,94 839,86 1443,53
4012* Citron extra – Zitronenöl 169,99 271,99 543,99 934,97
4013 Citronelový – Zitronellaöl 113,51 181,60 363,22 624,28
4014 Citronová růže – Citronellaöl 174,61 279,39 558,75 960,36
4015 Citronová tráva – Lemongrasöl 136,33 218,11 436,23 750,33
4016 Cypřiš – Cypressenöl 203,03 324,84 649,67 1116,62
4076 Čajovník – Teebaumöl 150,45 240,71 481,43 827,45
4017 Česnek – Knoblauchöl 221,20 353,93 707,85 1216,62
4054 Dobromysl – Oregáno – Origanumöl 233,91 374,25 748,49 1286,47
4018 Elemi – Elemiöl 277,42 443,87 887,74 1525,79
4019 Estragon – Estragonöl 301,98 483,15 966,30 1660,83
4020 Eukalyptus – Eukalyptusöl 107,89 172,62 345,24 593,37
4096 Eukal.‑citronový – Euk.Zitriodoröl 123,17 197,09 394,20 678,00
4021 Eukalyptus Koala – Eukalyptusöl 1–5 ks 95,10 171,19
4021 Eukalyptus Koala – Eukalyptusöl 6–12 ks 92,34 166,21
4021 Eukalyptus Koala – Eukalyptusöl 13–25 ks 88,05 158,48
4021 Eukalyptus Koala – Eukalyptusöl 26 ks a více 85,30 153,54
4022 Fenykl – Fenchelöl 140,56 224,91 449,80 773,11
4023* Grapefruit – Grepefruitöl 141,98 227,17 454,34 781,47
4024 Heřmánek žlutý – Kamillenöl gebl 583,11 932,97 1492,75 2985,50 5131,33
4025 Hřebíček – Nelkenöl 101,46 162,35 324,67 558,04
4101 Jalovec extra – Wachoderöl 317,37 507,79 1015,58 1745,52
4027 Jedle ‑šišky – Edeltannenzapfenöl 195,47 312,76 625,52 1075,12
4028 Kadidlovník – Weihrauchöl 353,66 531,75 850,79 1701,59 2924,60
4029 Kafr – Kampferöl 93,98 150,37 300,74 516,89
4030 Kafr (přír. krys.) – Kampferöl nat.(g) 103,22 165,13 330,25 567,62
4031 Kajeputový olej 139,29 222,86 445,73 766,66
4032 Kananga – Canangaöl 227,83 364,51 729,03 1253,01
4103 Kardamom 360,79 613,10 1226,21 2084,30
4033 Kleč ‑jehličí – Latschenkiefernöl 195,46 312,74 625,49 1075,06
4034 Kmín – Kümmelöl 199,19 318,69 637,37 1095,48
4036 Koriandr – Corianderöl 391,31 626,10 1252,17 2153,76
4038 Lavandin – Lavandinöl 156,28 250,05 500,10 859,54

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

10% sleva se týká všech označených přípravků 
a platí od 12. 11. do 14. 12. 2014

Kód
zboží 10% sleva 5 ml

A
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
100 ml

E
4039 Levandule extra – Lavandelöl extra 217,76 348,43 696,85 1197,72
4097* Litsea Cubeba – Litsea Cubebaöl 113,11 180,98 361,97 622,12
4040 Majoránka – Majoranöl 257,48 411,96 823,91 1416,10
4041* Mandarin. červená – Mandarinenöl 216,85 346,96 693,92 1193,54
4098* Mandarin. zelená – Mandarinenöl 206,31 330,12 660,24 1134,78
4042 Máta kadeřavá – Krauseminzöl 244,88 391,81 783,63 1346,86
4043 Máta peprná – Pfeffrminzöl 237,72 380,36 760,71 1308,43
4044 Mateřídouška – Quendelöl 261,79 418,87 837,74 1439,86
4046 Meduňka indicum – Melissenöl ind. 105,83 169,31 338,62 582,01
4047 Mentol (přír. krystaly) – Menthol (g) 140,35 224,56 449,12 771,93
4048 Mrkev ‑semena – Karottensamen. 269,33 430,93 689,49 1378,98 2371,84
4049 Muškátový květ – Macisblütenöl 304,30 486,89 973,77 1673,68
4050 Muškátový ořech – Muskatnussöl 339,52 543,22 1086,46 1867,36
4051 Myrha – Myrrhenöl 298,12 476,99 763,18 1526,37 2625,36
4052 Myrta – Myrtenöl 309,34 494,94 989,87 1702,60
4053 Niaouli – Niaouliöl 184,50 295,18 590,36 1014,68
4055 Pačuli – Patchouliöl 238,71 381,92 763,84 1313,82
4057 Pepř černý – Pfeffröl 467,49 747,99 1495,98 2573,09
4099 Pelargóniový – Geraniumöl (egypt) 297,84 476,55 953,09 1638,12
4058 Petržel             ‑listí – Petersilienblätteröl 353,60 565,77 1131,55 1944,84
4059 Pimentovník – Bayöl 272,34 435,74 871,48 1497,85
4060* Pomeranč – Orangenöl 79,18 126,68 253,37 435,48
4061* Pomeranč bez terpenu – Orang. terp. 184,47 295,15 590,29 1014,56
4062* Pomeranč extra – Orang. terp. 96,54 154,46 308,93 530,97
4063 Pomerančové listí – Petitgrainöl 185,97 297,54 595,11 1022,84
4064 Puškvorec – Kalmusöl 313,45 501,52 1003,05 1724,00
4065 Rozmarýn extra – Rosmarinöl 154,29 246,84 493,70 849,16
4100 Rozmarýn spa. – Rosmarinöl 157,49 251,99 503,98 866,84
4067 Růžové dřevo – Rosenholzöl 233,91 374,25 748,49 1286,50
4066 Růžová palma – Palmarosaöl 194,12 310,59 621,17 1068,42
4069 Saturej. horská – Bergbohnenkrautöl 204,98 307,48 491,97 983,93 1691,13
4070 Skořice ‑kůra – Zimtrindenöl 357,24 571,59 1143,18 1964,84
4071 Skořice – Zimtridenöl 184,28 294,85 589,69 1013,54
4072 Smrk ‑jehličí – Fichtennadelöl 152,16 243,45 486,88 837,43
4073 Spajk – Spiköl franz. 223,97 358,36 716,71 1232,75
4074 Šalvěj – Salbeiöl 192,14 307,42 614,87 1056,78
4075 Šalvěj muškát. – Muskat.‑Salbei 432,19 691,49 1382,98 2376,98
4077 Túje – Thujaöl 172,69 276,28 552,58 949,76
4078 Tymián červený – Thymianöl rot 317,73 509,01 1018,02 1749,72
4079 Tymián světlý – Thymianöl hell 130,49 208,78 417,56 717,68
4080 Vavřín – Lorbeerblätteröl 251,47 402,36 804,72 1383,10
4081 Vetiver – Vetiveröl 295,99 473,58 947,18 1599,75
4082 Ylang ‑ylang – Ylang ‑Ylangöl 216,16 345,85 691,71 1188,86
4083 Yzop – Ysopöl 511,10 817,75 1635,53 2811,05
4084 Zázvor – Ingweröl 434,25 694,81 1389,61 2390,14
9412 Testovací kufr s ÉO 3212,55 (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. 237,20 935,77 1496,74 2394,54 4787,89
4086 Heřmánek modrý – Kamill. blau 143,41 573,64 917,82 1468,52 2937,03
4087 Jasmín absolue – Jasminöl 481,52 1927,41 3083,04 4932,90 9865,75
4037 Kozlík – Baldrianöl 122,02 489,23 782,77 1252,65 2505,32
4088 Meduňka lékař. – Meliss.offic. 434,69 1738,81 2782,34 4451,96 8902,75
4089 Mimóza absolue – Mimosenöl 215,02 861,29 1378,29 2205,74 4411,74
4090 Pomeranč. květy – Neroli – Neroliöl 501,75 2006,99 3211,19 5137,90 10275,80
4091 Růže – Rosenöl 962,28 3849,09 6158,56 9853,68 19707,36
4092 Řebříček – Schafgarbenöl 340,43 1361,70 2178,73 3485,96 6971,90
4068 Santálové dřevo – Sandelholzöl 232,16 928,66 1485,87 2377,38 4754,76
4093 Slaměnka – Immortellenöl 285,57 1143,69 1829,35 2926,66 5851,87
4094 Vanilka absolue – Vanilleöl 202,38 811,63 1298,77 2078,05 4156,12
4045 Medový – Honigwachsöl 392,76 1571,02 2513,63 3804,01 7607,99
*Jedná se o skupinu olejů, které mají oproti ostatním sníženou trvanlivost. Proto u nich 
vyznačujeme záruční lhůtu 1 rok. Tyto éterické oleje je nutné skladovat v chladu.

sMĚsi ÉTeRicKÝcH oLeJŮ

Kód
zboží 10% sleva

Kč
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
4201 Afrodiziakální – Aphrodite 182,06 291,29 582,58
4206 Antiinsekt – Antiinsekt 158,05 252,88 505,74
4208 Antirauch – Antirauch 174,12 278,60 557,20
4205 Antischnärchen 185,63 297,02 594,05
4202 Aromeclima 146,45 234,31 468,62
4203 Harmonie 213,31 341,30 682,59
4204 Noc lásky – Liebesnacht 318,25 509,18 1018,38
4212 Relaxační – Relax 389,13 621,30 1245,22
4213 Senné květy – Heublume 125,15 200,24 400,48
4215 Uvolňující – Entspannung 146,53 234,45 468,91
4214 Ušlechtilé dřevo – Edelholz 197,69 316,32 632,65
4216 Insektol 151,11 241,77 483,54
4217 Nelinol 221,23 353,98 707,96
4218 Virosan 204,08 326,53 653,08
4219 Atemol 201,22 321,96 643,92
4221 China 169,75 271,59 543,18

www.karelhadek.eu www.karelhadek.eu
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sMĚsi Éo saUna
Kód

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

4401 Čínská sauna 288,33 461,31 922,63
4402 Finská sauna 232,90 372,62 745,24
4404 Horská sauna 265,83 425,34 850,66
4405 Japonská sauna 250,16 400,24 800,49
4406 Lesní sauna 227,93 364,68 729,37
4409 Polární sauna 327,56 524,09 1048,16
4412 Ruská sauna 249,66 399,46 798,91
4410 Sauna Relax 250,72 401,14 802,27

speciÁLnÍ sMĚsi Éo

Kód
zboží 10% sleva

Kč
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
100 ml

E
1201 Candisan 239,84 383,74 767,48 1319,11
4207 Antinikotin 320,55
4209 Candiöl 226,01 361,60 723,21 1017,03
4210 Thymion 221,86 351,10 695,68
4220 Aroma ‑Budík 193,57 309,72 619,44
4211 Guten Tag (Dobrý den) 133,66 213,84 427,71

30 ml
Z

100 ml
E

115 ml
U

215 ml
V

2805 Proapinol 216,68 628,35
2801 Apiline 212,47 339,95

ČaKRoVÉ sMĚsi

Kód
zboží

10% 
sleva

Kč
1 ml

M
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
100 ml

E
4801 č. 1 Muladhara 24,11 200,97 321,56 643,12 1106,18

4802 č. 2 Svadhišthana 37,98 316,54 506,47 1012,93 1742,23

4803 č. 3 Manipura 53,87 448,68 717,87 1475,07 2469,53

4804 č. 4 Anahata 73,05 630,67 1009,04 2018,09 3471,12

4805 č. 5 Višuddha 44,74 370,05 592,06 1184,12 2036,67

4806 č. 6 Adžňa 58,60 488,29 781,27 1562,55 2687,58

4807 č. 7 Sahasrara 40,30 284,29 539,19 1078,37 1854,81

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

sadY ČaKRoVÝcH sMĚsÍ
Kód

zboží 10% sleva Kč

4800M Sada čakrových směsí 7 × 1 ml 327,76

4800 B Sada čakrových směsí 7 × 10 ml 2447,97

pŘÍRodnÍ paRFÉMY – ČaKRoVÉ

Kód
zboží 10% sleva

Kč

2,5 ml Q 50 ml D

4901 č. 1 Muladhara 31,95 238,14
4902 č. 2 Svadhišthana 40,92 376,91
4903 č. 3 Manipura 52,19 551,18
4904 č. 4 Anahata 55,38 754,81
4905 č. 5 Višuddha 45,72 440,77
4906 č. 6 Adžňa 55,09 582,81
4907 č. 7 Sahasrara 42,40 401,45

paRFÉMY

Kód
zboží 10% sleva

Kč
2,5 ml

Q
50 ml

D
4908 VALENTINE – Unisex vůně 39,46 329,31
4909 KLEOPATRA – Dámská vůně 42,54 359,82
4910 FARAO – Pánská vůně 28,73 221,79
4911 MAGIC – Dámská vůně 43,38 368,52
4912 LILIEN – Dámská vůně 37,31 307,78
4913 VIOLA – Dámská vůně 50,54 440,15

penTaGRaMoVÉ sMĚsi

Kód
zboží 10% sleva

Kč

1 ml
M

5 ml
A

10 ml
B

4851 Dřevo 190,37 751,95 1203,12
4852 Oheň 186,20 735,48 1176,77
4853 Země 198,97 785,97 1257,55
4854 Kov 99,65 393,66 629,86
4855 Voda 110,81 437,67 700,27

10% sleva se týká všech označených přípravků 
a platí od 12. 11. do 14. 12. 2014

sadY penTaGRaMoVÝcH sMĚsÍ
Kód

zboží 10% sleva Kč

4850 m Sada pentagramových směsí 5 × 1 ml 707,42
4850a Sada pentagramových směsí 5 × 5 ml 2794,26

pŘÍRodnÍ paRFÉMY – penTaGRaM

Kód
zboží 10% sleva

Kč
2,5 ml

Q
50 ml

D
4951 Dřevo 92,66 1235,22
4952 Oheň 90,67 1208,87
4953 Země 92,66 1289,65
4954 Kov 49,63 661,95
4955 Voda 92,66 1235,22

RosTLinnÉ oLeJoVÉ MaceRÁTY

Kód
zboží Bez slevy

Kč
115 ml

U
215 ml

V
500 ml

I
1000 ml

J
5201 Arnikový olej – Arnikaöl 311,32 498,12 933,98 1556,64
5202 Kaštanový olej – Kastanienöl 187,95 300,73 563,86 939,75
5203 Měsíčkový olej – Calendulaöl 215,62 344,99 646,86 1078,11
5204 Třezalkový olej S10 – Johanniskrautöl S10 197,35 315,76 592,04 986,75
5205 Třezalkový olej W10 – Johanniskrautöl W10 451,60 722,54 1354,78 2257,97
5207 Třezalkový olej O10 – Johanniskrautöl O10 205,52 328,82 616,55 1027,56
5208 Třezalkový olej C10 – Johanniskrautöl C10 197,35 315,76 592,04 986,75
5211 Třezalkový olej M10 – Johanniskrautöl M10 211,93 339,08 635,76 1080,79
5209 Aloe Vera olej 226,00 352,54 669,82 1138,67

KosMeTicKÁ MÁsLa

Kód
zboží Bez slevy

Kč
100 ml

E
250 ml

H
500 ml

I
5025 Mangové máslo – Mango ‑Butter 229,46 458,91 780,16
5029 Bambucké máslo – Shea ‑Butter 90,18 180,34 306,58

100 g
E

250 g
H

500 g
I

5026 Kakaové máslo – Kakao ‑Butter 149,88 299,75 509,58

ViTaMÍnY

Kód
zboží Bez slevy

Kč
20 ml

C
50 ml

D
115 ml

U
215 ml

V
5101 Lecitin super 190,25 380,53
5102 Panthenol – provitamin B5 56,27 112,55 225,08 348,87
5103 Vitamín A 185,63 371,27
5104 Vitamín E 160,28 320,55 641,10 993,72

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

RosTLinnÉ oLeJe

Kód
zboží Bez slevy

Kč
115 ml

U
215 ml

V
500 ml

I
1000 ml

J
5040 Amarantový olej LZS 1 397,65 2 236,26 4 204,15 7 147,05
5041 Arganový olej LZS 341,38 546,20 1 026,87 1 745,68
5002 Avokádový olej – Avocadoöl 71,77 114,82 215,87 366,98
5003 Brutnákový olej LZS – Boragesamenöl 316,87 506,99 953,15 1620,34
5004 Dýňový olej LZS – Kürbiskernöl 188,11 300,98 565,83 961,93
5005 Jojobový olej LZS – Jojobaöl (DPH 21 %) 349,84 559,74 1052,31 1788,93
5031 Konopný olej LZS – Hanföl KGP 122,16 195,47 367,49 624,74
5042 Kokosový olej LZS 132,12 211,39 397,43 675,63
5006 Lněný olej LZS – Leinöl 57,57 92,10 173,19 294,41
5007 Makadamiový LZS – Macadamianussöl 82,12 131,39 247,01 419,92
5009 Mandlový olej LZT – Mandelöl 44,32 70,90 133,30 226,62
5039 Mandlový olej LZS – Mandelöl 124,97 199,95 375,89 639,01
5010 Olivový olej LZS – Olivenöl 75,11 120,19 225,94 384,10
5011 Pupálkový olej LZS – Nachtkerzenöl 302,91 484,68 911,20 1549,03
5012 Ricinový olej LZS – Rizinusöl (DPH 21 %) 61,47 98,35 184,90 314,32
5014 Sezamový olej LZT – Sesamöl 65,83 105,32 198,01 336,62
5015 Slunečnicový olej LZS – Sonnenblumenöl 51,99 83,19 156,40 265,88
5035 Slunečnicový olej LZT – Sonnenblumenöl 24,63 39,40 74,08 125,93
5016 Sójový olej LZT – Sojaöl 14,30 22,88 42,99 73,11
5017 Z jader hroznů LZT – Traubenkernöl 64,14 102,60 192,92 327,95
5019 Z meruň. pecek LZS – Aprikosenöl 161,34 258,14 485,30 825,00
5020 Z pšeničních klíčků LZS – Weizenkeimöl 155,33 248,50 467,18 794,20
5021 Z vlašských ořechů LZS – Walnusöl 126,28 202,08 379,89 645,80
5023 Z vlašských ořechů LZT – Walnusöl 32,45 51,94 97,66 166,04
5022 Z jader andské růže LZS – Hagebuttekernöl 200,83 321,33 604,11 1026,98
5013 Z rýžových klíčků LZS – Reiskeimöl 66,27 106,06 199,36 338,91
5024 Karité (shea olej) – Karité (Sheaöl) 74,17 118,67 223,12 379,30
5018 Z černého kmínu LZS – Schwarzkümmelöl KGP 255,55 408,87 768,64 1306,67

deZinFeKČnÍ pŘÍpRaVeK
Kód zboží 10% sleva 150 ml F 500 ml I 1000 ml J

1807 Thymicon 108,16 223,89 331,69

ČisTicÍ pRosTŘedKY
Kód zboží Bez slevy 140 g K 500 g I

5501 Samea 98,00 včetně aplikároru 62,64

10% sleva se týká všech označených přípravků 
a platí od 12. 11. do 14. 12. 2014

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
spRcHoVacÍ oLeJe

Kód
zboží

10% 
sleva

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I

1000 ml
J

8203 Flirt SO 238,90 358,35 716,70 1039,20

KRÉMY

Kód
zboží

10% 
sleva

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

8404 Eterica RK 181,07 298,76 597,50 956,01

paRFÉMoVÉ oLeJe
Kód

zboží 10% sleva 10 ml
B

20 ml
C

50 ml
D

8501 Ambra parfémový olej 98,02 156,83 313,66
8502 Ananas parfémový olej 96,87 154,99 309,97
8503 Avokádo parfémový olej 175,70 281,12 562,22
8504 Broskev parfémový olej 162,44 259,90 519,78
8505 Convalia parfémový olej 106,54 170,12 340,90
8506 Čokoláda parfémový olej 108,71 173,94 347,87
8507 Fialka parfémový olej 108,71 173,94 347,87
8509 Jasmín parfémový olej 122,16 195,46 390,90
8510 Karamel parfémový olej 103,20 165,10 330,20
8511 Kokos parfémový olej 95,44 152,70 305,40
8512 Med parfémový olej 108,71 173,94 347,87
8513 Medový meloun parfémový olej 95,54 152,86 305,70
8514 Meloun parfémový olej 108,71 173,94 347,87
8515 Tabák parfémový olej 129,58 207,32 414,65
8516 Vanilka parfémový olej 107,67 172,26 344,54

VŮnĚ do VYsaVaČŮ

Kód
zboží 10% sleva

Kč
50 ml

D
100 ml

E
5600 AROMISAN 211,68 321,95

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

VÁnoČnÍ sMĚsi Éo

Kód
zboží 10% sleva

Kč
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
4301 Vánoční čas – Weihnachtszeit 141,82 226,93 453,84
4302 Vánoční dárek – Weihnachtsgeschenk 146,92 235,08 470,15
4303 Vánoční koleda – Weihnachtslied 186,79 298,88 597,75
4304 Vánoční pohádka – Weihnachtsmärchen 259,44 415,11 830,20
4305 Vánoční sen – Weihnachtstraum 171,80 274,89 549,77
4306 Vánoční večer – Weihnachtsabend 147,68 236,30 472,61
4307 Vánoční vůně – Weihnachtsfest 153,68 245,89 491,77
4308 Vánoční stromeček – Tannenbaum 142,98 228,76 457,52
4309 Ježíšek – Christskind 170,52 272,83 545,67
4310 Vánoční hvězda – Weihnachtsstern 111,93 179,09 358,15
4311 Vánoční nálada – Weihnachtsstimmung 141,82 226,93 453,84
4312 Voňavé Vánoce – Duftige Weihnachten 169,50 271,18 542,33
4313 Romantické Vánoce – Romantische Weihnachten 191,34 306,16 612,30

aUTopaRFÉMY

Kód
zboží 10% sleva

Kč
115 ml

U
215 ml

V
500 ml

I
7001 Vanilou 266,85 413,61
7002 Love Story 241,00 373,55
7003 Flavour 245,48 380,51 707,90
7004 Flirt 319,15 494,69
7005 Anti ‑tabak 366,82 568,57
7006 Fruit ‑Line 494,11 749,92

UniVeRZÁLnÍ poMeRanČoVÝ ČisTiČ

Kód
zboží 10% sleva

Kč
150 ml

F
500 ml

I
1000 ml

J
5500 Orange ‑Sanitol 138,59 318,73 509,98

dopLŇKoVÝ soRTiMenT
Kód

zboží Bez slevy Kč

9416 Pilník skleněný 49,91
9504 Želatinové tobolky V1, bal. 100 ks 34,28
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 Kosmetické 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 53,82
9501 Termopodložka masérská 150×60 999,00

10% sleva se týká všech označených přípravků 
a platí od 12. 11. do 14. 12. 2014 AROMATERAPIE

časopis pro zdraví a krásu č. 4/2014

VYDAVATEL A ADRESA REDAKCE:
1. Aromaterapeutická KH a. s.

Kšice 11
349 01 Stříbro Kšice

REDAKCE:
Karel Hadek, Michaela Švorcová

Jitka Potužáková, Ing. Michael Švorc, Mgr. Eva Bočková
E mail: info@karelhadek.eu

SOUTĚŽ:
akh soutez@email.cz

PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA:
Mgr. art. Aneta Jelínek, anet.jelinek@gmail.com

PŘÍJEM OBJEDNÁVEK:
Po–Čt: 7.00–15.30, Pá: 7.00–14.00

eshop.karelhadek.eu

Tel.: +420 371 140 900
Vodafone: +420 777 274 059

O2: +420 722 458 765
T Mobile: +420 731 336 475

Časopis, reklamace: info@karelhadek.eu
Skype: Aromaterapie Karel Hadek

ostatní kontakty:
Poradna – tel.: +420 371 140 900
(poradna i na mobilních číslech)
E mail: poradna@karelhadek.eu
Reklamace: info@karelhadek.eu

Skype: karelhadek
www.karelhadek.eu

MK ČR E 21828 

Obsah článků uveřejněných v časopise Aromaterapie vyjadřuje subjektivní názory a postoje jejich 
jednotlivých tvůrců. Vydavatel neodpovídá za obsah sdělení v článcích uvedených. V případě, že máte 

jakékoliv dotazy k jednotlivým tématům, kontaktujte prosím příslušné autory.

Všechny články, fotografie a kresby otištěné v tomto vydání časopisu Aromaterapie
byly poskytnuty firmě 1. Aromaterapeutická KH a. s., sekce AROMATERAPIE Karel Hadek.

Jejich další používání a šíření, byť jen jejich části, bez svolení vydavatele není povoleno.
Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí.
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www.karelhadek.eu

1. aromaterapeutická KH a. s.
Kšice 11

349 01 stříbro ‑Kšice
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