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Čas uhání, jako by se urval od řetězu. Není to dlouho, co byla uzávěrka prvního čísla letošní 
Aromaterapie. Za pár dní končí duben a s ním je zde uzávěrka dalšího, tedy druhého vydání. 
K napsání těchto řádků mě svedlo tentokráte počasí. Sluníčko doslova praží, teplota vzduchu 
je v posledních dnech nad 30 °C, teplota vody u břehu 28 °C a poněkud dál od břehu pak 26 °C. 
Dovolím si tvrdit, že za daných okolností i já mám ideální provozní teplotu. Musím přiznat, že 
se nenacházím v oblasti někde okolo padesáté rovnoběžky, ale trochu jižněji. Dočasným pů‑
sobištěm se mi stalo místo, kde se mluví různými jazyky, krom jiného dost často i česky, místo, 
kde se nechá trávit krásná dovolená. Ono to již nebude dlouho trvat, a dříve než se nadějeme, 

nám čas prázdnin a dovolených zaklepe na dveře. Hotel Magic Beach mi učaroval hlavně tím, že to není žádný obrovský 
komplex, nabízející „průmyslovou turistiku“, ale právě naopak zde panuje to, co bych nazval rodinnou atmosférou. 
V hotelové klasifikaci má hotel 4*. Více bych mu jich sice nedal, ale při srovnávání by bylo nutné mnohým 
pětihvězdičkovým hotelům alespoň dvě hvězdičky sebrat.

První, co po příjezdu potěší, je okamžitá péče personálu. V celém hotelu je tak Čisto, že ono velké Č 
nelze brát jako gramatickou chybu, ale mimořádné ohodnocení. Vybavení pokojů účelné. Pohodlné 
postele, vlastní trezor, klimatizace. Toaleta, sprcha a umývadlo a permanentně teplá voda. Proč to 
píši, to je přece samozřejmost! Nesmím zapomenout na malou lednici, o které vím, k čemu dobře 
slouží, na rozdíl od televize, na kterou zde není čas. Asi slouží jen jako funkční dekorace. 
Hotel se nachází v klidné části, na okraji staré Hurghady. Je postaven tak, že z každého 
pokoje je výhled na moře. Kuchyně výborná, člověk se musí krotit, aby na cestě zpět 
neměl nadváhu. Pláž je písčitá, pohodlná lehátka zvou k celodenní relaxaci 
a k moři je to co by kamenem dohodil… Tedy od hotelu, při pohledu z pláže 
je moře pod nosem. Na pláži může přepadnout žízeň. Tu pak lze utopit 
u plážového baru. Tropické večery jsou zpříjemňovány animačními pro‑
gramy, nabízí se i možnost večerních toulek po Hurghadě. Od hotelu do 
centra staré Hurghady je 15 minut pěší chůze. Pokud by někdo tvrdil, 
že zde není bezpečno, pak jen dokazuje, že zde prostě nebyl. V hotelu 
brzo po příjezdu oslovuje nově přibyvší usměvavý pán slovy: „How are 
you? Wie geht es Dir? Kak děla? Ják še maš?“ Pak to nemůže být 
nikdo jiný než majitel hotelu, pan Abdul, který takto nejen 
rafinovaně zjišťuje, kdo odkud pochází, ale také chce ka‑
ždému osobně popřát krásnou dovolenou. Sluníčko si 
mě žádá na pláži, a tak nezbývá, než čtenářům Aromky 
popřát krásné zbývající jarní dny, kouzelné léto plné 
slunečných zážitků a pohody.

Váš Karel Hadek

Dovolenou v Hotelu Magic Beach nabízí např.:  www.invia.cz, 
www.dovolena.cz, www.cestuj.cz, www.fischer.cz
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Milí čitatelia Aromky. Sme radi, že sa môžeme s Vami podeliť 
o dobrú správu. Distribúcia preparátov AKH sa rozrastá do 
dalšieho európskeho štátu. Do „aromarodinky“ tak pribúda 
už aj Maďarsko.

Sme veľmi radi, že firma HARMONIC STYLE, s.  r. o. získala 
exkluzívne právo pre distribúciu na maďarskom trhu.

Nuž a ako a hlavne prečo to všetko začalo?

Moje meno je Vanda Harkály a povolaním som kozmetička 
a vizážistka. Som Slovenka a žijem v Maďarsku. Moj manžel 
je László Harkály a viac ako 20 rokov pôsobí ako poradca 
pre zdravú výživu a zdravotný štýl. Je držiteľom viacerých 
medailí Majstra Maďarskej republiky vo vzpieraní.

Obaja sa stretávame s ľudmi, ktorí majú nejaký ten zdravotný, 
kožný problém.

Tak ako sa hovorí, osobná skúsenosť je na nezaplatenie.

K preparátom AKH sme sa dostali podobne ako mnohí iní 
ľudia, cez odporúčanie spokojného zákazníka. Už dlho sme 
hľadali skutočne čistú kozmetiku. Kozmetiku, ktorá by bola 
vhodným doplnkom v starostlivosti o telo z vonku, ktorá by 
nespôsobovala alergie alebo nežiaduce reakcie. A hlavne 
kozmetiku, ktorá by mohla byť preveciou pred kožnými 
problémami.

Moja posledná kvapka
A čo bolo tou skutočne poslednou kvapkou?

V mojom hľadaní som narazila na „vychýrenú“ kozmetiku ne‑
menovanej značky, bola hypoalergénna a neprifarbovaná, ale 
obsahovala parabény. Prvý deň skúšania všetko vyzeralo dobre, 
ale po piatom dni som mala pokožku na tvári podobnú niekomu, 
koho popálil horúci olej. Strašne ma bolela celá tvár a trvalo 

viť hroznej alergie z inej 
kozmetiky, a sväto ‑sväte 
sľubujú, že už nikdy ne‑
budú skúšať niečo iné. 
Mám ešte stále v  hlave 
vetu jednej moje zákaz‑
níčky: „Pri Hadkovi cítim 
to, čo necítim pri žiadnej 
inej kozmetike! Cítim 
starú, dobrú poctivosť.“

Aromaterapia KH má 
výborné meno vybu‑
dované práve na poc‑
tivosti. A  toto dobré 
meno chceme aj my šíriť 
v  Maďarsku. Vaši pria‑

telia a známi žijúci v Maďarsku nás môžu nájsť na internete 
a webovom obchode, alebo absolvovať ošetrenie v salóne, tak 
isto aj na výstavach a prezentáciách. Budeme sa na všetkých 
srdečne tešiť.

Vanda Harkály, distributor Maďarsko
www.idealisbor.com

Slováci objavujú Austráliu 
a Aromaterapiu Karel Hadek
Priateľka sa tento týždeň vrátila z Austrálie a plnú dojmov, 
ešte trochu unavenú z časového posunu, som ju stretla na 
prechádzke so psom. Prešli sme celý les, ktorý sa rozpres-

3 mesiace, kým sa moja pokožka za pomoci eterických olejov 
dostala do normálneho stavu. Toto bola úplne posledná kvapka 
a od tohoto momentu už sme pri Hadkovi zostali.

Ak Vám niečo pomohlo, čo urobíte ako prvé?

Tou prvou vecou zvyčajne býva to, že chcete pomôcť druhým 
ľudom. Chcete, aby aj oni vyriešili svoje problémy. Pri kožných 
problémoch to bohužial nebýva ako mávnutím čarovného prú‑
tika a  problém nezmizne zo dňa na deň. Koža ako najvačší 
orgán v tele si zaslúži aj náležitú starostlivosť, a ak jej ju dáte, 
odvďačí sa Vám.

A čo je najdôležitejšie?

Problémom predchádzať. Nájsť vhodnú starostivosť pre seba 
a používať ju pravidelne. Práve toto sa snažíme naučiť aj na‑
šich zákazníkov. Už sa nebojím, čo príde zajtra. Rada pracujem 
s kozmetikou AKH v salóne. Každá kozmetička Vás upozorní, 
že môže nastať nejaká alergická reakcia po ošetrení. Iste, tieto 

veci sú nevyspytateľné, 
ale riziko je menšie o to 
viac, ak pracujete s kva‑
litným materiálom. Ja 
sa vôbec neobávam, 
a doteraz sa mi to ešte 
nidy pri práci a  na 
druhý deň po ošetrení 
nestalo.

Práve naopak. Zá‑
kazníčky, ktoré medzi 
ošetreniami skúsili iné 
produkty, mi posie‑
lajú fotky s  prosbou 
o  pomoc, ako sa zba‑

tiera nad našim sídliskom a okrem vône a nádhernej zelene 
našej európskej jari som pri jej rozprávaní pocítila aj závan 
z opačného konca sveta. Obloha je tam vraj neuveriteľne 
modrá, vzduch priezračný, more a útesy, pri ktorých sa po-
tápali, čisté a  nádherné. Medzi stromami lietajú kŕdle fa-
rebných papagájov, na farmách medzi ovcami poskakujú 
klokany a v obchodoch dostať kúpiť mäso bez hormónov 
a čerstvú zeleninu bez chémie. Pomyslela som si: tak to je 
predstava raja.

A potom som šla do blízkeho hypermarketu nakúpiť niečo 
zdravé na večeru. Neľahké, priam nemožné. Nuž čo, Austrálča-
nia určite riešia svoje – možno iné problémy (suchá, požiare, 
premnožené kobylky), a my zase svoje: nejedlé potraviny 
v obchodných reťazcoch, absurdné a znepokojujúce zákony 
Európskej únie, úpadok kultúry, slušnosti a morálky. Máme 
čo robiť – aby sme to ustáli a zmenili k lepšiemu. Pretože 
bedákať a  nadávať nám nepomôže (a  do Austrálie všetci 
odísť nemôžeme).

Ak by sme chceli začať práve dnes – myslím meniť niečo 
k  lepšiemu – potrebujeme si najskôr uvedomiť - čo je tu 
u nás – na Slovensku, v Česku, strednej Európe – dobré a čo 
stojí za to: Napríklad obrovské zásoby pitnej vody, wow! 
To už je niečo a svet nám ju závidí. Nádherné lesy a lúky, 
plné liečivých bylín. Už dnes si môžete nazbierať žihľavu 
na čaj a púpavu (pampelišku) do šalátu. Láska, priateľstvo, 
rodina a  česť, ktoré treba pestovať a  chrániť, bez ohľadu 
na absurdnosti, ktoré nám vnucujú ideológovia zo západu. 
Mali by sme vedieť aj to, že média sú dnes menej slobodné 
ako kedykoľvek predtým – a často aktívne pomáhajú šíriť lži 
a demagógie. Malá rada: stačí preladiť alebo vypnúť.
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nechají být, neotravují, nic nechci. Nemůže mi nabídnout 
nic, co by v Čechách nebylo lepší. Než mohl dojít k mému 
lehátku, odešla jsem vyzkoušet slanost a teplotu moře.

Setkání jsem se ale nevyhnula. Seděli jsme u stolečku u ba-
zénu a mladý muž nás oslovil. Nabízel různé masáže povět-
šinou nesoucí orientální názvy i  „orientální ceny“. Mraky 
pochyb mne neopouštěly. V masérských technikách se trochu 
vyznám a dvacet let praxe se na mně podepsalo. Pochyby 
byly obměkčeny v okamžiku, kdy mi začal masírovat ruku 
a jeho prsty mířily přesně na reflexní body. Začala jsem zva-
žovat masáž, ale… Když jsem uviděla materiál, kterým by 
mi masáž prováděl, oklepala jsem se. Mezi tím jeho prsty 
pokračovaly a začaly uvolňovat zatuhlá místa na zádech. 
Pochyby mizely a já pronesla, že si na zkušební masáž při-
nesu svůj olej.

Gamal souhlasil… Byla to zkouška pro nás oba. Z jedné ma-
sáže byla celá kúra. Po masážích jsem odcházela uvolněná, 
vznášela jsem se na obláčku blaženého nevědomí. Usmívala 
jsem se. Okolí neznalé účinků, když vidělo můj výraz, bylo 

distribúcie na Slovensku. Už existujúce možnosti chcem 
doplniť predajným miestom v navštevovanom nákupnom 
centre v  Bratislave, s  ktorým rokujem o  prenájme stánku 
alebo obchodu.

Verím a dúfam, že o jeho otvorení sa dozviete už v nasle-
dujúcom vydaní časopisu!

Monika Mannová, distribútor pre Slovensko
www.aromaterapia.sk

Karel Hadek v Egyptě
Skutečnost, že se Karel Hadek zamiloval do královny Kleo-
patry, je všem již známá. Do Egypta se již téměř odstěhoval. 
Karel vždy říká: „Nikdy nikomu a ničemu nevěř.“ není nad 
vlastní zkušenost, a tak mi to nedalo a vypravila jsem se tam 
také. Nehledala jsem Kleopatru, ale klid, relaxaci a pohodu.

Při východu z letiště, jsem nasála egyptský vzduch, nechala 
jej na sebe působit. S výdechem jsem se snažila zanechat 
pracovní povinnosti a únavu na letišti. Na hotel Magic Beach 
jsme dorazili za 20 minut. Po seznámení s milým personálem, 
a  ubytování v  našem apartmá následovala procházka po 
pláži, při níž jsem se začínala cítit o 30 kg lehčí a minimálně 
30 let mladší. V noci jsem klidně spala, spánek byl delší než 
5 hodin, což je u mne neobvyklé. Ráno mne přivítalo sluníčko 
a volalo na mne moře. Vyslyšela jsem volání a vyrazila na pláž.

A tady se to stalo. Mezi klid hledajícími lidmi různých ná-
rodností se procházel egyptský muž nabízející masáže. Moje 
reakce byla odpovídající mým zkušenostem. Ať mne všichni 

Pani Romana z Bratislavy mi na moju malú anketu odpo-
vedala takto:

Aké sú vaše (prvé) skúsenosti s prípravkami Aromaterapie 
Karel Hadek?

Zatiaľ veľmi dobré. Hoci kozmetiku Karla Hadka používam iba 
pár týždňov, mám už svoje obľúbené prípravky. V niektorých 
oblastiach sa ešte teším na objavovanie – či už ohľadom účinkov, 
konzistencie alebo vône.

Na ktorý problém či spôsob použitia sa vám táto kozmetika 
doposiaľ najviac osvedčila?
Oceňujem hlavne jej vplyv na suchú, dehydratovanú pokožku 
tváre aj tela.

Privítali by ste lepšiu dostupnosť k týmto prípravkom na 
Slovensku?

Jednoznačne áno. Uvítala by som, keby bolo možné prípravky 
spoznať prostredníctvom testera, kde hneď prvý vnem – vôňa 
– mi vie poslúžiť ako vodítko, či sa s daným prípravkom viem 
stotožniť.

Aké skúsenosti majú vaši priatelia alebo ľudia, ktorým 
ste Aromaterapiu Karel Hadek odporučila?

Sú spokojní, niektorí mimoriadne. Výhrady sa objavili voči tej‑
‑ktorej prírodnej vôni, čo je subjektívna záležitosť, a buď sa to 
vyváži skvelým účinkom prípravku alebo sa nájde iný. Myslím, 
že niektoré prípravky si naopak našli svoju priazeň práve vďaka 
krásnej prirodzenej vôni. Vtedy si človek uvedomí, že cesta späť, 
ku komerčnej, umelo parfémovanej kozmetike, už nie je možná.

Lepšia dostupnosť k  celej ponuke AKH – a  rovnako Aro-
maFauny, ako i možnosť privoňať k nim, kým si vyberieme 
a kúpime ten „svoj“ prípravok – to je teraz aktuálna úloha 

Tak, to by sme mali! Ak toto zvládneme, už nebude ťažké 
nekupovať nekvalitu alebo aj odolať klamlivým reklamám 
farmaceutického a kozmetického priemyslu a zachovať si 
zdravý rozum.

Aromaterapie Karel Hadek na Slovensku v tej veľkej ponuke 
prípravkov – v  obchodoch či na internete – predstavuje 
možno malý ostrovček, ale je krásne zelený a  svieži. Ako 
novej slovenskej distribútorke týchto vysoko kvalitných a dia-
metrálne odlišných prípravkov sa mi stále potvrdzuje, že 
keď niekto na tento ostrovček vstúpi, už sa mu naspäť veľmi 
nechce. Oleje, séra, krémy a  ich voňavé substancie podľa 
receptúr Karla Hadka. To je láska na prvý pohľad (vlastne 
na prvé ovoňanie a použitie!) a asi na celý život.

Nedávny vznik nového internetového obchodu na Slovensku 
zaujal mnohých nových používateľov. Táto profesionálna 
aroma -kozmetika sa u nás šíri – ako všetko, čo je dobré – 
pomaly, ale iste. (Pretože len zlé sa šíri rýchlo – a rovnako 
rýchlo zaniká.)

Na Slovensku kozmetiku Karla Hadka mnohí zákazníci po-
znajú už takmer 20 rokov. Veď sa tu aj doteraz predávala. 
Spomedzi tých nových používateľov, ktorí ju objavujú až 
teraz, vyberám dve zákazníčky a ich skúsenosti:

Pani Ivana z Nitry mi napísala, že Aromaterapie Karel Hadek je 
pre jej rodinu objavom tohto roka. Konečne vraj niečo začína 
pomáhať jej dvom dcérkam pri atopickom ekzéme a man-
želovi pri dlhodobých mykózach. Ona sama skúša 
s nadšením prípravky na pes- tovanie 
pleti a podľa jej vyjadre-
nia – konečne našla 
svoju značku.
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vyděšené. Přítel se mne ptal: „Jsi v pořádku?“ Neměla jsem 
potřebu mluvit, jen jsem se usmívala… Podotýkám, že od 
roku 1996 nekouřím, vyhýbám se i vodní dýmce, tudíž „tráva“ 
ani hašiš v tom roli nehrály.

Masáž trvala cca 75 minut, prováděna byla na celém těle 
s výjimkou břicha a ňader. Podobnou techniku jsem zažila 
pouze při ayurvédské masáži, která je však náročnější. Masáž 
byla opravdu zajímavá, pro mne uklidňující, ale Gamal na 
tom byl jinak. Do techniky dal vše a i přes ne příliš vysokou 
teplotu v místnosti, kapal z něho pot. Jako správný terapeut 
mne po masáži nechal odpočívat na lůžku.

Nezbývá než konstato-
vat, že masáž byla pro-
spěšná pro oba. Já si 
lebedila blahem a Gamal 
obdivoval můj olej. Do 
souvislosti s  Karlem si 
mne nedal… O  naší 
„známosti“ se dověděl 
po předposlední masáži, 
kdy projevil větší zájem 
o můj olej. A tak se za-
čala možná spolupráce 
AKH a Egypta…

Gamal se rozhodl, že 
by chtěl pracovat s naší 

kosmetikou ve svém nově vznikajícím centru. A  tak jsme 
se domluvili, že vytipuji přípravky, které by byly vhodné 
pro jejich práci, pro jejich terapie. Vzhledem ke specifikaci 
našich přípravků půjde převážně o lecitinové oleje, např. LE‑
CITOL YLJA, LECITOL ROYALE na masáž a OLEOSOLY na 

„peeling“ těla. Možná 
bychom mohli připravit 
parfémy, které by byly 
specifické pro pocity 
zjískané v  Egyptě. Že 
by nesly názvy Magic 
Beach a  Gamal? Ale 
v  Egyptě je parfémů 
tolik…

Milé dámy a  milí pá-
nové, pokud budete trá-
vit dovolenou v Egyptě, 
doporučuji vám navští-
vit hotel Magic Beach 
a v tamním SPA si ne-
chat provézt masáž. 
Komunikace může pro-
bíhat anglicky, rusky, 

německy nebo všemi jazyky pospolu. Do hotelu vás doveze 
taxík za 5 egyptských liber tj. 15 Kč a odejdete obohaceni 
o příjemný zážitek, nebo se ubytujte přímo v hotelu Magic 
Beach. Hurghada je bezpečná a tamní obyvatelé jsou ne-
šťastní z nedostatku turistů a fám o nebezpečnosti, které 
šíří ti, kteří Hurghadu v těchto dnech nenavštívili. Pozitivní 
je, že nás, Čechy, mají v Egyptě rádi. Dokonce se snaží učit 
i český jazyk… Taková hláska“ř“ jim zrovna moc nejde, ale 
jistě se s nimi při jeho učení zasmějete.

Michaela Švorcová

Proč EGYPT, LECITOLY 
a OLEOSOLY?
Velice často je doporučováno nechat si před sluněním udělat 
peeling. Za normálních okolností s tímto nesouhlasím. Pee-
ling odstraní zrohovatělou vrstvu buněk, která za normálních 
okolností chrání pokožku před nesčetnými potížemi. Odstra-
něním zrohovatělé vrstvy odstraníte přirozenou ochranu těla 
a nové buňky nejsou připravené na okolní vlivy. Než se z nich 
stane zrohovatělá vrstva  – přirozená ochrana těla, může 
dojít k poškození pokožky, vzniku nežádoucí pigmentace, 
ekzémů, či dokonce v budoucnu rakovina kůže. Díky peelingu 
dochází i k předčasnému stárnutí pokožky. K odstraňování 
zrohovatělé kůže dochází i při masáži, při otírání oblečení 
o pokožku. Toto je však přirozený „peeling“.

Vzhledem k tomu, že mnoho lidí tuto informaci nemá nebo 
ji nechce akceptovat, doporučujeme na tělový 
peeling OLEOSOLY. Základ tvoří bambucké 
máslo a mořská sůl. Díky OLEOSOLŮM dochází 
k  jemnému peelingu, který promastí zroho-
vatělou vrstvu, prokrví pokožku, podpoří 
látkovou výměnu v  těle, ale neodstraní 
tolik potřebnou zrohovatělou vrstvu po-
kožky. I přes vysokou kvalitu OLEOSOLŮ 
a jejich šetrnost, nedoporučuji provádět 
peeling každý den.

V  létě máme všichni velikou 
potřebu trávit hodně času 
na sluníčku, opalovat se, 
prohřívat tělíčko. I  přesto, 
že se mažeme opalovacími 
oleji, bývá naše pokožka 
suchá, nebo se po slunění 

začne olupovat či šupinkuje, šedne, prašivý – odchází zro-
hovatěné buňky. Zde mohu doporučit LECITOLY. Jednou 
možností je masáž těla, a tu si provedete sami tím, že tělo 
pohladíte. Další možností je sprcha. LECITOL použijete ve 
sprše místo sprchovacího oleje. Důležité je, aby se udržela 
pokožka promaštěná, aby nedocházelo k nadměrnému od-
stranění zrohovatělé vrstvy. Takže zase doporučujeme opak. 
Než pokožku obrušovat, budeme ji pěstovat…

Tyto přípravky se chystám doporučit 
Gamalovi právě proto, že převážnou 
část klientely tvoří Evropané. Věřím, 
že díky našim přípravkům se budou 
lidé ze své dovolené vracet spokoje-
nější, jejich opálení bude vydatnější, 
vydrží delší dobu, a hlavně pokožka 

bude zdravější. Sluníčko potřebujeme 
všichni. V Čechách je ne vždy slunečných 

dni dle přání, a tak, pokud se vydáme za sluníčkem, měli 
bychom si jej užít a ne se spálit hned první den a následně 

se před ním schovávat.

Stejné ošetřování bych doporučila i u nás v Čechách. Jde 
o  to, abychom vytvářeli kvalitní pokožku, ne ji odstra-
ňovali, ničili. Podporujme ji, budeme pomaleji stárnout. 
Otázka vrásek je mezi ženami a dnes již i mezi muži stále 
aktuální a troufám si říci, že ji řešíme stále častěji. Jde o to, 
že v médiích se toto téma objevuje více. Kosmetické spo-
lečnosti nám nabízí lepší a zázračné krémy, séra, po kte-
rých zaručeně vrásky nebudou. Opak však bývá pravdou.

Michaela Švorcová
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jejich léčení. Medovou mast by nemělo smysl vyrábět prů-
myslově, nejen proto, že ji lze vyrobit v  případě potřeby 
bleskově doma, ale netřeba ji připouštět, jak to požaduje 

legislativa, a přispívat tak na živobytí u připouštění 
parazitujícím eurobyrokratům. Mně samotnému se 
tato medová mast již několikráte v životě více než 
osvědčila, proto ji mohu vřele doporučovat.

Na  její přípravu potřebujeme jen med v tekuté 
formě a éterický levandulový olej. Do 100 g medu 
přidáme 5 ml (= 150 kapek) levandulového oleje 
a řádně vmícháme. Hotovo.

Nanášíme na  odřeniny, které jsou znečištěny 
mechanickými nečistotami (prach, štěrk, písek) 
a  překryjeme obvazem. Med nečistoty z  rány 
doslova vytáhne na obvaz, levandule ránu dez-

infikuje a brání jejímu zanícení. Tím lze předejít 
i hnisání rány a případné tvorbě jizev. Medovou mast lze 
použít i na řezná poranění. Osvědčila se i u bércových vředů, 
zánětů nehtů i dalších zánětlivých problémů. Pochopitelně, 
co se použití medové masti týká, zde se meze vynalézavosti 
nekladou. Rád bych však upozornil na malou nectnost, která 
se při použití u medové masti může objevit. Pokud ji ne-
cháme na ráně delší dobu, např. přes noc, což není na závadu, 
může se stát, že mast doslova vyschne a obvazový materiál 
se přilepí k pokožce. V žádném případě nestrhávat! Exce-
lentní pomoc nabízí lahvička s rozprašovačem, do které dáme 
zchladlou převařenou vodu a postříkáme obvaz. Vlhkost jej 
uvolní a ten se nechá následně bezproblémově sejmout.

Protizánětlivý účinek medové masti lze ještě posílit přidáním 
některých éterických olejů, které vykazují mimořádně silné 
antimikrobiální účinky. V úvahu přichází např. éterické oleje 

fenolické skupiny, to jsou mateřídouška, tymián, saturejka 
či dobromysl. Těchto olejů však přidáváme jen cca 0,1 % aby 
nedocházelo k podráždění v místě poranění, či pokožky. 
Na  oněch 100 ml medu tedy můžeme krom již zmíněné 
levandule přidat i cca 3 až 5 kapek některého ze zmíně‑
ných olejů.

Karel Hadek

Třezalkové opalování
Není to tak dlouho, co si sluníčko vytrvale hrálo na scho-
vávanou. Osobně si nemohu stěžovat, pro sebe jsem to 
vyřešil po svém. Prostě jsem se vypravil za sluníčkem na jih. 
Mikuláše jsem „oplakal“ na  letišti. Vánoce, Nový rok, Tři 
králové, jakož i  zbytek ledna byly spojeny s  tím, co bych 
označil jako pracovní dovolená. Dokonce i odpočinek byl 
pracovní. Jak jsem již v Aromaterapii č. 4/2013 psal, to vše 
začalo v egyptské Hurghadě. I nyní bylo sluníčka dostatek, 
voda v moři kolem 22 °C, tak jsem prakticky každý den 
polehával na pláži. Na sluníčku. Tentokráte jsem již s sebou 
nebral žádný opalovací olej s OF, ale předešlé zkušenosti 
s třezalkovým olejem mě dráždily natolik, že jsem musel 
v onom třezalkovém experimentu pokračovat. A není se 
čemu divit. Ať se jeden podívá kamkoli…

Kdo píše o třezalce, okamžitě varuje před kombinací slu-
níčka a třezalkového oleje. A tak po létech čtení těchto 
varování pochopitelně v  hlavě nastává zmatek. Snad 
jen vědomí, že tomu není tak dlouho, co Ti nejchytřejší 
naprosto přesně věděli, že Země je placatá, a vlastní po-

znatky s třezalkou mě vedly ke kacířským úvahám, že ani 
třezalka by nemusela být až zase tak „placatá“, jak všichni 
„vědí“.

Původně nebylo úmyslem vyzkoušet třezalkový olej jako 
opalovací, ale zcela naopak zjistit jak pokožku senzibilizuje, 
o kolik je nutno zkrátit expozici slunečními paprsky, pokud jej 
na pokožku aplikujeme. Takovéto, dle mého důležité údaje 
si všichni „třezalkologové“ schovávají pro sebe. Ve chvíli, kdy 
řeknu „třezalkový olej“, pak nutno zmínit, že je to naprosto 
nedostatečná specifikace, příliš všeobecné konstatování. 
Třezalkových olejů může existovat pomalu nekonečná řada. 
To je zapříčiněno technologií výroby.

Třezalkový olej se vyrábí macerací čerstvé třezalky v rost‑
linném oleji, případně ve směsi rostlinných olejů. Zde se při 
volbě maceračního oleje fantazii meze nekladou. Třezalkový 

olej tak může vzniknout macerací v jakémkoli 
oleji, a  tím se mohou i  podstatně lišit jeho 
terapeutické vlastnosti. Zde tedy upřesním, 
že tentokráte jsem si s sebou vzal tři druhy 

třezalkových olejů, které se od sebe lišily 
základním maceračním olejem. W10 
(olej z  pšeničných klíčků), M10 (man‑
dlový olej) a  O10 (olivový olej). Dále 
pak obsahovaly vitamín E, vitamín A, 
a éterické oleje. Hned po prvních po-
užitích se mi nejvíce zalíbila ona verze 
W10. Po  aplikaci na  pokožku se tento 
olej excelentně vstřebával, na  rozdíl 
od verzí O10 a M10 byl daleko příjem-
nější a  měl jsem i  pocit, že pokožka 
nebyla tolik mastná. Za  zmínku stojí 
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Jak všeobecně známo, med je v kosmetice používán od nepa-
měti. Domnívám se, že v dobách minulých bylo jeho použí-
vání daleko rozšířenější než nyní. Důvod je zcela jednoduchý. 
Med je sladký, hlavní obsahovou složkou jsou jen a jen cukry. 
A také, v tom kosmetickém smyslu, je nepříjemně lepkavý. 
Pokud bychom uvažovali o medu jako součásti běžného 
krému, nelze jej použít v množství „jako na chleba“. Pokud 
by ho bylo hodně, krém by nepříjemně lepil, což by jej 
činilo neprodejným. I  pokud by množství bylo malé, 
dojde k jeho naředění a z medu by byl jen „oslazený“ 
krém. Jak známo, plísně získávají zdroj své energie právě 
z cukrů. Takovýto krém by pak nutně musel být silně 
konzervován, aby velice rychle nezačal plesnivět, popří-
padě kvasit. Každému jistě okamžitě dojde, že používat 
med v krémech za cenu extrémně silné konzervace by 
nesloužilo ani kráse, ani zdraví. Již kolikráte jsem zmi-
ňoval, že konzervanty v kosmetice nepotřebuje pokožka, 
ale výrobci, a to jen a jen proto, aby své výrobky zachovali 
po dlouhou dobu v prodejném stavu.

Omezme se tedy na využití medu v domácích podmínkách. 
Zde již můžeme med používat daleko efektivněji, nic nám 
nebrání, abychom si v případě potřeby vyrobili vždy čerstvý 
přípravek k okamžité spotřebě. V domácích podmínkách se 
pak samozřejmě, na rozdíl od kosmetického průmyslu, bez 
konzervantů obejdeme, stávají se zbytečnými. Jak již jsem 
zmínil, hlavní složkou medu jsou cukry. Cukr je hygrosko-
pický, to znamená, že na  sebe váže vodu. Této vlastnosti 
lze velice efektivně využít při přípravě 
„medové masti“, ať již 
na vyčištění různých po-
ranění (např.  „silniční 
lišej“), či na urychlení 
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i  zjištění, že pouze po  verzi W10 byla pokožka sametově 
hebká. Podotýkám, že výše uvedené poznatky je možné 
spojovat výhradně s třezalkovým olejem, jehož základem 
je olej z pšeničných klíčků. Ani verze M10 a O10 sice žádnou 
zjistitelnou fotosenzibilizaci nevyvolaly, ale onen subjektivní 
pocit „blaha“ mi u nich prostě chyběl.

Já sám patřím k těm, kteří se velice lehko spálí, tudíž jsem 
stavu pokožky na sluníčku věnoval mimořádnou pozornost. 
Překvapením pro mě bylo, že při prvních použitích pokožka 
sice začala vykazovat znaky drobného začervenání, ale nikoli 
v nějaké zkrácené době, ale naopak, dle mých propočtů, jako 
by třezalkový olej W10 měl OF cca 10 až 15. Nutno zmínit, 
že zde se nejedná ani o chemický, ani o fyzikální ochranný 
faktor, který by se nechal měřit, ale o faktor biologický. Jako 
takový může být velice individuální, tedy u různých jedinců 
může vykazovat rozdílné hodnoty. Zhruba po týdnu pobytu 
na egyptském sluníčku, zdůrazňuji, že zimním, byla pokožka 
krásně hnědá a můj „opalovací olejíček W10“ nabízel doko-
nalou ochranu. Vzhledem k  tomu, že ona pracovně ležící 
poloha byla zpříjemňována osuškou, na které jsem ležel, jsem 
vždy po zhruba 3 hodinách olejovou ochranu pokožky pro 
jistotu obnovoval, byť pokožka v žádném případě nejevila 
projevy suchosti.

Tato třezalková opalovací novinka se mi plně osvědčila stej-
ným způsobem i při pozdějších návštěvách v Egyptě. Nutno 
však ještě zmínit, že z tohoto pohledu se jednalo i v Hurghadě 
o zimní sluníčko, které ani tam na jihu nemá onu letní sílu. 
V zimní době je procentuálně daleko vyšší podíl UVA záření, 
zatímco v letních měsících narůstá podíl UVB záření. Takže 
testování a sbírání poznatků nejen běží, ale poběží dál. Ale 
již dnes říkám, že v budoucnosti již nemíním používat cokoli 
jiného. Jsou zde totiž i další, dle mého, pádné důvody.

Zmíněný olej bych označil nejen jako opalovací, ale současně 
i jako regenerační. Víme, že opalování pokožku vysouší. V pří-
padě tohoto oleje se žádné vysoušení nekonalo, pokožka 
byla sametově hebká nejen po aplikaci oleje na pláži, ale 
i  po  doslova šetrném osprchování po  ukončení opalova-
cího dne. Lecison, lecitinovou specialitu doporučovanou 
na  ošetření pokožky po  opalování jsem použil 
několikráte, ale jen na nohy. Asi proto, že jsem 
na nich tak trošku s olejem škudlil a možná proto, 
že na nohách může být pokožka sušší. Dalším 
důvodem může být i to, že jsem nohy daleko 
více, v ležící poloze, na sluníčko vystrkoval.

Za zmínku stojí i fakt, že samotný třezalkový 
olej bývá doporučován jak na  zklidnění, 
tak i na regeneraci pokožky po opalování. 
Vkrádá se otázka, použijeme li jej při opa-
lování a senzibilizace se nekoná, proč by 
neměl své jedinečné služby poskytovat 
již během opalování. Ono s tou senzibi-
lizací to bude asi i otázkou úhlu pohledu. 
Senzibilizace se nekonala v  tom smyslu, 
že by došlo ke  spálení pokožky. Na  dru-
hou stranu, zcela jednoznačně docházelo 
k rychlé tvorbě kožního barviva.
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Pro úplnost bych snad ještě zdůraznil, že v žádném případě 
nelze považovat třezalkový olej za poukázku na bezbřehé 
vystavování těla sluníčku, jinými slovy grilování. I  já jsem 
si více než poctivě pokožku hlídal, hlavně pak v počátcích 
opalování, abych po prvním začervenání prostě ze sluníčka 
zmizel. Jak jsem již uvedl kolikráte, opalování je doslova 
a  do  písmene přírodní medicína. Vývoj člověka probíhal 
v přírodě, člověk je na sluníčko zvyklý, ale dle starého pří-
sloví, že všeho moc škodí, je nezbytně nutné toto přísloví 
akceptovat i při opalování.

Bohužel, každý si pod slovem opalování představuje něco 
jiného. Pro některé, dokonce i vysokoškolsky vzdělané lidi, se 
stalo strašidelným byznysem, sluníčko prý vyvolává rakovinu. 
Že zhoršující se ekologie, životní styl a těžce chemizovaná 
strava, jakož i  další aspekty každodenního života vedou 
ke snížené imunitě téměř každého jedince, že každodenní 
používání tenzidů v kosmetice má negativní dopad na po-
kožku, nebývá dáváno do souvislostí se stále se zvyšující 
nemocností. Vina je kladena alibisticky sluníčku.

Když čtu některé statě o nebezpečnosti sluníčka, ptám se 
sám sebe, jak je možné, že člověk jako takový ještě nevy-
mřel. A tak nikoli v rámci potřeby, ale byznysu jsou dopo-

ručovány absurdní 
opalovací přípravky 
s  OF 50, případně 
dokonce totální blo-
kátory UV -záření. Že 
tato „takykosmetika“ 
mění spektrum dopa-
dajícího světla, a tím 
i  irituje organismus, 
se samozřejmě nikdo 
nechlubí.

A tak i tady je dobré apelovat na zdravý selský rozum. Slu-
níčku je dobré ukázat své tělo, jeho paprsky působí na or-
ganismus blahodárně. Odměnou je nám tvorba vitaminu D, 
serotoninu. Dochází k prokrvení pokožky, zlepšuje funkčnost 
nervového systému, posiluje kardiovaskulární systém i kr-
vetvorba, dokonce i imunitní systém.

Opalování lze doslova označit za terapii, která je velice pří-
jemná, spojená s relaxací, a nelze se divit, že odbourává stres, 
a u mnohých tak zbavuje i nespavosti. Bohužel, třezalkový 
olej nebude možné díky stávající legislativě nabízet jako 
opalovací olej. Důvod je zcela jednoduchý. V laboratořích, 
kde se testuje předepsaným (samozřejmě že vědeckým) 
způsobem, by jeho ochranný faktor vykázal nulu. A  tak 
nezbývá, než těm, kdo by si jej chtěli pořídit, doporučit, ať 
si jej udělají sami. Je to celkem jednoduché.

5,00 g Vitamínu E

1,00 g Vitamínu A

2,00 g Levandulový olej extra

1,00 g Olej z mrkvových semen

Do 100 ml třezalkový olej macerovaný v oleji z pšeničných 
klíčků (W10)

Pokud by se kdokoli rozhodl pro jiný druh třezalkového 
oleje, než je v oleji z pšeničných klíčků, doporučuji dodat 
další složku, a tou by byl Lecitin super v množství 2 gramů. 
Aplikaci oleje jako obvykle doporučuji provádět na mokrou 
pokožku. Oleje stačí nejen daleko menší množství, ale krásně 
a stejnoměrně se i roztírá. Další možnou formou aplikace 
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Vše začalo v  bývalé Jugoslávii 
na začátku osmdesátých let minu-

lého století, když se mě jeden známý, 
tamní domorodec, zeptal, jakou zubní 

pastu bych mu doporučil proti zánětům dásní a  krváci-
vosti. Mírně jsem ho vyvedl z míry, když jsem nedoporučil 
žádnou zubní pastu, kterou jinak, dle reklamy, doporučuje 
„deset ze sedmi zubních lékařů“, ale doporučil mu natrhat 
si a žvýkat tamní rostlinku, která právě v oblasti Jadranu 
dosahuje jedinečné kvality. Její latinský název je Salvia 
officinalis, česky pak šalvěj lékařská. Moje doporučení, 
jak se zdálo, akceptoval, ale pochybnosti v něm zůstaly. 
Po chvíli se vrátil s tím, že tedy šalvěj žvýkat bude, ale ať 
mu doporučím ještě nějakou zubní pastu na čistění zubů. 
Bylo mu divné, když jsem mu sdělil, že by měl šetřit tatíkovy 
peníze a zuby si čistit nikoli pastou, ale onou rozžvýkanou 
šalvějí, a následně již jen vypláchnout ústa čistou vodou. 
Jak mi později sdělil, šalvějová doporučení se excelentně 
osvědčila, záněty a krvácení z dásní zmizely.

Vzhledem ke skutečnosti, že tento problém je v populaci 
celkem rozšířen, jsem později i v Německu doporučoval 
žvýkání šalvěje, kterou jsem si z Černé Hory dovezl. V po-
čátcích jsem ji ze svých zásob rozdával. Bohužel, zásoby 
šalvěje se velice brzy natolik ztenčily, že i mě napadla, dnes 
již říkám pošetilá myšlenka, vyrobit nějakou tu speciální 
šalvějovou zubní pastu.

Opatřil jsem si informace o zubních pastách a bohužel musel 
konstatovat, že to, co se standardně používá na „čištění“ 
zubů, je spíše sbírka chemikálií, která v ús-
tech nemá co pohledávat. Do  dnešního 
dne jsem nepochopil, jakou funkci mají 
v zubních pastách pěnivé složky, tedy ten-

je přidání vody do hotového opalovacího oleje. Zde bych 
doporučil cca 2 díly oleje a 1 díl vody. Díky obsaženému 
lecitinu se nám po důkladném protřepání vytvoří emulze, 
kterou je možno nanášet na pokožku přímo, popřípadě dát 
do lahvičky s rozprašovačem a nanášet na pokožku nastří-
káním.

Zde považuji za nutné upozornit, že vzniklá emulze není 
stabilní, a proto je nutné silné protřepání před každým po-
užitím. Taktéž nedoporučuji dělat žádné velké zásoby oné 
směsi oleje s vodou, vzhledem k absenci jak stabilizačních, 
tak i konzervačních složek. A abych nezapomněl, pokud se 
rozhodnete třezalkový olej vyzkoušet jako opalovák, budu 
se těšit na Vaše poznatky.

Karel Hadek

Pro prvních 5000 objednávajících je připraven vzorek 
třezalkového macerátu W10 na odzkoušení zdarma…

 

Ústní hygiena
Jedním z velice častých dotazů je otázka, jak vlastně vzni-
kaly receptury preparátů s logem KH. Bez nadsázky bych 
mohl říci, že si za vše vlastně mohou sami zákazníci. Když 
se objeví nějaký ten problém či nepříjemnost, ruku v ruce 
se objeví i otázka, co s tím. Takto vznikly mimo jiných i pre-
paráty ústní hygieny. Přiznávám, nebýt kdysi dotazu, který 
stál na prvopočátku, a doprovodné, celkem humorné zá-
ležitosti, nikdy by mě nenapadlo, že by se na čištění zubů 
mohlo používat něco jiného, než jak jsem byl i já zvyklý, 
zubní pasta.
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zidy. Chápu, běžně se používají na čištění hlavně tam, kde 
potřebujeme odstranit tuky. Ty bohužel budeme v ústních 
dutinách světové populace hledat marně. Takže jsou tam asi 
tak vhodné, jako je vhodný toaletní papír na čištění brány 
do nebe. Sliny jsou v tomto smyslu prostě podstatně rych-
lejší než tenzidy. Díky své agresivitě jsou tenzidy schopny 
funkčně oslabovat stejně tak dásně, jakož i likvidovat sym-
biotickou ústní mikroflóru. Nedostatečné vypláchnutí ústní 
dutiny a polykání zbytků tenzidů může s postupem času 
umožnit i vznik kardiovaskulárních onemocnění. S tím si 
ale výrobci zubních past rozhodně hlavu nelámou. Nelze se 
pak divit, že již i děti v útlém věku, pokud jim jejich rodiče 
pořídí „potravinový doplněk“ ve formě zubní pasty, třeba 
s jahodovou příchutí, a ta je občas spolknuta, mohou mít 
v obličeji rozšířené, červené cévky (couperose).

Díky „dokonalosti“ zubních past se pak v ústní du-
tině mohou množit patogenní mikroorganismy, 
které následně jen tak, z dlouhé chvíle, na zu-
bech vytváří onen nepříjemný, problematický 
povlak. Jedůvka ve formě natriumlaurylsulfátu 
(NLS nebo SLS) je pak navíc známá, že může 
vyvolávat vznik aft. Výrobci jej však přesto 
rádi a běžně používají. Nejen že je levný, 
navíc krásně pění. No nedej to do  zubní 
pasty…

Dále taková statistická zubní pasta může 
obsahovat chemické konzervanty, nachází 
se v ní barviva, chuťové korigence a téměř 
nezbytné fluorové soli. Jediné snad, vůči 
čemu nelze mít zásadní námitky, pokud se 
člověk nestane fanatikem čistění zubů, by 
byla abraziva. A tak netrvalo dlouho a po-

chopil jsem, že přes zubní pasty cesta nevede. Připouštím, 
že z hlediska chemicko -mechanického lze mluvit o „čiš-
tění“, z  hlediska fyziologického bych to spíše viděl jako 
chemické zaneřádění ústní dutiny, které s ústní hygienou 
má pramálo, pokud vůbec něco, společného. A tak jsem 
vývoj oné neexistující dokonalé zubní pasty prostě vzdal.

Po nějaké době se mi vkradla myšlenka, když už je zde tolik 
olejových preparátů, proč nezkusit jako nosič účinných 
látek, tedy éterických olejů, oleje rostlinné. „Novinka“ zubní 
olej spatřila světlo světa. Po nějaké době jsem zjistil, že se 
vlastně o žádnou převratnou novinku nejedná, výplachy 
ústní dutiny za pomoci olejů byly známy již dříve. Snad 
jediným, co bylo nové, byl fakt, že se nejednalo jen o oleje, 
ale součástí preparátu se staly i oleje éterické.

Za zmínku však stojí, že na rozdíl od chemické sbírky obsa-
žené v zubních pastách, které je nejen nutné z úst vypliv-
nout, ale ústa i pořádně, nejlépe vícenásobně vypláchnout 
má zubní olej doslova „potravinářskou“ kvalitu. Při jeho 
polknutí na  rozdíl od  doslova toxických složek zubních 

past nehrozí žádné nebezpečí, ba právě naopak, an-
timikrobiální a protiplísňové účinky zubního oleje se 
mohou pozitivně projevit i v trávicím traktu. Původním 
požadavkem na zubní olej, jak již jsem shora zmínil, 
byly jeho protizánětlivé a protikrvácivé účinky.

Pro mě samotného bylo překvapením, když bylo prv-
ními použivateli zjištěno, že zubní olej nabízí daleko 
širší paletu účinnosti. Jednou z nich je rozpouštění 
zubního kamene. Díky tomu, že je prost chemie, nena-
rušuje složení symbiotické ústní mikroflóry, a brání tak 
tvorbě onoho nepříjemného povlaku na zubech. Krom 
dalších složek je v zubním olej obsaženo i optimální 
množství hřebíčkového oleje, který se mimo jiného 
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velice osvědčil i např. při bolestech dásní či trnutí zubů. Díky 
tomu, že zde je k dispozici preparát bez tenzidů a dalších 
chemikálií, které nemají nic společného s čištěním zubů, 
ale jsou v zubních pastách obsaženy jako technologická 
záležitost, nedochází k oslabování dásní, ale naopak, dalším 
zjištěným účinkem je, že může dásně natolik posílit, že mizí 
počáteční parodontózní stavy. Toto lze vidět jako přímý 
důsledek toho, že zubní olej rozpouští i tzv. poddásňový 
zubní kámen. Funkčně posílená, chemicky nestresovaná 
dáseň pak má možnost znova se pevně spojit se zubem.

Krom běžné každodenní hygieny se zubní olej osvědčil jak 
mně, tak i mnohým klientům i při mnohých náročnějších 
zákrocích, jako je trhání zubů, případně i  chirurgických, 
např. při zavádění implantátů. Zde pak stačí každou hodinu 
proplachování ústní dutiny zubním olejem.

Zubní olej může posloužit i jako ústní voda, byť i zde byl 
vyvinut speciální preparát, výplachový ústní olej Dentarom. 
Dentarom plně nahrazuje ústní vody, které se povětšinou 
též neobejdou bez různých chemikálií, jejichž používání 
nutno označit za diskutabilní, pokud ne zrovna za zbytečné. 
Jedním z nejpříjemnějších použití Dentaromu je propla-
chování ústní dutiny hned po probuzení. Preparáty ústní 
hygieny s logem KH jsou tak důkazem, že i v této oblasti 
se nejen obejdeme bez někdy nevhodně, jindy nesmyslně 
používané chemie, ale že přírodní účinné látky nabízí řešení 
bez vedlejších negativních účinků.

Karel Hadek

Rovnátka a aroma ‑přípravky
Velice často se ptáte, zda lze používat naše přípravky 
ZUBNÍ OLEJ, DENTAROM, KARIOSAN, HALITOSAN, CAN-
DIOL v době těhotenství či v době, kdy jsou na zubech 
fixní rovnátka. O těhotenství bylo psáno již několikrát, 
ale o fixních rovnátkách ještě ne.

Mohu s klidným svědomím napsat, že naše výrobky jsou 
vhodné pro péči o zuby i v případě, že na zubech jsou fixní 
rovnátka. Již několikrát jsme psali, že naše informace se 
zakládají na přímém odzkoušení. Co nezkusím, nepochopím 
a nemohu tomu dostatečně porozumět.

Rovnátka v dospělém věku sice vypadají divně, vzbuzujete 
pozornost, občas i úsměv, pošklebek či narážku, ale rovné 
zuby za to stojí. O tom opravdu něco vím. Moje počáteční 
šišlání vzbuzovalo úsměv spolupracovníků, a to nemluvím 
o  narážkách či proslovech Karla Hadka. Ale co, alespoň 
jsme se zasmáli a ještě nějaký čas zasmějeme. Smích léčí 
a prodlužuje život.

Zubní přípravky AKH používám již mnoho let. Veliké 
překvapení přišlo v okamžiku lepení zámečků. Sklovina 
mých zubů byla velice silná. Přišlo konstatování… Takto 
silná sklovina není častá, snad to bude držet. Věřte, 
že drží. Celý rok zámečky drží. Neodlepil se ani jeden.

Jediným neduhem, který mne provází, ale to i v době, kdy 
jsem rovnátka neměla, jsou pigmenty na zubech. Mám ráda 
vše, co zabarvuje zubní sklovinu: čokoládu, kávu, černý 
čaj, červené víno a hlavně červenou řepu… Co s tím? Po-
travin se nevzdám. Vzhledem k tomu, že při rovnátkách 
nedochází k „samočištění zubů“, je usazování pigmentů 
intenzivnější. Samočištění zubů probíhá při kousání do 
potravin. Při fixních rovnátkách je strava převážně tekutá, 
mixovaná… Jak to řešit?

Jednou možností je ošetření u dentální hygienistky, další 
používání bělících past plných nevhodných chemických 
složek pro naše zdraví. Neposlední je obyčejné živočišné 
uhlí. Sice máte pusinku pěkně černou, ale zuby jsou ná-
sledně bílé. Tato zkušenost je stará mnoho let, pro mne již 
28 let, a vděčím za ni kolegyním ze Státního veterinárního 
ústavu v Hradci Králové.

Častým neduhem při rovnátkách jsou podrážděné dásně, 
pokousané, otlačené tváře, rty. Tento fakt přichází s každou 
úpravou fixního aparátu. Z mírnit je lze pomocí ZUBNÍHO 
OLEJE, obsažená šalvěj má dezinfekční, adstringentní 

účinky. Pokud byla bolest veliká, používala jsem hře-
bíčkový olej. Afty… Tento problém díky ZUBNÍMU OLEJI, 
CANDIOLU také neznám.

Prostě ráno vstanu, sundám pomocné gumičky, vyčistím si 
zuby a rovnátka ZUBNÍM OLEJEM nakapaným na kartáčky. 
Dodržuji techniku doporučenou dentální hygienistkou. 
Doporučeno mi bylo i čištění po každém jídle…Zde jsem 
neposlušná. Pokud mi potraviny neulpí za rovnátky, plně 
mi stačí DENTAROM, CANDIOL nebo pár kapek ZUBNÍHO 
OLEJE. O zubním plaku jsem slyšela, ale neznám. Zvý-
šená kazivost zubů se neobjevila. Možná je to díky již 
zmíněnému CANDIOLU, který mi ústa dezinfikuje, zbavuje 
můj,us plísní a odnaučuje mne od sladkého, 
od potravin s obsahem cukru.

A co napsat na závěr? S našimi výrobky si 
usnadňuji i  období „návratu do puberty“, 
období s rovnátky. Syn mé kamarádky 
mne potěšil, když mne uviděl, choval 
se taktně… „Míšo, ty jsi s  těmi rov-
nátky omládla…“ Gentleman každým 
coulem. „Vášo, děkuji…“

Michaela Švorcová
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Kosmetické rozmazlování 
s Hadkem
Před nějakou dobou jsem 
uveřejnila v  Aromce člá-
nek „Pro začínající kos-
metičky“. I  dnes bych 
se s  vámi chtěla podělit 
o poznatky z praxe. Stále 
pracuji jako kosmetička, 
jednak ve  svém salonu 
na Seči u Chrudimi a jed-
nak v  salonu Míši Švor-
cové v Heřmanově Městci. 
A stále je pro mne práce 
s  Hadkovými preparáty 
radostí.

Těší mne, že firma stále 
vyvíjí preparáty nové 
a inovuje ty starší – osvěd-
čené. V praxi mohu pozo-
rovat jejich vliv na pleť mých zákaznic, ať těch, které chodí 
už roky pravidelně, či těch nových, které u mne s Hadkem 
teprve začínají.

Výborné jsou preparáty s  lecitinem, hlavně krémy LECI‑
DERMA SHEA NEUTRAL a LECIDERMA SHEA SUPRA, ty už 
svojí skvělou kvalitou prakticky nahradily krémy, které zá-
kaznice kupovaly dříve. I když některé zákaznice se stále ne-
chtějí rozloučit se svým oblíbeným regeneračním krémem 
LEVANDULOVÝM, OLIVOVÝM či ROSEANOU. LECIDERMA 
SHEA NEUTRAL i LECIDERMA SHEA SUPRA prakticky pokryjí 
požadavky všech zákaznic, ať už s pletí suchou, mastnou 
či problematickou. LECIDERMA SHEA SUPRA je vhodnější 

pro normální a mastnější pleť, LECIDERMA SHEA NEUTRAL 
pro tu sušší. Ženy, které tyto krémy již poznaly a chtějí se 
více rozmazlovat, si dopřávají LECIDERMU SHEA RŮŽE či 
LECIDERMU SHEA SANTÁL, v nabídce je i LECIDEMA SHEA  
LEVANDULE. Tyto nadstavby Leciderm jsou potom už nejen 
skvělou péčí pro pleť, ale také excelentním zážitkem pro 
čichové vjemy, obzvláště Lecidermy s  éteric-
kým olejem růže a santál. Kdo jednou okusil, 
již nechce jinak. :-) Ceny těchto exkluzivních 
preparátů jsou stále na takové hladině, že 
si je může dopřát každá žena, která o sebe 
ráda pečuje.

Kromě krémů musím zmínit i LIPIO SÉRA, 
která výborně opečovávají oční okolí. 
LIPIO SÉRUM NEUTRAL již jistě všechny 
znáte, novější typy jako LIPIO SÉRUM LMP 
oceňují ženy s otoky kolem očí, v praxi při 
kosmetickém ošetření s přídavkem pat-
řičného éteráčku fungují jako vynikající 
lifting. LIPIO SÉRUM ALBIDERM se dobře 
osvědčilo u  mých zákaznic, které trápí 
nadměrná pigmentace. Je vhodné začít 
ho používat už teď před létem a následně 
preventivně během slunečních letních dnů.

Velkou radost mi jako profesionální kosmetičce i jako ženě, 
která o  sebe ráda pečuje kvalitními přípravky, udělala 
LECITINIA BODY BALM. Je úžasná jako pleťové mléko 
po koupeli či sprše, zjemňuje a zelastičťuje pokožku celého 
těla. Voní krásně jemně, neutrálně, po Hádkovsku. Nebojte 
se ji použít i na obličej a dekolt, na noc po očištění pleti 
HY OLEJEM a  PLEŤOVOU VODOU, či např.  jako lehkou 
předehru pro krém, když potřebujete pleť více prozářit 
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pro nějakou určitou příležitost nebo po probdělé noci. Pro 
zákaznice se zánětlivou pletí je v nabídce LECITINIA BODY 
MONTANA.

Milé ženy, přeji Vám, abyste si každá našla svoji kosmetičku, 
která umí pracovat s Hádkem. To se totiž vyplatí. Vaší pleti 
i Vaší peněžence. :-)

Krásné jarní dny přeje

Ivana Pešková, kosmetička 
723 254 509 / www.e ‑tara.cz

Každodenní péče o pleť 
s Hadkem
Milé ženy, pokud můžete, najděte si kosmetičku, která pra-
cuje s „Hadkem“ a od ní se vám dostane všech potřebných 
a odborných informací, jak pečovat o svoji pleť nejen ná-
vštěvou kosmetického salonu, ale i svým vlastním domácím 
ošetřením.

Pokud z nějakého důvodu, časového či finančního, na kos-
metiku chodit nemůžete, ráda vám poskytnu pár rad, jaké 
preparáty je vhodné používat. Níže uvedené informace jsou 
směrovány ženám, které nemají s pletí výraznější problémy, 
pokud ano, byla by vhodná osobní konzultace.

Začněme od začátku, tedy od rána. Po umytí obličeje, buď 
samotnou vodou, či HY ‑OLEJEM (v nabídce je NEUTRÁL, 
RŮŽOVÉ DŘEVO, YLANG ‑YLANG, SANTÁL) je vhodné použít 
na tonizaci pleti pleťovou vodu. Nevíte   -li si rady jakou, po-

užijte jalovcovou či levandulovou. Po částečném zaschnutí 
aplikujte LIPIO SÉRUM NEUTRÁLNÍ kolem očního okolí 
a na obličej regenerační olej nebo krém, doporučuji REGE‑
NERAČNÍ OLEJ ALOE VERA, LEVANDULOVO ‑MRKVOVÝ, pro 
sušší, zralou povadlou pleť YLANG ‑YLANG nebo AVOKÁDO, 
pro prevenci hyperpigmentace GERADERM. Z krémů LE‑
CIDERMU SHEA NEUTRAL (pro sušší pleť) či LECIDERMU 
SHEA SUPRA (pro normální či mastnější pleť). Oba krémy 
je možno zakoupit i s ochranným faktorem 6, což na léto 
rozhodně doporučuji. Na tyto preparáty už můžete použít 
make -up a líčení, tak jak jste zvyklé. Na rty bych ještě do-
poručila ochranný preparát LIPPEA, klidně i pod rtěnku.

Večer odlíčit HY ‑OLEJEM NEUTRÁLNÍM či na odstranění make 
upu, opět tonizovat PLEŤOVOU VODOU, LIPIO SÉRUM, 1–2× 
týdně pleťová maska třeba místo krému na noc. 
Pokud nemáte příliš suchou pleť, toto ošetření 
by mělo být na noc dostačující – z toho dů-
vodu, aby se pleť mohla sama regenerovat, 
v noci pracují mazové a kolagenní žlázy. 
V případě, že Vás pleť po tomto ošetření 
ještě „stahuje“, aplikujte buď pleťovou 
masku LECITINOVOU, JOJOBOVOU, 
AKTIDERMU LY, nebo některý z  rege-
neračních olejů. Ale jen v takové míře, 
aby pleť nebyla přemaštěná.

Abych se nezaměřovala jen na obličej 
– tělo můžete večer 
po  osprchování či 
koupeli ošetřit LE‑
CITINIÍ BODY BALM 
či LECITINIÍ BODY 
MONTANA – pokud 
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máte zánětlivou pleť. Taktéž tělové krémy BODY EM NEU‑
TRAL A BODY EM ROY vám pleť celého těla krásně zvláční 
a  provoní. Pro výše zmiňovanou očistu těla jsou ideální 
koupelové a sprchovací oleje, kterých je v nabídce opravdu 
hodně, pokud váháte, doporučuji otestovat si je SADOU 
KOUPELOVÝCH I SPRCHOVACÍCH OLEJŮ.

Kosmetika Karel Hadek nabízí 
i  další preparáty, na  ošetření 
zubů a ústní dutiny, vlasů, pro 
péči o  ruce a  nohy, výborné 
přípravky pro intimní hygienu, 
nosní oleje, stačí nahlédnout 
do katalogu a zkoušet.

V nadcházejícím létě si neza-
pomeňte pořídit opalovací 
oleje s patřičným ochranným 
faktorem a také výborný LECI‑

SON –balzám po opalování. Tyto přípravky Vám pleť nejen 
ochrání, ale také dokáží udržet Vaši pokožku krásně hnědou 
ještě dlouho po létě.

Každá žena si zaslouží být opečovávána, přijměte tedy tento 
fakt a dopřávejte si s patřičnou porcí lásky sama k sobě kaž-
dodenní hadkovské pohlazení.

Krásné a voňavé dny přeje

Ivana Pešková, kosmetička 
723 254 509 / www.e ‑tara.cz

Praxe s OLEOSOLY
OLEOSOLY jsem vyzkoušela ihned jako novinku v okamžiku, 
kdy přišly na trh. Při pedikúře se často setkávám s plísní po-
kožky na chodidlech. OLEOSOLY mě zaujaly i tím, že mají 
protiplísňové účinky. Působí velice dobře na prokrvení nohou, 
a to právě díky obsaženým mikrokrystalkům soli. Díky nim 
lze provézt jemný peeling. OLEOSOLY mají abrazivní účinky, 
zlepšují látkovou výměnu, a to i díky tomu, že obsahují éte-
rické oleje.

Při klasické mokré pedikúře použí-
vám OLEOSOLY po namočení nohou 
do  lázně, kam přidávám KOUPE‑
LOVÝ OLEJ NA  NOHY. Na  vlhké 
nohy nanesu OLEOSOL PEDI a pro-
vedu krátkou jemnou masáž, čímž se 
noha prokrví, změkčí se zrohovatělá 
kůže na  nohách. Následně opláchnu 
a pokračuji v klasické pedikúře. OLEOSOLY používám také 
při Spa pedikúře jako jemný peeling nebo jako zábal na po-
tivou nohu. Je to jednoduché, na vlhkou pokožku nanesu 
OLEOSOL PEDI, zabalím do potravinové folie, nechám 10 
až 15 minut působit. Pokožkou se vstřebávají éterické oleje 
do kůže. Pokožka nohou zůstává příjemně vláčná, prokrvená. 
Klient se po proceduře cítí jako znovuzrozený. Často odchází 
s poznámkou: Jsem o 10 kg lehčí, moje nohy jsou lehčí.

Eva Stehnová
Salon TARA Seč

Thajská masáž na Seči
Thajskou masáž chodidel dělám velice rada. Je to 60 minutový 
relax, při kterém masíruji a  mačkám různé body na  plos-
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kách nohou. Při masáži používám masážní olej sójový nebo  
LECITOL NEUTRAL SUPER. Pro příjemnou atmosféru Thajské 
masáže přidávám éterický olej do aroma -lampy. Vyzkoušela 
jsem různé vůně, ale nejčastěji používám Ylang -Ylang.

Jde o intenzivní exotickou, sladce laděnou květinovou vůni, 
která při dané relaxační atmosféře uklidňuje, 
pomáhá uvolnit svalové a nervové napětí. Pro 
upevnění tajemné atmosféry svítí v relaxační 
místnosti pouze solné lampy a hoří svíčky. At-
mosféru podbarvuje relaxační hudba.

Thajská masáž chodidel je velmi oblí-
bená, proto jsem ji rozšířila o  energe-
tickou masáž rukou, kde třicet minut 
masíruji ruce TŘEZALKOVÝM OLEJEM, 
který má protizánětlivé účinky, zjemňuje 
a zvláčňuje kůži. Ráda ho používám i pro 
jeho příjemnou vůni. Po dokončení ma-
sáže klient odchází zrelaxován, uvolněn, 
a hlavně spokojen.
Eva Stehnová, Salon Tara Seč

Dobrý den,
ráda bych tímto vyjádřila spokojenost s  vaší společností. 
Zásilky chodí snad dříve, než objednám. Dnes jsem byla 
zaskočena, že jsem při převzetí balíčku neplatila. Poté jsem 
zjistila, že mi bylo zboží zasláno na  fakturu se splatností 
14 dnů. Vaše výrobky jsou naprosto úžasné a fungují. Jsem 
šťastná, že mohu nakupovat vaše jedinečné produkty.

S pozdravem a díky
Zuzana Hantáková

Genitální bradavice – 
Condylomata accuminata. 
Neohrozí i Vás?
Milé dámy a pánové, dost často se na mne obracejí mí kli-
enti, ženy i muži, s různými problémy. Šíře jejich dotazů je 
bezbřehá. Troufám si napsat, že mají ke  mně i  velkou dů-
věru, která je pro mou práci nezbytná, a  tak, i  s problémy 
choulostivějšího charakteru. Poslední dobou jsem zazna-
menala nárůst dotazů na  genitální bradavice a  co s  nimi. 
Ani jsem netušila, že je to tak velký problém, který se vše-
obecně řeší dosti radikálně – většinou chirurgicky. Tyto 
bradavice patří do  skupiny onemocnění infekcí virového 
původu, přenášených pouze pohlavním stykem, objevují se 
na genitáliích a zasahují někdy až do konečníku. Najdou se 
i v tříslech. U žen je to v oblasti poševního vchodu, v pochvě 
a na děložním hrdle. U mužů se vyskytují na penisu i šourku. 
Infekci způsobuje lidský papilomavir HPV, který je nejčas-
tější přenášenou pohlavní chorobou a má spojitost i  s vý-
skytem rakoviny děložního čípku. Velkou ochranou je 
kondom, bohužel papilomavirus žije i v oblasti kůže kolem 
genitálií, které nejsou chráněny kondomem. 
V  průběhu života se podle odhadů nakazí asi 
80–90 % sexuálně žijících osob. Mnozí ani ne-
postřehnou, že se nakazili. Infekce je zákeřná 
v  tom, že trvá i  několik týdnů, než se objeví 
první bradavičky. Tato infekce není známkou 
promiskuitního života Vás či Vašeho partnera. 
Někdy stačí, že v předchozím vztahu byl bý-
valý partner nakažen, dokonce se uvádí, že 
je možnost nakažení plodu matkou. 
Současná terapie v  běžné lékařské 
praxi je velmi nepříjemná. Jedná 
se skoro vždy o chirurgický zákrok, 
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který i přes znecitlivění místa operace bývá velmi bolestivý 
a další možnost infekce i jiného původu je velmi pravděpo-
dobná. V oblasti konečníku se musí dokonce výkon provádět 
pro velkou bolestivost v celkové anestezii. Bohužel se tyto 
bradavice i po ukončené chirurgické léčbě objevují znovu. 
Současná medicína nabízí prevenci očkováním očkovací 
vakcínou. Protože mne zajímalo, jak by mohla pomoci i má 
milovaná aromaterapie, doporučila jsem na tuto nepříjemnou 
a také nevzhlednou nemoc aplikovat již i jinak vyzkoušené 
preparáty. Sestava INTIMISS, CANDISAN, FEMISHEA, CAN‑
DIÖL je bezkonkurenční.

Tyto vynikající preparáty zabírají lépe než sami chirurgové. 
Jednotlivé aplikační postupy byly již popsány u mnoha jiných 
potíží. Jejich jednoduchost i cenová dostupnost jsou pro mé 
klienty velkou prioritou. Když se vše spočítá i na ty naše ko-
runky a čas, vítězí na celé čáře. Odpadá předoperační příprava, 
pobyt někdy i delší než jeden den v nemocnici, pracovní 
neschopnost pro velkou bolestivost, možné poope-
rační komplikace, není nutná ani celková narkóza. 
Tato terapie chrání a pomáhá léčit i partnera, a tím 
se zkracuje i  nezbytná pohlavní abstinence 
po  operačním zákroku. Jako jediná dává na-
ději i  v  prevenci pro Váš budoucí život tím, že 
můžeme chránit sebe, partnera, ale i  své děti 
tím, že jim o této neradostné komplikaci sexu-
álního života včas řekneme. Zvyšujeme si tak 
imunitu a i na tu má Aromaterapie pro celkové 
doplnění fantastické kombinace v  éterických 
olejích, krémech, lecitinových preparátech, sé-
rech, vitamínech a výtažcích. V období jara, kdy 
se více dbá na  celkovou očistu organismu, by-
chom se měli zaměřit i na prevenci, v létě zase 
být vemi opatrní při jakékoli činnosti venku. 

Nezapomeňte i na doplňky stravy jako je ALOE VERA či ELE‑
UTHEROCOCC.

Všem Vám přeji hodně zdraví a také radost z nacházejících 
letních dnů.

Vaculová Drahomíra

Dobrý večer pane Hadku,
 moc Vás zdravím z Brna. Toto je můj první děkovný mail, tak 
snad se mi podaří vše vyjádřit srozumitelně. Pokusím se být 
stručná, je mi jasné, jak moc jste vytížený.

S Vaší kosmetikou jsem se seznámila během své praxe, jsem 
vystudovaná fyzioterapeutka. Kvalita Vašich preparátů mi 
maximálně vyhovuje, neb tato koncentrovaná příroda dělá 

velký kus práce za mě, i mým klientům, ať už potřebují 
rozproudit lymfu, nebo dát dohromady po sportovním 
výkonu.Šetří čas můj i  klientů a  díky velké efektivitě 
i moje ruce.

Další velkou kapitolou bylo moje těhotenství. Natí-
rání rostoucího bříška preparátem MUTTISOFT bylo 
doslova a do písmenem rituálem. Každý večer jsem 
si vetřela extra dávku do dlaně a s ní u nosu blaženě 
usínala celé těhotenství. Díky preparátu PREVENTY 
nemám ani po dvou těhotenstvích žádné křečové 
žíly, a to máme v rodině silnou dědičnou zátěž.

Můj syn, nyní 3,5-letý, se každého, kdo na něj chce 
aplikovat jakoukoliv kosmetiku, přísně zeptá: „JE TO 
KAREL HADEK?“ A až teprve po kladné odpovědi je 
ochoten se nechat natřít. A to nikdy jinou kosmetiku 
nezažil, a nemá tedy ani žádnou špatnou zkušenost. 
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Jednou jsem na dovolenou dala jeho krém do malé dózy bez 
etikety a měla ho co přesvědčovat – musel přivonět, aby mi 
uvěřil.

Hlavní fanynkou je u nás doma ale dcera, která před pár dny 
oslavila první narozeniny. Už od malého miminka je doslova 
šílená, když vidí nějakou lahvičku s Vaším designem a udělá 
skoro cokoli, aby ji dostala. Nikdy vlastně nepoužívala kou-
sátka, jen pořád ohryzávala blaženě Vaše zelené šroubovací 
vršky. Manžel navrhoval, že nejlepší dárek k narozeninám by 
pro ni byl pytel vršků.

A můj milovaný manžel? Ten se již smířil s tím, že celé jedno 
patro naší ledničky má rezervované 1. Aromaterapeutická KH.

Takže shrnutí? Moc děkuji za to, co děláte. Jsem šťastná, že 
jsem Vás objevila.

Krásné začínající jaro přeje Jarmila Lorencová

Holčičí tajemství
Ráno mě ve 4:00 hodiny pípáním probouzí budík. Zjišťuji, že 
vnitřní sluníčko a úsměv na tváři mě příjemně hřejí. Roztáčí 
se jízda všedně -nevšedního dne. Jako na řetízkovém kolotoči 
plním mnoho ranních povinností. Děti šup do  školky. Ma-

minka hop do práce. Frčím 
na horské dráze. Pracovní 
úkoly vyřizuji v  tempu – 
nemožné ihned, zázraky 
na  počkání. Ozdobena 
dvěma nákupními taš-
kami, kdy z jedné již dírou 
zvědavě vykukuje zelená 

okurka, odemykám s dětmi dveře do domu. Začínám pozvolna 
zhluboka dýchat. Druhá směna začíná.

Ústa 4leté holčičky mi zcela vážně oznamují: „Maminko, já 
mám ve školce s Barunkou tajemství.“ Tepovka roste, dech se 

zkracuje a  zrychluje. Nádech s  pozitivní energií, 
výdech s  negativní. Tajemství je tajemství, 

a  tak nechci loudit: „Jsem ráda, že máte 
holčičí tajemství“. V  dětské hlavičce můj 

„nezájem“ vzbudil pocit sdílení, a tak mě 
děvčátko nabádá, abych se šla s nastave-
ným ouškem přitulit pod deku. Podmínky 
vypuštění tajemství na svobodu splňuji 
a dovídám se: „Maminko, Barunka mi 
nalakuje nehty! Na  růžovo!!!“ Přestá-
vám dýchat. Nutně potřebuji umělé 
dýchání. Mé vnitřní já modrá, fialoví 
a kolabuje. Ve 4 letech lak na nehty?! 
Abych se dlouho netrápila, dcerka 
mi svou další otázkou šlápne na krk: 
„Koupíš mi ho?“ S vyraženým dechem 
přikyvuji a sděluji: „Koupím, ale růžový 

ne!“ Dítě pohodově odpovídá: „Maminko, může být i žlutý.“ 
Já už se zmůžu jen na zoufalé: „Aúúúúú!!!“

V mé hlavě si červíček neustále lakoval nehty s vyřvaně růžo-
vým odstínem. Navíc vrtal a hlodal. Více, více, nejvíce. Červíček 
rostl a rostl a stal se z něho pořádný červ. Nechtěla jsem se 
smířit s  tím, že bude dcerka do školky chodit s barevnými 
nehtíky. Vzhledem k tomu, že voňavou nabídku aromaterape-
utických preparátů s logem KH ždibínek znám, na webových 
stránkách www.karelhadek.eu se mi kyslíkový ventil otevřel 
a červa již s odlakovanými nehty odehnal olejíčkový skvost 
s názvem Elastosan.
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Podrobný popis v roletce přípravku mi nabídl cenné infor-
mace. Elastosan je vynikající olej ke každodennímu ošetřování 
nehtů a jeho okolí. Jemná citronová vůně se ukrývá v rost-
linných olejích z pšeničných klíčků, avokádovém, olivovém, 
sójovém. Zapomenout na třezalkový macerát by byl hřích. 
Éterický olej růžová palma svými vlastnostmi podtrhuje je-
dinečnost výrobku, neboť aktivně podporuje růst a rege-
neraci zdravých buněk, urychluje hojení, brání a zamezuje 
v  rozmnožování choroboplodných zárodků. Specialita je 
velice vhodná k  ošetření suché pokožky. Vitaminy A, E, F 
jsou bez diskuze samozřejmostí. Mňamka je ukrytá v lahvičce 
se štětečkem o objemu 10 či 30 ml. Aplikace přípravku je 
velice jednoduchá. Formou hry ji opravdu zvládne i malé 
dítě. Nejvhodnější a nejúčinnější je použití na noc. Zde zá-
leží na poškození nehtů. U křehkých, měkkých, zakřivených, 
lámavých, štěpících se či s bílými flíčky je možné ošetření 
i 2–4 krát během dne. V blízkém okolí průhledné a tenké 
nehtové ploténky se mohou vytvořit i drobné, nepříjemné 
a bolestivé prasklinky, které jsou rovněž nežádoucí. Masáž 
Elastosanem vytvoří na ošetřeném místě film, který zvýší 
elasticitu, zlepší se prokrvení a nepochybně dojde i ke zvýše-
nému přísunu výživných látek tam, kde je to nejvíce potřeba. 
Společně s dcerkou si u pohádky, kterou nám každý večer 
přináší Večerníček, hrajeme na kosmetický salón. Nejdříve 
dostanou od  slečny kosmetičky pohlazení moje prstová 
zakončení a poté dcerce „lakuji“ nehtíky já. Obě dvě si moc 
a moc pochvalujeme. Neodvažuji říci, která z nás více, neboť 
moje nehty pokroucené atopickým ekzémem rostou o po-
znání pevnější a kvalitnější. Preparát působí i v boji proti 
plísňovým onemocněním, a to nejen u horních, ale i dolních 
končetin. Na postižené nehty, ale i na meziprstní plíseň lze 
dále doporučit preparát Mykosan H.

Na trhu si z široké nabídky můžete vybrat, příp. nalepit různé 
nehty – umělé, porcelánové, gelové, aj. Věřím ale, že nejkrás-
nější favoritkou je stále barva přirozenosti a zdraví.

Přeji Vám příjemné letní „lakování“, a to nejen na sluníčku. :-)
S úsměvem Iveta Svrčinová :‑)

LIPIO KARLOFF
Jako každý muž pravidelně se holící, jsem vždy používal 
pěny a krémy na holení. Po holení klasicky následuje voda 
po holení či hydratační krém. Přibližně před 5 měsíci jsem 
obdržel přípravek firmy Karel Hadek k péči o pokožku po 
holení. Jednalo se o LIPIO KARLOFF. Z počátku jsem váhal, 
plný pochybností. Jako klasický spotřebitel jsem byl ori-
entován na „klasické“ značky běžně dostupné 
v parfumériích a drogeriích. Nicméně jsem 
balzám LIPIO KARLOFF vyzkoušel po ho-
lení a byl jsem mile překvapen výsledkem. 
Pokožka po použití balzámu příjemně vo-
něla, byla vláčná a pociťoval jsem úlevu. 
Mohu s  klidným svědomím prohlásit, 
že od té doby používám tento balzám 
pravidelně a jsem s ním velice spokojen. 
Jako člověku často cestujícímu se mi při-
hodilo, že jsem si zapomněl vzít sebou 
na cestu pěnu na holení. Pokusil jsem 
se tedy oholit pomocí tohoto balzámu. 
Zase jsem byl velmi překvapen, nejenže 
jsem se oholil, ale i holení samo o sobě 
bylo velice příjemné. Nemohu posoudit, 
jak balzám působí na pokožku mužů 

s kožními problémy. Já tento problém nemám, nicméně 
pro mne tento balzám je unikátní a velmi příjemné řešení. 
Za sebe jej mohu plně doporučit.

Radek Pěšák, Pardubice

LEVANDULE
Když se mne přátelé ptají, jaký přípravek pana Hadka mám 
nejraději, většinou se musím na delší dobu zamyslet. Je to 
velmi těžká otázka. Mých „miláčků aromáčků“ je samozřejmě 
několik. Krom oblíbeného ORANGE ‑SANITOLU (který použí-
vám na úklid domácnosti – od oken po podlahu, praní prádla, 
čištění kamen atd.) a CANDIÖLU na plísně, je to jednoznačně 
čistý levandulový olej. Doma mu přezdíváme voňavá KPZka 
(pro toho, kdo nechodil do skauta či pionýra, KPZ = krabička 
poslední záchrany), či FPZ (flaška průběžné záchrany).

Jedno balení éterického oleje mám vždy u sebe jako součást 
kosmetické taštičky. Jsem za něj vděčná kdykoli, když na toa-
letách chybí mýdlo, i při drobných poraněních. Výhodou 
je mimo jiné jeho „nepálivost“ a příjemná vůně, která 
poraněného jemně uklidní. Ženy ocení jeho kvality i při 
vytrhávání obočí – po jeho aplikaci u mne nikdy ne-
došlo k zarůstání a zanícení. Proto jej používám i po 
oholení intimních partií. Když je náročný den, hlavu 
mám jak pátrací balon a večer je daleko, vmasíruji 
kapičku do spánků, a hned je mi lépe. Nedostaví se 
bolest hlavy, jak tomu bývalo dříve, a nervové napětí je 
to tam. Po náročném dni nakapu pár kapek do mléka 
nebo čisté vodky a následně smísím s teplou vodou, 
do které ponořím nožky. Kdo má vanu, určitě ocení 
levandulovou koupel. Báječný relax.

Druhé balení používáme v domácnosti. Hodí se nejen v ku-
chyni – neznám lepší lék na popáleniny a drobná poranění. 
Ráda ho přidávám lehce rozpuštěný v trošce čistého lihu či 
vodky do posledního máchání pro provonění prádla a jako 
prevenci proti molům. Během vegetace rostlin nakapu pár 
kapek na tyčinky k čištění uší, ty posléze zapíchnu do květi-
náče, či do záhonku a občas na štětičku olejíček přikápnu. 
Vůně odpuzuje většinu „škodlivého“ hmyzu včetně mšic.

A v naší domácí lékárničce se výborně osvědčil na akné, na 
bolesti v krku, jako masážní přídavek např. se sezamovým 
olejem a případně v kombinaci s rozmarýnovým olejem na 
bolavé svaly. Od jara do podzimu používáme levandulový 
olej jako prevenci proti klíšťatům, komárům a u našich koči-
čích miláčků proti bleší invazi. Koncem jara a přes letní měsíce 
používám levandulovou pleťovou vodu v rozstřikovači pro 
zklidnění rozpálené pokožky a když to přeženeme s opalo-
váním, kombinujeme levandulový olej s bílým jogurtem 
a potíráme spálenou kůži, nebo použijeme čistý 
éter. olej, který na kůži namažeme a následně 
položíme studený obklad. A aby zima nepřišla 

zkrátka, kapeme olejíček do aromalampy po-
každé, když se objeví první nachlazení, 
virózy i bronchitidy, buď samotný, nebo 
v kombinaci s jinými éterickými oleji. Co 
dodat. Snad jen to, že manžel, po ob-
časném sledování televizních zpráv, si 
tímto olejíčkem potírá spánky.

PS: Po sledování posledního pořadu 
o přerozdělování evropských peněz 
manžel v  zoufalství nastříkal obra-
zovku.

Jitka Matoušová
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Svědivá hlava
Také znáte ten nepříjemný pocit, kdy vás svědí celá hlava? 
A co pálení pokožky hlavy? Dlouhodobý výskyt lupů? Co 
si vzít na sebe, aby nebyly vidět? Ó, jak vám rozumím. Je 
to nepříjemné, a tím spíš, když si učešete nádherný účes, 
chcete udělat dojem, líbit se, a  načesané vlasy, použitý 
lak a případné sponky nedovolují řádné podrbání. Pokud 
se i přes to neudržíte, je po účesu, v tom lepším případě. 
Máte  -li černé oblečení…

Zaplať pán Bůh, pomalu na tento pocit zapomínám. Po 
dlouhodobém pátrání, zkoušení, očekávání a zklamání jsem 
našla to pravé. Více než před rokem jsem si objednala, po 
přednášce pana Hadka o tenzidech, VLASOVÝ MYCÍ OLEJ 
na mastné vlasy. Čekala jsem, jak se dostaví okamžitá 
úleva, lupy hned zmizí a bude vše báječné. To přece 
slibují reklamy na speciální šampóny proti lupům, 
že? Co ale udělají? Potlačí problém, který číhá jak 
časovaná bomba.

Zvolila jsem tedy postup nabobtnání vlasů 
vodou před samotným umytím. K mytí vlasů 
jsem použila poměr 1:1 a postupně zdokonalo-
vala tak, aby mi vyhovoval. Tenzidový šampón 
jsem z koupelny zcela odstranila. Ale vlasy se 
stále mastily a lupy ne a ne zmizet. Ještě pár 
umytí, a pak mi došlo, že vlasy jsou mastné 
proto, že vlasová pokožka je díky předchozí 
drastické kosmetice velice vysušená a zcela 
přirozeně se mastí, aby obnovila odstraněný 
tuk. Změnila jsem šampón – z  „na mastné 
vlasy“ jsem přešla k  „na normální/suché“. 
Lupy mizely (sice pomaleji než jsem očeká-
vala) a  pokožka přestávala svědit. Holt, co 
jsem poškozovala léta, nemůže se napravit 

a zregenerovat za jedno umytí. Trvalo cca 3 měsíce, než se 
pokožka uzdravila a lupy zmizely nadobro. A já jsem ráda, 
že jsem vydržela. Stálo to za to.

Přátelé, VLASOVÝ MYCÍ OLEJ používám už druhý rok. Vlasy 
jsou krásně lesklé, rychle rostou a viditelně zhoustly. I když 
používám k úpravě účesu fén nebo žehličku, vlasy nejsou 
poškozené jako dříve. Pokud se náhodou objeví lupy, vím 
už, že je to buď reakce psychiky na stres, nebo došlo k dietní 
chybě. Vlasy pak prostříknu trošku THYMICONEM či zakápnu 
pár kapkami LEVANDULOVÉHO ÉTERICKÉHO OLEJE a po 
umytí vmasíruji KOMONICOVÉ VLASOVÉ TONIKUM, které 
mimochodem používám vždy, když potřebuji vlasy rychle 

upravit – účes pak lépe drží. Moje kadeřnice je nadšená 
kvalitou vlasů, rychlostí růstu (dříve rostly cca 1 cm za 
¼ roku, nyní 1 cm za měsíc) a tím jak zhoustly. A aby se 

vlasy po umytí lépe rozčesávaly a ne-
elektrizovaly, pokud jsou delší, 
používám do KOMONICOVÉHO 
VLASOVÉHO TONIKA kapičku JO‑

JOBOVÉHO OLEJE, pořádně pro-
třepu a nanesu na vlasy. Kdo se 
nechce zdržovat, může vyzkou-
šet preparát z  AromaFauny 
FELLEOL – do dlaní kapičku, 
a lehce vetřít do vlhkých vlasů.

Jitka Matoušová

KVASINKY
Jako mladá jsem trpěla velmi často kvasinkovými výtoky. 
Zkoušela jsem různé alternativy, např. vaginální gely s ob-
sahem čajovníku, boraxové globule, vaginální sprchy atd. 
Fungovaly na chvilku a po krátké době se objevily potíže 
znova. Nakonec jsem musela navštívit gynekologa a odná-
šela si recept na nejmenované farmaceutické preparáty, 
které fungovaly také jen dočasně. Návštěvy u gynekologa 
se stupňovaly a ve finále jsem byla v ordinaci jako doma. 
Jistě si dovedete představit to zoufalství.

O svém trápení jsem se svěřila kamarádce, která mě upo-
zornila na přípravek FEMISHEA, se kterým měla výborné 
zkušenosti. Dozvěděla jsem se, že ho používá pokaždé, 
když navštěvuje veřejná koupaliště a také, pokud se během 
roku objeví první náznaky počínající vaginální mykózy.

Objednala jsem tedy na zkoušku vzorek přípravku FE‑
MISHEA. I po tak malém balení jsem byla velice spoko-
jena a objednala hned velké balení přípravku, na který 
nedám dodnes dopustit. Začala jsem se také více zajímat 
o téma Candida albicans. Přestala jsem okamžitě používat 
přípravky na intimní hygienu, které obsahují tenzidy a po-
škozují tak nejen pokožku, ale i sliznice, a přešla na intimní 
mycí olej HY -Intima pro ženy. Mycí olej mě tak nadchl, že 
jsem přestala používat všechny mycí gely a nahradila je 
sprchovými oleji – střídám je vždy podle nálady a ročního 
období. Ráno mám ráda Rozmarýnový, či Grepový, na 
večer Meduňkový, Levandulový a  na lymfu s  oblibou 
používám Jalovcový nebo Cellu ‑therap.

Pustila jsem se do Candidy ze všech stran a byla odhod-
laná vrátit ji do akceptovatelných mezí. Tenkráte se ještě 
o tomto tématu příliš nemluvilo, ale pan Hadek už měl 
řešení – aromaterapeutický přípravek k  vnitřnímu užití 
Candiöl. Doporučená aplikace na kousek pečiva mně 

dělala trochu potíže, a  tak, jakmile se objevily kapsle 
v nabídce výše jmenovaného velikána, s úlevou jsem je 
za pečivo vyměnila. To je balada. Nakapu pár kapek do 
kapsle, zavřu, spolknu a mažu do práce. Večer zopakuji. 
Když mám náročný týden, připravím si kapsle do zásoby 
na pár dnů. V lednici opravdu pár dnů vydrží. Pozor, po 
delší době se kapsle v obsaženém olejíčku rozpustí, proto 
není dobré si připravovat kapsličky na delší dobu dopředu. 
Výsledky jsou fantastické – nejen že se Candida neobje-
vuje, ale zlepšilo se mi trávení (pomalé trávení, nadýmání, 
křeče, žlučníkové záchvaty zmizely), zlepšil se celkový stav 
pokožky, v zimě si na mě nepřijde žádná viróza a  letos 
na jaře jsem takto úspěšně zažehnala i  virózu střevní. 
Tento olejíček patří v naší rodině k těm nejoblíbenějším 
a u našich přátel, kterým jsme jej doporučili, sklízí nemalé 
úspěchy. Moc a moc za něj děkujeme a nejen za něj.

Vaše JM
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lupech. Lecitinová emulze ošetří i pokožku, která se lépe 
zregeneruje. Takže ALIPINE můžete používat, i pokud vši 
nemáte a chcete něco vhodného pro péči o vlasy. Můžete 
jím nahradit třeba kondicionér, pouze ALIPINE již neopla-
chujte. ALIPINE sice prevencí být nesmí, ale je vhodné jeho 
používání proti nasídlení vší do vlasů.

Pokud již vši ve vlasech jsou: vezměte jednu 
sklenici medu, nahřejte ji a přidejte 30 ml PRO‑
APINOLU. Teplý, ne horký, med naneste na 
vlasy a nechte působit. Následně vlasy oplách-
něte vlažnou vodou, med se s ní smíchá a vy 
jej krásně vypláchnete. Vlasy můžete omýt 
mycím olejem na vlasy a obvyklým způ-
sobem usušit. Vši se v doporučené směsi 
udusily. Hnidy jsou na tom podobně, jen 
je potřeba je z vlasů vyčesat. V dalších 
dnech bych vlasy ošetřovala pomocí 
ALIPINE.

Nezapomněla bych na desinfekci. Důle-
žité je ošetřit polštáře, hřebeny, čepice. 
Zde bych doporučila THYMICON. Stačí 
lehké přestříknutí. Některé veliké přízniv-
kyně Aromaterapie pro zvířata používají na 
mytí vlasů mycí olej na srst HY FLEA. Osobně v tom nevidím 
nic špatného. Olej obsahuje rostlinné oleje, emulgátory a éte-
rické oleje. Konec konců i vám bývá doporučováno abyste 
dětem umyli hlavu Orthosanem, nejlépe tím, co je na psy…

Michaela Švorcová

Spokojené miminko
Aromaterapie se stala nedílnou součástí celé mé rodiny, 
včetně čtyřnohých mazlíčků.

O vynikajících účincích právě u zvířátek jsem již psala, neboť 
AROMAFAUNU používám u svých pejsků a ve svém psím 
salonu.

Letos v březnu jsem se stala babičkou, je to krásná role v ži-
votě. Moc jsem se na vnoučka těšila. Již během těhotenství 
jsem svého syna a jeho přítelkyni, budoucí maminku, při-
pravovala, že i naše miminko bude ošetřováno v bylinkách.

Těhotenství Martiny neprobíhalo ale bez komplikací a pro-
blémů, od 5. měsíce musela ležet a ošetřující lékař nám sdělil, 
že se miminko narodí předčasně.

Okamžitě jsme nasadili ELEUTHEROCOCC, který Martina uží-
vala až do porodu. Jiříček se narodil ve 34. týdnu s váhou 
2350 gramů, zdravý a v pořádku. Moc děkuji lékařům za péči 
a také jsem moc vděčná za ELEUTHEROCOCC. Martina ho 
užívá stále a posiluje imunitu sobě a díky kojení i Jiříčkovi.

Koupán je v KOUPELOVÉM OLEJI HEŘMÁNKOVÉM, omýván 
MANDLOVÝM MYCÍM OLEJEM, mazán krémem BABY L.

Ve třech týdnech mu začalo hnisat jedno očičko. Začali jsme 
vytírat nosánek NOSNÍM OLEJEM BABY. Během 3 dnů bylo 
očičko v pořádku. Slzné kanálky spolupracují s nosíkem, ale-
spoň takto se mi to osvědčilo u mých psých mazlíčků. Proč 
tohoto poznání nevyužít i u vnoučka.

Jsem šťastná, že díky bylinkám máme krásného a spokoje-
ného vnoučka.

Daniela Čermáková, www.danetta.cz

Vši
Velice časté téma dotazů mnoha maminek. Z toho důvodu 
jsem se rozhodla, že jej znovu zařadíme do časopisu Aro‑
materapie.

Vši jsou nepříjemnými a hodně častými návštěvníky vlasů 
našich dětí školkou i školou povinných. Kolektivní zařízení 
nejsou schopna uhlídat, zda děti použijí společný hřeben. 
Nebo si nepůjčují polštářky na spaní.

Co můžeme z aromaterapeutických přípravků nabídnout? 
Můžeme mnoho, jde jen o to, co potřebujete. Nejjednodušší 
je prevence.

ALIPINE, malý zázrak, který vetřete do vlasů. Je dodáván 
s  rozprašovačem. Před odchodem do školky dítěti nane-
sete trochu přípravku do vlasů a pročísnete. Vším lecitinová 
emulze nevoní, ale vlasům velice prospívá. Druhotný efekt 
je na kvalitu vlasů, které jsou pevnější, lépe se rozčesávají, 
dokonce i po tenzidových přípravcích. Zázrak je vhodný i při 

ZNALOSTNÍ SOUTĚŽ

Který olej je obsažen v třezalkovém macerátu W10?

a) sójový olej

b) olej z pšeničných klíčků

c) mandlový olej

Odpovědi posílejte jako vždy na e -mailovou adresu: 
akh ‑soutez@email.cz
Uzávěrka proběhne 12. 6. 2014 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

www.karelhadek.eu www.karelhadek.eu
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rátů, než bych používal, byť v relativně nízké koncentraci, 
dle mého názoru až příliš výkonné, tedy agresivní, čistící 
tenzidy. Všeho moc škodí.

Tenzidy si tedy budu šetřit, nejspíše na mytí nádobí. Po-
dívejme se na složení. Jen pro názornost uvádím složení 
jedné takové nabízené micelární vody: 1) Voda, 2) Hexy-
lene Glycol, 3) Glycerin, 4) Disodium Cocoamphodioleate, 
5) Disodium EDTA, 6) Poloxamer 184, 7) Polyaminopropyl 
Biguamide. Co se funkcí jednotlivých složek týká: Voda, 
jak všeobecně známo, je přirozený mycí prostředek. Látka 
označená číslem 2 je povrchově aktivní činidlo, vhodnost 
pro pokožku značně diskutabilní. Trojka, tedy glycerin, hyg-
roskopická složka, která na sebe váže vodu. Čtyřka pak 
není zase nic jiného než tzv. měkký tenzid. Pod číslem 5 se 
skrývá látka, která navyšuje nebo snižuje viskozitu daného 
přípravku. Je o ní známo, že oslabuje buněčné membrány, 
dokonce patří k látkám, které nesmí být obsaženy v kos-
metických preparátech označených jako přírodní. Číslo 6 je 
další, tentokráte neiontový, slabě pěnící tenzid. Sedmička 
pak je šťastné číslo, samozřejmě, že v „dobrém“ kosmetic-
kém výrobku nesmí chybět konzervace. Tedy konzervant 
v povoleném množství 0,3 %. Pokud bych nevěděl, že se 
jedná o kosmetický výrobek, a posuzoval bych vhodnost 
použití jen dle složení, nejspíše bych se domníval, že se 
jedná o nepodařený čistič na okna. Takže tam bych pak 
raději použil Orange -Sanitol.

Budu rád, pokud Vám moje odpo-
věď bude užitečná, i když 
Vás asi nepotěší.

Váš Karel Hadek

Dobrý den, pane Hadku,

velmi děkuji za Vaši předchozí odpověď. Měla bych ještě jeden 
dotaz. Co si myslíte o používání nyní velmi populární micelární 
vody? V současné době to vypadá na opravdovou revoluci, co 
se týká čištění pleti.

Velmi děkuji, s pozdravem P.

Milá paní P.,

a já děkuji za Váš další dotaz. Jak sama píšete: „Nyní velmi 
populární…“ No a co se týká zmínky o „revoluci“, pak bych 
jen s humorem připomněl existující přísloví, že revoluce 
nejdříve požírá vlastní děti. Ale asi máte pravdu, pohled 
do historie mi říká, že většina revolucí toho moc dobrého 
nepřinesla. Ona micelární voda je v principu stejně stará 
jako tenzidy. Považuji za úsměvné, že se lidé dlouhá léta 
běžně koupou v pěnových (tenzidových) koupelích, tedy 
micelární vodě. Taktéž pěnivé sprchové gely vytváří cosi 
jako micelární vodu. A nejen to.

Prádlo v pračce se pere v micelární vodě, micelární vodou 
myjeme nádobí, podlahy, dokonce i toalety. Tedy pokud 
používáme tenzidy. Proč tedy neobjevit používání již dávno 
používaného zázraku pro kosmetiku pod novým vědeckým 
názvem. Vždyť to zní tak erudovaně a přiznávám, dokonce 
i hezky. V principu lze ale konstatovat, že při mytí ani tak 
nejde o micely samotné, jako o pokožku. U micel se jedná 
o  jakýsi shluk molekul tenzidů ve formě prstence, které 
čistí tím způsobem, že nečistotu uzavřou do svého středu. 
Zcela jistě čistí dobře, ale když se podívám na složení oněch 
„dobře čistících revolucionářů“, pak nezbývá, než konsta-
tovat, že jsou vždy používány tenzidy s  vysokou, tedy 
nefyziologickou HLB hodnotou tenzidů. Takže já osobně 
zůstanu pro jistotu při mytí pokožky u olejových prepa-

Dobrý den,

ráda bych se zeptala, zda lze rostlinné oleje z  vaší nabídky 
používat i ke konzumaci, nebo jsou vhodné jen pro kosmetické 
účely? Slyšela jsem, že např. mandlový olej je bohatým zdrojem 
zinku a železa a ráda bych si jej přidávala do ovesné kaše.

Předem děkuji za odpověď a jsem s pozdravem.

Helena K.

Milá paní Heleno,

děkuji Vám za Váš mail i  důvěru, se kterou se na mě se 
svým dotazem obracíte. Rostlinné oleje s logem KH v naší 
nabídce jsou sice určeny pro kosmetické účely, ale nikoli 
„jen“, jak píšete Vy. Všechny mají potravinářskou kvalitu a lze 
je samozřejmě použít i v kuchyni. Tedy až na dvě výjimky. 
Tou první je jojobový olej. Samo označení olej je v podstatě 
špatné, neboť z hlediska chemického se jedná o vosk. Vosky 
jsou však běžně pevného skupenství (např. včelí vosk či kar-
naubský), tento je však tekutý, a to je důvod, proč je běžně 
označován za olej. Vosky jak známo jsou rezistentní vůči 
hydrolýze a nelze je enzymaticky rozložit. To je pak důvod, 
proč jojobový olej (ale i ostatní vosky) nejsou v živočišné 
říši stravitelné. Nehledě na tuto skutečnost, jojobový olej 
má ve svém složení i zhruba 15% podíl kyseliny erukové 
(C22:1). Ta je jako součást stravy člověka naprosto nežá-
doucí, konzumace vyšších množství kyseliny erukové by 
vedla k ukládání tuku v srdečním svalu, vyloučit nelze ani 
myokarditidu. Doporučení používat jojobový olej v kuchyni 
jako tuk bez energetické hodnoty, tedy dietetický tuk, lze 
označit jako doporučení k hazardování se zdravím. Dalším 
olejem, který se vymyká běžnému použití v  kuchyni, je 
ricinový olej. Ten, jak všeobecně známo, po požití vykazuje 
projímavé účinky.

Ostatní oleje lze v kuchyni použít, zde bych však dodal, že 
jen tam, kde je to nezbytně nutné.

Přestože jejich dodavatelé hovoří o olejích výhradně a jen 
v superlativech, hlavně pak o olejích lisovaných za studena, 
z mého pohledu je nezbytně nutné je označit jako dena-
turované potraviny! Důvod je zcela jednoduchý. Materiál, 
z  něhož se oleje vyzískávají, obsahuje mnohé lidskému 
zdraví prospěšné složky, které již v oleji, jedno jak vyzíska-
ném, nenajdeme. Zde bych rád zmínil hlavně lecitin, vita-
míny, v mnoha případech i vlákninu a slizy. Doporučení je 
tedy jednoznačné. Omezit spotřebu olejů jen na nejnutnější 
míru a nahradit je ve stravě semeny, ořechy a pod.

Konkrétně ve Vašem případě bych doporučil nikoli man-
dlový olej, ale na zinek bohatá, čerstvě rozemletá, či na-
strouhaná dýňová semínka. Stejně tak lze doporučit i lněné 
semeno, mandle, vlašský ořech, slunečnicové semínko 
a mnohé další.

Semena a  ořechy jsou pro funkčnost organismu, tedy 
i zdraví, jako původní přírodní produkt svou komplexností 
nejen daleko prospěšnější a přirozenější. Nelze přehlédnout, 
že současně jsou i daleko šetrnější vůči každé peněžence.

Budu rád, pokud Vám moje odpověď bude užitečná.

Přeji Vám hezké jarní dny.

Váš Karel Hadek
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Aromaterapie Karel Hadek
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20.–21. 9. 2014 Pokračovací kurz Račí údolí

Karel Hadek, Michaela Švorcová

Organizátor: Martina Rabenseifnerová

Mobil: 777 946 373, 725 785 566

E -mail: raciudoli.mw@seznam.cz

www.raciudoli.cz

4.–5. 10. 2014 Pokračovací 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

17.–19. 10. 2014 Základní kurz Zlín

Karel Hadek, Michaela Švorcová

Organizator: Renata Bilavčíková

Mobil: 605 521 143

E -mail: rekvalifikacezlin@seznam.cz

www.kurzyzlin.cz
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31. 10. –1. 11. 2014 Základní kurz Ostrava

Karel Hadek, Vlastimila Kolarčíková

Organizátor: Vlastimila Kolarčíková

Mobil: 603 286 335

E -mail: vlastimilakolarcikova@seznam.cz

14.–15. 11. 2014 Pokračovací 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

16. 11. 2014 Roční seminář 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

28.–29. 11. 2014 Aromaterapie v praxi

České Budějovice

Michaela Švorcová, Ivana Pešková

Organizátor: Šárka Dominová, Markéta Tůmová

Mob: 607 009 418

E -mail: slunecnice.cb@gmail.com

www.slunecnice -cb.cz

Aromaterapie Fauna
13. 6. 2014 Aromaterapie nejen pro zvířata I.

14. 6. 2014 Aromaterapie nejen pro zvířata II.

Praha

Organizátor: Mgr. Marika Papežová

SVOPAP vzdělávací centrum, s. r. o.

U Sanatoria 586, 153 00 Praha 5

Tel./fax: 257 913 195

Mobil: 602 450 704, 724 207 429

E -mail: vzdelavani@svopap.cz

www.svopap.cz

Změna v obsahu 
pokračovacího kurzu
Náplní pokračovacího kurzu Aromaterapie s Karlem Had‑
kem je seznámení se stále přibývajícími rostlinnými oleji, 
éterickými oleji. Mícháme krémy a oleje. Jako doplněk byla 
součástí kurzu celotělová masáž. Na některých kurzech jsme 
pospíchali, abychom stihli masáž odzkoušet všichni, jinde 
byla pouze ukázka. Po dlouhém zvažování jsme dospěli ke 
změně. V následujících kurzech již masáž prováděna nebude. 
Na masáž bude vyhrazeno více času a prostoru. Vznikne 
tak zvláštní kurz, kde bude dostatek času na její výuku.

Díky této změně se budeme více věnovat právě možnostem 
přípravy vlastních krémů a balzámů. Věřím, že změna bude 
ku prospěchu všech účastníků kurzů. Těším se na setkání 
se všemi příznivci Aromaterapie.

Michaela Švorcová

www.karelhadek.eu
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účinné látky do půdy), a poté znovu postříkáte 
půdu Insect ‑Stopem.

Doufám, že Vám to od smutnic pomůže. 
Je velmi důležité udělat všechny kroky 
precizně, neboť smutnice je velmi odolný 
nepřítel rostlin. Případně by bylo po-
třeba opakovat (3×) – postřik půdy, zalití 
a znovu postřik – zhruba tak po 5 dnech 
(již bez Plant Protectoru). Chvíli potrvá, 
než se látky z Plant Protectoru dostanou 
tam, kam mají.

Přeji pěkný den a hodně štěstí.

Michael Švorc

Dobrý den, pane Švorci,

prosím o  více informací k  použití tohoto produktu. Asi Vám 
vysvětlím stručně problém a  poprosím, zda mi 
můžete dát konkrétní radu k použití přípravku.

Mám doma dva mlaďounké tropické stromky 
(cca 15 cm). Jedná se o Blahočet čilský. Foto při‑
kládám. Bohužel na podzim, kdy byly ještě na 
balkoně, je napadla plíseň, pravděpodobně 
v důsledku vlhkého počasí. Tento stromek je 
na to dost náchylný. Plíseň je možno rozpo‑
znat na koncích jehliček, které jsou jakoby od 
rzi, a také dle povadlosti větviček. Nicméně 
mám nyní stromky doma, neb nemohou být 
venku přes zimu.

Plant Protector
Byla jsem zvědavá, co to zase u „hádků“ vymysleli. Vzhledem 
k tomu, že jsem vášnivou milovnicí zahrádkářství a miluji 
i  pokojové květiny, rozhodla jsem se jejich nechemickou 
novinku vyzkoušet. Koupila jsem Plant Protector, smíchala 
s hlínou v doporučeném poměru a nasázela sazenice rajčat, 
okurek a paprik. Pár sazenic mi zůstalo nezasazených do 
smíchaného substrátu. S nimi jsem udělala změnu. Nasypala 
vrstvu hlíny, přidala vrstvu Plant Protectoru a zase vrstvu 
hlíny. Do takto připravené zeminy jsem sazenice zasadila. 
Kořeny byly přímo v Plant Protectoru… Po pár dnech jsem 
viděla, jakou chybu jsem udělala.

Sazenice zasazené do smíchaného substrátu rostly „jak 
z  vody“. Zato rostlinky ve vrstveném substrátu chřadly 
a chřadly. Takže moje zkušenost je, že mám dodržovat do-
poručený postup i dávkování. Zase se potvrdilo, že méně 
znamená více.

Do smíchaného substrátu jsem přesadila i pokojové květiny. 
Po měsíci přišel manžel, že se bude muset přestěhovat. Kvě-
tiny rostly jako divé a on měl pocit, že se do bytu za chvíli 
nevejde. Ale já mám z květin velikou radost a věřím, že si to 
manžel rozmyslí.

Plant Protectoru jsem zůstala 
věrná a  použila jsem jej ve skle-
níku. Po poslední zkušenosti jsem 
prach do hlíny zaryla. Po několika 
dnech manžel opět přišel a oznámil 
mi: „Pokud to půjde takto dál, bu-
deme si muset pořídit vetší skleník.“ 
Zelenina rostla neuvěřitelně rychle. 
Co však hodnotil pozitivně: Odstě-
hovali se nám mravenci. Každý rok 
jsme měli ve skleníku mraveniště, 

letos ne. A nevím jak je to možné, ale nemáme zatím ani sli-
máky, byť u sousedů již jsou. Je pravdou, že Plant Protector 
má nezvyklou vůni, ale že by vadila i slimákům? Ptát se jich 
na to nebudu, mohli by si to rozmyslet a nastěhovat se zpět.

S vůní prachu se smířím a budu jej preferovat před chemic-
kými hnojivy dále. Všem jej doporučuji i kvůli zajímavé ceně.

B. M., Sytno

Dobrý den,

doporučíte mi prosím některý z Vašich výrobků, který by mohl 
odstranit náš problém se smutnicemi? Jak muškami, tak případ‑
nými larvami v květináčích – nejspíš formou zálivky na půdu 
(???) – pro přísady mladých rajčat a paprik umístěných v bytě 
na oknech (ložnice, kuchyně). Pokud ano, prosím, jaké je přesné 
použití a dávkování?

Předem moc děkuji za odpověď a přeji krásné dny

Jana K.

Dobrý den paní Jano,

pro boj se smutnicemi budete potřebovat 2 přípravky – Plant 
Protector a Insect ‑Stop.

Nejprve do půdy (2–7 cm hluboko – podle hloubky koře-
nového systému) rovnoměrně zapravíte 5 g Plant Pro‑
tectoru a následně půdu ošetříte postřikem – přípravek 
Insect ‑Stop (30 ml/l). Rovnoměrně zalijete rostlinu (aby 
se substrát s plant protectorem navlhčil a začal uvolňovat 
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Vzhledem k tomu, že se jedná o mladý stromek, který navíc, 
i když je zdráv, má být zaléván velmi málo – spíš vlhčen, nej‑
sem si jistá, jak přípravek Fungi Stop správně použít a v jaké 
koncentraci.

Prosím o zodpovězení následujících dotazů: V jaké koncetraci? 
Jak často? Lze dát i do zálivky? (Možná že plíseň napadla i ko‑
řeny.)

Předem děkuji a hezký den

Lucie Kajzrová

Dobrý den, paní Kajzrová,

použijte koncentraci 10 ml/l a nastříkejte jemně na posti-
žená místa tak, aby se ovlhčila roztokem, avšak ne moc, aby 
rostlina nedostala vlhkostní šok.

Bohužel s tímto problémem nemám zkušenosti, tak doufám, 
že Vám Funghi ‑Stop pomůže.

Do zálivky ho určitě nedávejte, aby to nezhoršilo problém 
s vlhkostí. Pro ujištění můžete zkusit rostlinu za suchého 
substrátu vyndat a zkontrolovat kořeny, jestli jsou zdravé.

Postřiky opakujte 3× po 4–7 dnech (podruhé 20 ml/l a po-
třetí 30 ml/l – podle toho, jak bude Váš stromeček zvládat 
přípravek a vlhkost).

Budu rád, pokud mi napíšete, jak bude stromek léčení a sa-
motné ošetření snášet, i Vaše následné výsledky.

Přeji hodně úspěchů a  pevné zdraví pro 
Vaše rostliny.

S pozdravem Michael Švorc
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Srdečně Vás zdravím,
dostala jsem na Vás kontakt, údajně byste mi byl schopen poradit 
nějaký prostředek na postřik, který bych mohla aplikovat na 
ovocné stromy proti padlí americkému. Postřiky na chemické 
bázi bohužel nepomáhají, proto bych prosila, pokud ve Vašem 
arsenálu je nějaký prostředek, který by mohl eventuálně pomoci, 
ráda bych jej vyzkoušela, jinak stromy padnou pod pilou a je jich 
škoda. Velmi děkuji za informace i Váš čas věnovaný odpovědi.

Přeji krásný den, Pazderová

Dobrý den, paní Pazderová,
padlí americké je zákeřná a obtížně řešitelná choroba, avšak 
můžete zkusit přípravek Funghi ‑Stop, který je určen na hou-
bové choroby.

Pakliže by náhodou nezabral, tak už Vám pouze mohu do-
poručit zakoupení sirného přípravku v některé z „květinek“ 
(nejedná se o syntetickou chemii, jedná se o anorganickou 
sůl síry – veškerá padlí jsou citlivá na síru), ale s tímto ře-
šením bych počkal až na výsledek Funghi ‑Stopu, který je 
určitě šetrnější, protože velké 
množství síry, které steče na 
zem, může okyselit půdu (tudíž 
nelze síru aplikovat často). 
Jinak síra v  malém množství 
nevadí, pro rostliny je to jeden 
z  mnoha výživových prvků, 
který potřebují pro svůj růst.

Přeji mnoho úspěchů v  boji 
proti padlí.
S pozdravem Michael Švorc

FAUNA SPOT
Nikdy jsem netvrdila, že naše přípravky fungují na 100 %. 
Netvrdila jsem ani, že jsou vhodné pro každého a nebudu 
to tvrdit ani u přípravku FAUNA SPOT.

O účinnosti tohoto přípravku i ostatních však 
nepochybuji. A nepochybují o něm ani mnozí 
další, ať již obchodníci, či chovatelé. Než se 
rozhodnete přípravek odsoudit, je vhodné 
se zeptat sami sebe, zda jej aplikujete 
správně. Domnívat se, že naaplikuji FAUNA 
SPOT, a moje zvíře je okamžitě chráněné, 
je holý nesmysl. Každý přípravek je po-
třeba nechat „rozložit“ či „otevřít“, nechat 
mu jeho čas a prostor působit. Stejně tak 
si nepomůžete, pokud použijete vysokou 
dávku.

Pokud aplikujete FAUNA SPOT ve vysoké 
koncentraci a jdete se zvířetem ven, počí-
tejte s tím, že se na vašeho miláčka nachy-
tají všechna klíšťata, která se vyskytnou 
v jeho okolí. Tak, jako vám nevoní vysoká 
koncentrace éterických olejů, tak nevoní ani 
klíšťatům, a  při první příležitosti zanoří svoje „nosy“ do 
kůže vašich zvířat, aby ten „smrad“ již nevnímala. FAUNA 
SPOT doporučuji aplikovat po několika kapkách, a to po 
několik dní. Doporučená dávka je součástí informací na 
www.aromafauna.eu

Takže, jak asi by to mělo být? Olej aplikuji na místa se zvý-
šeným krevním a lymfatickým řečištěm. Naaplikuji cca 1/3 
doporučené dávky, tj. pokud je doporučená dávka 20 kapek 
použiji cca 7 kapek, které rozmístím na slabiny, do nápr-
senky, na břicho, kohoutek a hlavu zvířete. To samé provedu 
i následující dva dny. Pokud aplikuji FAUNA SPOT až v době 

na pokožku. Vhodný je i pro prevenci. Já osobně a mnoho 
dalších klientů, kteří se s námi podělili o další informace, jej 
používám vnitřně, a to 1 kapka na 7 kg po dobu 7–10 dní. 
Aplikuji pomocí želatinové tobolky. Pokud budete potře-
bovat další informace, jsem Vám k dispozici.

S pozdravem

Michaela Švorcová

Dobrý den, paní Michaelo,

chtěla bych se zeptat. U mycího oleje Hy Insi je napsáno, že se 
5–10 ml naředí ve 100 ml vody. Toto celé naředěné množství 
se pak použije na jednu koupel, nebo se dá i tato naředěná 
směs uchovávat? Jen zvažuji, jestli na zkoušku nevzít jen to 
balení 20 ml.

Pak bych měla ještě dotaz ohledně Fauna Spotu. Zvažuji zkusit 
i tento přípravek. Máme 3měsíční štěně kavalir King Charles 
španěla (v  dospělosti by neměl mít víc jak 8 kg). Tady taky 
zvažuji to nejmenší balení 10 ml. Nevíte, na kolik aplikací by 
nám toto balení asi vystačilo? Když se aplikuje tento Fauna Spot 
– nemusí se už dávat pejskovi žádný obojek proti parazitům?

Vím, že je Vaše kosmetika kvalitní, používáme různé přípravky 
pro lidi, ale s řadou pro pejsky zatím zkušenosti nemáme, tak 
bych asi první raději volila menší balení.
Moc děkuji za rady
Blanka

vysokého výskytu klíšťat, použiji pro zvýšení ochrany po 
tyto dny INSI SPRAY, který aplikuji do srsti před vycházkou.

Zvláštní je, že u pipet, obojků, kterými poškozujete lym-
fatický systém svého zvířete, se mnoho lidí nepozastaví 
nad tím, že najde zakousnuté klíště v kožichu. Na rozdíl 
od těchto přípravků je FAUNA SPOT vhodný pro posílení 
imunitního systému. Všechny éterické oleje, které obsahuje, 
jsou známé pro svůj protizánětlivý účinek. Stejně tak mají 
silný dezinfekční, antivirální i antibakteriální účinek. Takže, 
pokud se klíště zakousne, obrana organismu je aktivní.

Při jeho odstranění použiji éterický olej levandulový, a tím 
eliminuji možné nakažení zvířete.

Michaela Švorcová

Dobrý den,

mohla bych se prosím zeptat, jaké je dávkování 
Endoparazinu? Nenašla jsem ho ani na strán‑
kách ani není uvedené na lahvičce.
Děkuji mnohokrát.
S přáním příjemného dne,
Michaela T.

Pěkný den, paní Michaelo,

Endoparazin je směs éterických olejů 
vhodná v případě výskytu vnitřních para-
zitů. Olej je určen k dalšímu ředění a použití 

34 35
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psů a na semináři, věnovaném přímo masážím, se zmiňuje 
i o použití aromaterapie. Mezi účastníky je voňavá vsuvka 
o aromaterapii velmi oblíbená a účastníci oceňují možnost 
vyzkoušet si aplikaci éterických olejů na vlastní i psí kůži.

Michaela Švorcová

Z facebooku:

– Aromaterapie fauna? Ani nevím, že něco takového pro zví‑
řata existuje. Ale proč ne? Využíváte tyto produkty pro svého 
pejska? Marie

– Marie, já používám mycí olej z Aromaterapie Fauna. Koupu 
pana Charlieho velmi zřídka, ale používám ho pro každodenní 
mytí jeho „kníru“. Po krmení syrovým masem je to nezbytné. 
Preferuji tento speciální mycí olej před šampony pro psa. I pro 
pana Charlieho je to mnohem příjemnější.

– Díky za poslání mycího oleje. Používáme jej hlavně na mytí 
vousů po krmení syrovým masem.
Šárka Bergerová

Dobrý den Míšo,

doufám, že se máte dobře. Přeposílám Vám fotky ze semináře 
masáží psů, na kterém používáme Vaše super výrobky. Myslím, 
že se to lidem moc líbilo… Vzorečky jen zasyčely, to si určitě 
umíte představit. :) :) S fotkami naložte dle Vaší libosti. :)

Bc. Kateřina Plačková, www.physiodog.cz

Výrobky AromaFauna si oblíbila i  fyzioterapeutka zvířat 
z pražského Vetcentra Kateřina Plačková. Masáže jsou ne-
dílnou součástí její péče o psí pacienty. Při nich využívá 
nejčastěji masážní olej THERMOL pro lepší prokrvení tkání 
a snadnější uvolnění zatuhlých svalů. Při protahování zkrá-
cených svalů a šlach je velice důležité, aby tkáně byly pro-
hřáté, a THERMOL funguje až hluboko do tkání. V některých 
případech přidává směs vybraných éterických olejů spolu 
s HY NEUTRÁLNÍM OLEJEM i do terapeutické vany, v níž 
se psi ve vodě pohybují na podvodním páse. Půl hodinka 
pohybu v intenzivní bylinkové lázni dělá se psím tělem zá-
zraky. Katka vede i semináře zaměřené na pohybový aparát 

Pěkný den, paní Blanko,

naředěný olej se aplikuje na srst při mytí, viz video koupání 
na www.aromafauna.eu. Na každé koupání je vhodnější 
připravit nový mycí olej. Pokud však neodhadnete množství, 
můžete jej uchovat v lednici a použít na omytí paciček po 
vycházce nebo na urousanou srst. Pokud použijete FAUNA 
SPOT, není vhodné a ani nutné používat obojky. Chemické 
složky v obojcích se uvolňují do lymfatického a krevního 
řečiště a  mohou způsobit nepříjemné zdravotní potíže. 
V  balení 10 ml je okolo 300 kapek. Doporučené dávko-
vání najdete na www.aromafauna.eu v popisu přípravku. 
S pozdravem

Michaela Švorcová

Dobrý den,
můžu použít mycí olej Hy Insin i pro 3měsíční 
štěně?
Děkuji za odpověď. Hanka

Pěkný den, paní Hanko,

veškeré naše přípravky jsou vhodné pro 
štěňata. Neobsahují chemickou konzer-
vaci ani jiné chemické látky, které by po-
škozovaly zdraví kohokoliv. Pokud budete 
potřebovat další informace, jsem Vám 
k dispozici.

S pozdravem
Michaela Švorcová

Dobrý den,

mohu se zeptat, zda je možné použít mycí oleje na bílého vý‑
stavního pudla? Máme obavy, aby nezežloutl nebo nezešedl. 
Děkuji za odpověď a přeji krásný večer. J. K.

Pěkný den, paní K.,

po mycích olejích se barva srsti stává výraznější, nikoli však, 
že by žloutla nebo šedla. Bílá se třpytí a připomíná čerstvě 
napadaný sníh a černá tmavne. Kvalita je lepší a výstavní 
psi odchází s poznámkou o kvalitě srsti. Pokud byste měla 
zájem koupání a  výstavní údržbu v  olejích konzultovat, 
mohu vám doporučit paní Marouškovou z Prahy, která má 
salon pro psy. S kosmetikou AromaFauna pracuje a ošetřuje 
svá výstavní zvířata, mezi kterými je i pudl.

S pozdravem
Michaela Švorcová

36 37



38 3938

Maloobchodní ceny vč. DPH

7% sleva se týká všech označených přípravků 
a platí od 16. 5. do 8. 6. 2014
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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
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KOUPELOVÉ OLEJE

Kód
zboží 7% 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 1324,92
1011 Rozmarýnový 71,17 298,93 418,50 837,01
1012 Tymiánový 63,98 268,69 376,16 752,31
1013 Ylang ‑ylang 98,30 412,84 577,99 1156,00
1014 Z citronové růže 65,42 274,76 384,68 769,38
1015 Pačuliový 65,40 274,69 384,57 769,13
1016 Z růžového dřeva 72,91 306,16 428,62 857,22
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 298,34 417,67 835,35
1018C Sada koupelových olejů 18 × 20 ml 562,84

HY ‑OLEJE NA OMÝVÁNÍ OBLIČEJE

Kód
zboží 7% 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 1320,88
1304 HY ‑olej ylang ‑ylang 64,54 271,11 406,66 813,32 1301,28
1303 HY ‑olej santálový 63,98 268,70 403,06 806,10 1289,76
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 1202,57
1980 Lipio ‑ KARLOFF 282,96 423,36

7% sleva se týká všech označených přípravků 
a platí od 16. 5. do 8. 6. 2014

AROMAFLORA
Kód 

zboží 7% sleva Kč
100 ml– E

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

AROMAFLORA
Kód 

zboží 7% sleva Kč Kč
500 g – I 1000 g – J

R2001 PLANT ‑PROTECTOR 70,00 120,00

AROMAFAUNA
Kód

zboží 7% 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 205,20 313,20 270,00 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

SPRCHOVACÍ OLEJE

Kód
zboží 7% 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

PREPARÁTY NA INTIMNÍ HYGIENU

Kód
zboží 7% 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 1301,46
1212 Preshea 56,63 424,71 722,01 1371,81

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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PREPARÁTY NA OŠETŘENÍ ZUBŮ A ÚSTNÍ DUTINY

Kód
zboží 7% 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

PREPARÁTY NA OŠETŘENÍ NOHOU

Kód
zboží 7% 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 95,47 334,16 467,82 935,63 1637,37

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 189,81 303,70 570,96 913,54

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 1864,98

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

OŠETŘENÍ VLASŮ A POKOŽKY HLAVY

Kód
zboží

7% 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 28,56 214,13 299,80 599,57 989,29

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

40
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7% sleva se týká všech označených přípravků 
a platí od 16. 5. do 8. 6. 2014

REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ KRÉMY

Kód
zboží 7% sleva

Kč
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
250 ml

H
2003 Citronovo ‑mrkvový 35,83 268,70 429,94 832,99
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 36,16 271,17 433,86 705,02
2029 Čajovníkový 22,94 171,92 257,88 515,75
2030 Čajovníkový SPF 6 24,87 186,44 285,71 571,46
2039 Neroli 46,31 347,34 555,72 1041,97
2050 Sensishea 22,13 165,86 265,39 464,42
2031 Aloe vera 43,60 331,74 513,35 1026,67
2032 Tamanu ‑Derm 70,36 556,58 875,61 1751,20
2033 Shea ‑Mellisea 38,33 287,49 431,22 862,43
2028 Tanaderm 26,43 198,15 317,03 634,06

SPECIÁLNÍ KRÉMY

Kód
zboží 7% 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 1027,83
2002 Atop ‑Derm 33,40 250,53 375,78 751,57 1177,47
2020 Aradea 23,01 358,37 709,47 1188,92
2062 Body Salvia 41,88 222,73 356,34 712,69
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LECITINOVÉ KRÉMY

Kód
zboží 7% 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 1327,17
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 7% sleva

Kč
35 ml

S
100 ml

E
1950 Lipio sérum neutrální 288,15 665,89
1960 Lipio sérum neutrální SPF 6 321,31 759,25
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

NOSNÍ OLEJE

Kód
zboží 7% 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 7% 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 7% sleva

Kč
30 ml

Z
100 ml

E
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 1668,66
1921 Jasmín 471,23 1130,95
1922 Jasmín SPF6 501,48 1203,55

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

Kód
zboží 7% sleva

Kč
30 ml

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

ZÁKLADNÍ KRÉMY

Kód
zboží

7% 
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 1475,25
2303 Shea Butter 30,53 228,96 320,58 641,13 1077,10 1820,82

PROGRAM SALTIA

Kód
zboží

7% 
sleva

Kč
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
250 ml

H
500 ml

I
2036 Saltia 25,34 190,00 342,02 513,02
2037 Saltia BN 38,25 286,86 487,64 946,61
2404 Saltia W/O 30,18 226,37 316,90 543,26 928,05

OČNÍ KRÉMY

Kód
zboží

7% 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

7% 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
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ANTICELULITIDOVÁ SÉRIE „CELLU ‑THERAP“

Kód
zboží

7% 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 1104,94 1933,64
1101 Sprchovací olej Cellu ‑Therap 73,25 307,59 430,62 861,24 1507,18
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

7% 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

7% 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 56,74 238,27 405,07 810,14

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

4229 Aroma Baby 214,52 429,04

2729c Testovací sada Baby 9 ks 394,23

SPECIÁLNÍ PROGRAM COUPEROSE

Kód
zboží

7% 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
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REGENERAČNÍ PLEŤOVÉ MASKY

Kód
zboží

7% 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 31,62 237,19 332,06 569,25 972,45 1707,73
2404 Saltia W/O 30,18 226,37 316,90 543,26 928,05 1607,11
2405 Aktiderma LY 34,27 256,92 385,38 693,69 1104,75 1849,82

MASÁŽNÍ OLEJE, KRÉMY A BALZÁMY

Kód
zboží

7% 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
2717 PMS (uklidňující) 106,41 446,93 804,47 1564,26
2718 PMS ‑PRO (prokrvující) 51,87 217,82 392,06 762,36
2720 Skořicový 52,42 220,15 374,25 748,50 1254,84
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 1497,72
2736 Lecitol Ylja 65,42 274,76 467,11 934,23 1566,21
2737 Lecitol Walo 59,38 249,37 423,92 847,86 1421,40
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

500 ml
I

2701 Calen B 22,22 331,01 595,82 827,52
2704 Calen K 23,98 357,37 750,47 1143,57
2705 Tenarene Akut 29,85 223,84 358,13
2706 Tenarene Super 47,93 359,48 575,18
2731 Schoko Pack 27,19 309,95 619,91 1053,84
2739 Boro ‑Boro Balzám 27,74 208,05 332,88 665,76 1131,80

BYLINNÉ PLEŤOVÉ VODY A TONIKA

Kód
zboží

7% 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
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

PREPARÁTY NA OŠETŘENÍ RUKOU

Kód
zboží

7% 
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 1231,50

1710 Lecio ‑MAJO 204,96 409,85 536,37 997,90 1696,43

7% 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

9503 Sáčky k termorukavicím 100 ks 53,82

7% sleva se týká všech označených přípravků 
a platí od 16. 5. do 8. 6. 2014

7% sleva se týká všech označených přípravků 
a platí od 16. 5. do 8. 6. 2014

www.karelhadek.eu www.karelhadek.eu
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7% sleva se týká všech označených přípravků 
a platí od 16. 5. do 8. 6. 2014

7% sleva se týká všech označených přípravků 
a platí od 16. 5. do 8. 6. 2014

SÉRIE MENOTON

Kód
zboží 7% sleva

Kč
20 ml

C
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

I
1000 ml

J
1038 Koupelový olej Menoton 76,66 321,95 450,71 901,42 1442,28
1138 Sprchovací olej Menoton 59,66 250,55 350,78 701,56
2738 Tělový olej Menoton 81,00 340,18 476,24 952,47

SPECIÁLNÍ PREPARÁTY

Kód
zboží

7% 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
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 1098,90
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 7% 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 202,94 324,70 649,41 1116,17
4054 Dobromysl – Oregáno – Origanumöl 233,91 374,25 748,49 1286,47
4018 Elemi – Elemiöl 254,51 407,22 814,44 1399,81
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 327,47 492,36 787,77 1575,55 2707,96
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 289,86 463,77 927,54 1595,38
4038 Lavandin – Lavandinöl 146,06 233,69 467,38 803,31

Kód
zboží 7% 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 74,00 118,40 236,79 406,99
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 181,42 290,27 580,53 998,53
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 317,79 508,45 1016,89 1747,78
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. 219,63 866,45 1385,87 2217,16 4433,23
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 225,40 901,62 1442,59 2308,14 4616,27
4093 Slaměnka – Immortellenöl 216,34 866,43 1385,87 2217,16 4433,23
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 7% 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 7% 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 7% sleva

Kč
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
1201 Candisan 239,84 383,74 767,48
4207 Antinikotin 320,55
4209 Candiöl 226,01 361,60 723,21
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 7% 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

SADY ČAKROVÝCH SMĚSÍ

Vzhledem k neustálému pohybu cen surovin na světových trzích je nutno považovat ceny v tomto ceníku jen jako informativní. Jediný platný ceník je na našem e ‑shopu www.karelhadek.eu
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Kód
zboží 7% 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 7% 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 7% 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 7% 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

SADY PENTAGRAMOVÝCH SMĚSÍ
Kód

zboží 7% 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 7% 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 g

E
250 g

H
500 g

I
5025 Mangové máslo – Mango ‑Butter 229,46 458,91 780,16
5026 Kakaové máslo – Kakao ‑Butter 149,88 299,75 509,58
5029 Bambucké máslo – Shea ‑Butter 90,18 180,34 306,58

VITAMÍNY

Kód
zboží Bez slevy

Kč
20 ml

C
50 ml

D
115 ml

U
215 ml

V
5101 Lecitin super 190,25 380,53 761,03 1179,60
5102 Panthenol – provitamin B5 56,27 112,55 225,08 348,87
5103 Vitamín A 185,63 371,27 742,56 1150,96
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
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ROSTLINNÉ OLEJE

Kód
zboží Bez slevy

Kč
115 ml

U
215 ml

V
500 ml

I
1000 ml

J
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
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 7% 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

7% sleva se týká všech označených přípravků 
a platí od 16. 5. do 8. 6. 2014

7% sleva se týká všech označených přípravků 
a platí od 16. 5. do 8. 6. 2014

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
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k série Emotion
SPRCHOVACÍ OLEJE

Kód
zboží 7% sleva

100 ml

E

200 ml

G

500 ml

I

1000 ml

J
8203 Flirt SO 221,21 331,81 663,61 962,23

KRÉMY

Kód
zboží 7% 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 7% sleva

10 ml

B

20 ml

C

50 ml

D
8501 Ambra parfémový olej 90,76 145,21 290,42
8502 Ananas parfémový olej 89,70 143,51 287,01
8503 Avokádo parfémový olej 162,68 260,30 520,58
8504 Broskev parfémový olej 150,40 240,64 481,28
8505 Convalia parfémový olej 98,65 157,52 315,65
8506 Čokoláda parfémový olej 100,66 161,05 322,10
8507 Fialka parfémový olej 100,66 161,05 322,10
8509 Jasmín parfémový olej 113,11 180,98 361,95
8510 Karamel parfémový olej 95,55 152,87 305,74
8511 Kokos parfémový olej 88,37 141,39 282,78
8512 Med parfémový olej 100,66 161,05 322,10
8513 Medový meloun parfémový olej 88,46 141,53 283,06
8514 Meloun parfémový olej 100,66 161,05 322,10
8515 Tabák parfémový olej 119,98 191,97 383,93
8516 Vanilka parfémový olej 99,69 159,50 319,02

VŮNĚ DO VYSAVAČŮ

Kód
zboží 7% sleva

Kč
50 ml

D
100 ml

E
500 ml

I
5600 AROMISAN 196,00 298,10 1268,39

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

AROMATERAPIE
časopis pro zdraví a krásu č. 2/2014VÁNOČNÍ SMĚSI ÉO

Kód
zboží 7% 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 7% sleva

Kč
115 ml

U
215 ml

V
500 ml

I
7001 Vanilou 266,85 413,61 769,50
7002 Love Story 241,00 373,55 694,99
7003 Flavour 245,48 380,51 707,90
7004 Flirt 319,15 494,69 920,34
7005 Anti ‑tabak 366,82 568,57 1057,78
7006 Fruit ‑Line 494,11 749,92 1395,19

UNIVERZÁLNÍ POMERANČOVÝ ČISTIČ

Kód
zboží 7% 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
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1. Aromaterapeutická KH, a. s.
Kšice 11

349 01 Stříbro -Kšice

REDAKCE:
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SOUTĚŽ:
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PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA:
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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

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.

7% sleva se týká všech označených přípravků 
a platí od 16. 5. do 8. 6. 2014
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