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Vítat a zvykat si na jarní počasí je daleko příjemnější, než se loučit s létem. Zelené kvetoucí louky a stromy, 
sluníčko, typické jarní vůně. Ne nadarmo většina lidí vnímá jaro jako nejkrásnější období roku. Nelze 
se proto divit, že vítání jara má dlouhou tradici. Již naši předkové vítali jaro různými způsoby, mezi něž 
patřilo i pálení slaměných � gur coby představitelů smrti a zimy. A tak jsme s radostí uvítali i letošní jaro. 
Byť v  principu bude jako všechna předešlá jara, to letošní ale náročnější, přinese jistou dávku stresu 
a taky se hodně prodraží. Důvod je zcela jednoduchý. Již jen pár dní nám zbývá do chvíle, kdy vstoupí 
v platnost GDPR (od 25. 5. 2018), tedy právní úprava, která by měla zlepšit ochranu osobních dat. Ať se 

to komu líbí či nikoli, nikomu nebudou poskytnuta, jak nám tvrdí. Každý si ji bude muset, byť skrytě, zato tvrdě, zaplatit! Z mého 
pohledu to není moje potřeba. Ale jak již to v našem „demokratickém“ světě chodí, Brusel se neptá, Brusel diktuje! Vzhledem 
k mému věku mohu konstatovat, že jsem již žil v „demokracii lidové“, pak přišla „demokracie socialistická“. Tyto v zrůdném pojetí 
rudého lumpenproletariátu „demokracie“ podle mě byly totalita par excellence. Bloumaje životem, nemohu se zbavit dojmu, 
že jsem se po výše zmíněných „demokraciích“ dopracoval k „demokracii banánové“ (přikazující vizáž prodávaných banánů) 
a s postupem času, vývoj nelze zastavit, až k „demokracii diktátobruselské“. Netuším, zda tyto psí kousky jsou nám vnucovány 
díky božímu pověření Bruselu, byť alternativou by mohla být i  prozřetelnost, jak známo z  historie. Souhlasím, asi trochu se 
zvýší ochrana osobních dat. Ale za cenu obrovských � nančních nákladů a vzniku pěkného bordelu! Mnohé osobní údaje jsou 
k dohledání na internetu, v seznamech ministerstev a podobně. A tak hlavní výhodu vidím v tom, že si to papaláškové usmažili 
pro sebe. Zmiňovat se o tom, jak zachází EU vrchnost s penězi daňových poplatníků, by bylo nošením dříví do lesa. Lumpárny 
budou pokračovat dál, budou prosakovat na veřejnost, jen jména tam pro jistotu budou chybět… Dle mého tím jen vzniká další 
prostor pro korupci. Daňový poplatník nepozorovaně, ale těžce zaplatí nové úřady, kontrolní orgány a celou armádu parazitů, 
která bude draze prodávat své služby. A to nepíši o náročnosti práce a stresu těch, kteří budou přinuceni se touto nesmyslnou 
hňupárnou zabývat. Sečteno a podtrženo, zajímavé tahání peněz z kapes v očích EU -vrchnosti vrstvě novodobých „nevolníků“. 
Pohled do historie mi napovídá, že začátkem diktatur byla vždy zajímavá proklamace ochrany. Hitler chránil „svůj“ národ před 
méněcennými, Pepča Stalin před třídním nepřítelem a „demokracie EU“ nás chrání pro jistotu přede vším. Od špatně zakřivených 
banánů, okurek a neevropských žárovek, před multikulturní neláskou i zneužitím osobních dat. Nezbývá, 
než se těšit na hřejivé slunečné dny, krásnou přírodu a vše okouzlující, co s sebou jaro přináší. Jaro 
svými půvaby napomáhá odbourávat stres, který s sebou běžný každodenní život přináší. Ne 
jinak je tomu i v letních dnech. Díky jim za to! Všem čtenářům časopisu Aromaterapie přeji 
silné nervy, pevné zdraví, úsměv na tváři a krásný letní čas včetně dovolených.

Karel Hadek
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život…

Toto přísloví je v principu velice pravdivé, i když, jeden by 
se obešel i  s  životem bez některých změn. Až donedávna 
byla naším partnerem při doručování zákazníkům � rma Geis. 
Bohužel, původní velice dobrá spolupráce se postupem času 
vytrácela a nespokojenost s doručováním balíčků pomalu, 
ale jistě narůstala jak ze strany zákazníků, tak i ze strany naší. 
Několikerá jednání zlepšení nepřinesla. Akceptování značně 
nevýhodných obchodních podmínek bylo nepřijatelné, a tak 
nezbylo než s � rmou Geis prodloužení smlouvy nepodepsat, 
spolupráci ukončit a  hledat vstřícnějšího partnera. Volba 
padla na � rmu PPL, která nejen nabízí, ale i garantuje rychlé 
doručení, v případě zájmu objednávajícího i v sobotu. Jako 
důležitá se mi jeví skutečnost, že zásilky jsou doručovány 
výhradně � rmou PPL. Nikoli jako dříve u � rmy Geis různými 
subdodavateli, na které se v případě problémů přesunovala 
zodpovědnost. Co se cen týká, jsou srovnatelné. Cena za 
balík je 70 Kč. Balík na dobírku je za 110 Kč. Sobotní doru-
čování lze označit za exkluzivní službu, zde je nutno počítat 
se sobotním příplatkem. Doručení balíku v sobotu přijde na 
111 Kč a případná sobotní dobírka na 151 Kč. Kdo nic nedělá, 
nic nezkazí, a tak i zde bylo předem myšleno na případně 
vzniklé problémy, tedy reklamace. Pokud k čemukoli dojde, 
nabízí se komunikace s  naší � rmou. Následně se problém 
nahlásí � rmě PPL a předmětný balíček je � rmou PPL převzat 
a předán naší � rmě. Pokud se problém týká poškození zásilky, 
� rma PPL zjišťuje důvody, proč k tomu došlo, a dle možností 
přijímá opatření, aby se podobným pochybením předchá-
zelo. Nezbývá než věřit, že tato změna povede ke zkvalitnění 
poskytovaných služeb. Možnost doručování zásilek poštou 
zůstává nedotčena.

Karel Hadek

Nic nového pod sluncem

Ač nejsem jasnovidný, vím, že i letos budou. Zvyšující se ak-
tivita slunečného záření nás bude lákat do přírody, na břehy 
řek, jezer a rybníků k pobytům na koupalištích i mořských 
plážích dole na jihu. Značná část populace se i tento rok setká 
s takzvanou „sluneční alergií“. Já sám tvrdím, že žádná sluneční 
alergie neexistuje. Svědění, případně puchýře, otoky, mokvající 
spáleniny a další nepříjemnosti sice vznikají na sluníčku, ale 
dávat vinu slunci? Dle mého názoru se jedná o přecitlivělost or-
ganizmu, a proto si kladu otázku, proč vůbec vzniká. Možných 
důvodů je až nepříjemně široká paleta. Například i pokožka 
předpoškozená dlouhodobým používáním výrobků s tenzidy. 
Přímým původcem může být aplikace nevhodných opalova-
cích přípravků, např. s konzervačními látkami, parfemací, přes 
mnohé složky, ať již původem z přírody, či chemické, použí-
vané jak v potravinářském průmyslu, tak při výrobě nápojů. 
Zapomenout nesmíme ani na některé potraviny, jako je celer, 
pastinák, byť zde by muselo být konzumováno relativně velké 
množství. Jedním z největších aktivátorů ne-
snášenlivosti UV záření pak bývají i některé 
léky, jako např. antibiotika, antidiabetika, 
léky snižující krevní tlak, psychofarmaka 
a mnohé další. Nutno zmínit i možné plísně 
v trávicím traktu. Tím samozřejmě výčet 
zdaleka nekončí.

Jako ochrana se nabízí vyloučení látek, 
u  kterých dopad UV záření provokuje 
jejich chemické změny, na jejichž základě 
se stávají fototoxické. Dobrou prevencí 
je i očista organizmu před opalováním. 
Zde mohu doporučit např. konzumaci 
osvědčené pampelišky (list). Nejen pro 
její protiplísňové účinky, ale obsažené 
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hořčiny napomáhají regenerovat játra a  vláknina čistí trá-
vicí trakt. Stravu doporučuji doplnit o zdroje vitamínů C (až 
1.000 mg denně) a E (400 i.j. denně). Důležitá je i konzumace 
betakarotenu (50 mg denně). Vynikajících výsledků se dosáhne 
i zvýšeným příjmem antioxidantů, zde se osvědčil i preparát 
ANTIOXI, který brání vzniku volných radikálů vznikajících 
v důsledku dopadu UV záření na pokožku. Jako tajnou zbraň 
bych označil i ELEUTHEROCOCCOVÝ EXTRAKT, který nabízí 
ochranu jak před zvýšenou radiací, tak i  UV zářením. Tato 
opatření doporučuji začít cca 1 měsíc před začátkem opalovací 
sezóny. Na základě dlouholetých zkušeností mohu 
k  opalování doporučit i  opalovací 
oleje s  logem KH. K  dispozici je 
nespočet referencí od uživatelů, 
které konstatují, že při použití 
se jakékoli podráždění pokožky 
prostě nekonalo. Již mnohokráte 
jsem uvedl, že nedostatek slunce 
škodí a  přebytek jakbysmet. 
Proto i expozice by měly mít 
pomalu vzestupnou tendenci, 
aby organizmus měl čas na 
aklimatizaci. Doporučované 

vysoké ochranné faktory považuji za nesmysl. Nejen, že mění 
spektrum dopadajícího slunečního záření a iritují tak organi-
zmus, ale brání tvorbě životně důležitého vitamínu D. Kšeft 
je kšeft, a tak místo doporučení rozumného opalování, jsou 
nabízeny tyto výrobky coby nefunkční odpustky na nezřízené 
grilování. Opalování v každém případě nutno vnímat nejen 
jako příjemnost, ale i zátěž pro pokožku. Proto považuji za 
nutné věnovat pokožce péči i po skončení opalování. Zde 
mohu doporučit lecitinový preparát LECISON, který má nejen 
vynikající regenerační, ale i příjemné chladivé účinky. Pokud 

by po něm někomu dokonce byla i zima, případně u malých 
dětí, lze doporučit další lecitinovou specialitu pro poopalo-
vací ošetření pokožky – PANTESON. Na závěr bych již jen 
dodal, že je sice milé ono přísloví, že nevědomost hříchu 

nečiní, ale daleko věcnějším a užitečnějším konstatová-
ním je, že neznalost neomlouvá. Již i proto, že pokožka si 
pamatuje daleko více, než jen tušíme. Dokonce i hříchy 

z mládí…

Karel Hadek
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Pomerančový olej

Pojednání o tomto oleji bychom měli začínat u samotného 
pomerančovníku. Mezi siličnatými rostlinami je zajímavý tím, 
že nabízí hned tři různé druhy éterických olejů. Hodnotit je 
podle vůně se neodvažuji, neboť každému voní něco jiného. 
Zkusím to tedy podle ceny, byť občas někteří autoři uvádí, 
že cena je dána krásou jejich vůně. Pokud by tomu tak bylo, 
pak by se olej z pomerančové kůry musel pohybovat v pod-
statně vyšší cenové kategorii. Případně dle nízké ceny by jeho 
vůně musela být srovnatelná s příjemností vůně česnekového 
oleje. Nejvzácnější, a tudíž i nejdražší, je krásně vonící olej 
vyráběný z pomerančových květů. Je taktéž běžně označován 
jako neroliový olej. Za účelem získání jednoho kilogramu oleje 
je nutné (jak jinak než ručně) nasbírat zhruba jednu tunu 
pomerančových poupat a květů. Z uvedeného je evidentní, 
že nikoli výsledná, byť krásná vůně, ale obrovská manuální 
pracnost je důvodem oné doslova astronomické ceny. Na 
druhém místě v pořadí se nachází olej, který má podobnou, 
nikoli však tak jemnou vůni a pochází z pome-
rančového listí a  drobných větviček. Běžně 
je též nabízen pod původním francouzským 
označením „petit grain“. Českým překladem 
tohoto označení by bylo „malé zrno“ a odpo-
vídá to i skutečnosti, že ve výchozí surovině 
se mohou objevit i malé nezralé pomeranče. 
Předmětem pojednání tohoto článku je 
jeden nejlevnější z  éterických olejů a  tím 
je POMERANČOVÝ OLEJ, který se získává 
ze slupek zralých pomerančů. 

Důvodem jeho nízké ceny je skutečnost, že se vyzískává 
prakticky z „odpadu“. Pomerančová kůra vzniká jako odpad 
v obrovském množství při výrobě různých všeobecně oblíbe-
ných pomerančových nápojů. Značné množství tohoto oleje 
však pochází z chemicky ošetřovaných plodů. Takto vyzískaný 
olej není vhodný pro aromaterapii, ale nachází značně široké 
použití v průmyslu, např. jako ředidlo. Pro aromaterapii jsou 
vhodné pomerančové oleje, kde nikoli proklamace kvality, ale 
jejich analytické certi� káty prokáží, že tyto nežádoucí látky 
neobsahuje. Pochopitelně, že tržní hodnota takovýchto olejů 
leží o něco výše. Mnozí prodejci uvádí, že jejich olej je „lisovaný 
za studena“. Ona to sice tak úplně pravda není, řekl bych, že je 
to jen nepřesnost, nikoli lež. Pomerančová kůra je po vyjmutí 
dužinatého obsahu smíchána s vodou a rozemleta na velice 
jemnou kaši. Rozemletím se mechanicky naruší kůra pome-
ranče a uvolní éterický olej v ní obsažený. Následně dochází 

k odstředění. Pevné zbytky pomerančové kůry 
zůstanou v odstředivce. Pomerančový olej se 
s vodou nemísí, a tak dochází k samovolnému 
oddělení. Voda je podstatně těžší, zatímco po-
merančový olej plave na povrchu. Následně 
již jen stačí oddělení těchto dvou nesouro-
dých kapalin. Na rozdíl od většiny éterických 
olejů se tedy (až na výjimky) nezískává parní 
destilací, tedy za použití vysokých teplot. To 
však nelze považovat za podstatné, neboť 
éterické oleje, co se jak chemizmu, tak fyzi-
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je též nabízen pod původním francouzským 
označením „petit grain“. Českým překladem 
tohoto označení by bylo „malé zrno“ a odpo-
vídá to i skutečnosti, že ve výchozí surovině 
se mohou objevit i malé nezralé pomeranče. 
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, který se získává 
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zbavit vzduch oněch neviditelných, byť 
všudypřítomných nezvaných návštěv-
níků v  aromatizovaných prostorách. 
V  období různých epidemií je možné 

posílit účinky pomerančového oleje 
např.  oleji tymiánu, skořice, rozmarýnu, 

hřebíčku, saturejky a dalšími. Své oblíbené 
místo má i v sauně, případně směsích pro saunu 

určených. Lze jej označit za vynikající uklidňující a re-
laxační olej. Mimořádně se osvědčil i  v  zimních měsících, 
kdy je nedostatek slunečního svitu, proti splínu a depresím. 
Inhalace ať již samotného pomerančového oleje či ve směsi 
s uklidňujícími oleji (např. levandule, meduňka, pelargónie, 
růže) lze doporučit i  těm, kteří trpí na vysoký krevní tlak. 
Pomerančový olej díky svému složení rozpouští velice dobře 
různé nečistoty. I to byl impuls k vývoji ORANGE -SANITOLU 
a ORANGE -ACIDOLU, výrobků, které nejen dokonale čistí, ale 

i aromatizují prostor, kde byly použity. A tak pomeran-
čový olej, hlavní složku ORANGE -SANITOLU, lze po-
užít nejen na úklid v domácnosti, ale i na odstranění 
takových nečistot, jako je tér a asfalt, olejové � eky, 
žvýkačky na ošacení, znečištění propiskou apod. 

Jako obrovský bonus těchto přípravků pro do-
mácnost nutno zmínit onu „neviditelnou čisticí 
schopnost“ tedy i desinfekční, antivirální a anti-
bakteriální účinky obsaženého pomerančového 
oleje. Je potěšitelné, že tato kosmetická surovina 
může být využita i při výrobě takto užitečných 
pomocníků v domácnosti. Zde nutno zmínit i zají-
mavou vlastnost tohoto oleje. Zatímco k pokožce 
člověka se chová velice shovívavě (velmi citlivé 
jedince může koncentrovaný olej dráždit, odmaš-

kálních vlastností týká, nemají naprosto 
nic společného s mastnými rostlinnými 
oleji! Dnes je však termín „lisováno za 
studena“ je vnímán jako symbol kvality, 
tak proč to nepoužít v reklamě, že ano… 
Co se složení pomerančového oleje týká, ani 
zde nezná příroda standardy, a tak jednotlivé 
partie olejů vykazují minimální rozdíly chemic-
kého složení. Nejdůležitější složkou pomerančového 
oleje jsou terpeny, z nichž dominantní postavení má limonen, 
kterého obsahuje kolem 95 %. Dalšími důležitými složkami 
jsou aldehydy a alkoholy. Za typickou vůni pomerančového 
oleje jsou zodpovědné obsažené estery, např.  nerylacetát 
a octylacetát. 

Tento s přehledem nejvíce vyráběný olej, jak jsem již zmí-
nil, má i velice široké použití. Krom výše zmíněného použití 
v chemickém průmyslu se běžně používá k aromatizaci 
nápojů, při výrobě pečiva, jako aromát v  různých čis-
ticích prostředcích. Málo známou skutečností je, že 
působí jako insekticid na mravence. Navíc likviduje 
jejich pachové stopy a narušuje jim orientaci. Některé 
izolované složky pomerančového oleje jsou ceněné 
suroviny v parfemářském průmyslu. Pokud se začneme 
bavit o použití v oblasti aromaterapie, pak jeho do-
stupnost, cena a velice příjemná vůně jsou důvodem 
jeho oblíbenosti při aromatizaci obývaných prostorů. 
Je jedním z nejprodávanějších olejů do aromalamp, 
zvlhčovačů vzduchu a dalších pomůcek, z nichž se 
odpařuje do okolí. 

Příjemná je nejen jeho vůně, ale vhod přijdou i jeho an-
timikrobiální a antivirální účinky, které nám napomáhají 
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ťuje), vůči některým plastům se chová velice agresivně, prostě 
je rozpouští (např. polystyren, akrylové sklo apod.) A tak se 
může stát, že nevhodně použitý či náhodou rozlitý koncen-
trovaný pomerančový olej může napáchat i  značné škody 
na lakovaném nábytku či některých plastových předmětech. 
Stejně jako ostatní citrusové plody, i pomerančový olej na-
bízí široké použití v  aromaterapii. Je o  něm známo, že má 
uklidňující účinky, odbourává psychické napětí, stres, působí 
mírně antidepresivně. Jmenované účinky z něj činí jedineč-
nou surovinu na výrobu různých směsí určených k inhalování, 
speciálně bych zmínil (byť máme jaro) „vánoční kompozice“. 
Daných účinků lze dobře využít i v koupelových, sprchovacích 
a masážních preparátech. Použít jej můžeme i jako jednu ze 
součástí preparátů proti celulitidě. Jistým problémem může 
být pomerančový olej v  preparátech na ošetření citlivých 
partií pokožky, jako je např. obličej. Vysoký obsah terpenů 
se u jedinců s velmi citlivou pokožkou může projevit nesná-
šenlivostí. Zde se nabízí specialita určená pro tyto účely a tou 
je deterpenovaný pomerančový olej. Odstraněním terpenů 
z tohoto oleje se sice částečně sníží jeho účinnost, ale sou-
časně s tím i schopnost dráždit pokožku. 

V preparátech určených na ošetření obličeje má dobré pěs-
tící a regenerační účinky. I zde bych ale doporučoval spíše 
kompozice několika olejů. Díky sladce -ovocné teplé vůni je 
prakticky každému jedinci, hlavně pak dětem, jeho vůně velice 
příjemná a nabízí i mnohá další použití. Občas je doporučován 
i  tam, kde jiné éterické oleje vykazují daleko větší účinky. 
Za zmínku stojí i skutečnost, že éterické oleje z citrusových 
plodů, tedy i pomerančový, jsou nejnáchylnější na skladování. 
Hnědá lahvička, která nepropouští UV záření, je od výrobce 
již nutností. Éterické oleje z  citrusových plodů doporučuji 
skladovat v chladu, nejlépe v lednici, čímž se jejich „stárnutí“ 
zpomalí a prodlouží trvanlivost. 
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U éterických olejů z citrusových plodů bývá velice často zmiňo-
vána jejich fototoxicita. Zde však nelze klást mezi citrusovými 
oleji žádné rovnítko. Za olej s vysokým obsahem furokumarinů 
lze označit např. bergamotový olej. Neměl, spíše nesmí se 
objevovat v opalovacích preparátech, ale ani po masáži s tímto 
olejem by se dotyčná osoba neměla vystavovat slunečnímu 
záření. Pojednávaný pomerančový olej je na tom podstatně 
lépe. Obsah furokumarinů je na tak velice nízké úrovni, že 
i 2% obsah je považován za bezpečný při následném pobytu 
na slunci. O bezpečnostních listech, které dodavatelé k éte-
rickým olejům musí 
díky eurovševědům 
přikládat, jsem se již 
zmiňoval v  Aroma-
terapii č.  1/2013, na 
str.  9–12. Myslím, že 
dalšího komentáře 
netřeba.

Karel Hadek

ORANGE -SANITOL
Mimořádná nabídka!

Není tomu tak dlouho, co jsem měl možnost hodit oko na nové 
ceníky éterických olejů. Jak již jsem si zvykl, zase jsou o něco 
dražší. Píši  -li o něco, pak to nutno hodnotit jako pozitivní si-
tuaci, znamená to jen pár procent, nikoli žádné cenové skoky. 
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Při úklidu a likvidaci archiválií jsem krom jiného narazil i na 
ceníky staré 33 let. Kdo by odolal nehodit do nich pohled… 
Nejhůře ze všech olejů je na tom asi santálový olej, dnešní 
cena je 19,6 × vyšší. Zvědavost mě přivedla i k levanduli. U ní 
je cena vyšší 4,4 ×. A takto bych mohl pokračovat. Článek se 
týká ORANGE -SANITOLU, zajímavá je tedy i cena pomeran-
čového oleje. Nic příjemného, i zde vzrostla cena 8,7 ×. Zde 
snad jen možno konstatovat, vzhledem k širokému použití 
pomerančového oleje jak v kosmetice, tak i průmyslu, že se 
jedná i o olej s nejvíce „rozkolísanou“ cenou. Pokud jeho cena 
padá, zvyšuje se zájem ze strany průmyslu, poptávka začne 
převažovat nad nabídkou a nastupuje 
opačný cenový trend a olej zdražuje. 
Zájem průmyslu opadá a ceny se za-
čnou snižovat. Byť v současné době 
jsou ceny relativně vysoké, podařil 
se nám dobrý obchod, pořídili 
jsme jednu celkem velkou 
partii pomerančového oleje 
za velice příznivou cenu. Jistě 
každého čtenáře těchto řádků 
potěší, že s vydáním časopisu 
Aromaterapie 2/2018, nabíd-
neme slevu i  na ORANGE-
-SANITOL. A  aby to nebylo 
jen troškaření, sleva bude 
krásných 15 %.

Karel Hadek

Kokosový olej

Jak mnohé reklamní příručky radí, slovo „novinka“ upoutá 
pozornost čtenáře, prostě táhne. A tak v rámci prodejnosti 
dochází každou chvíli k objevu nových „zázraků“. Týká se to 
všeho, včetně potravin či kosmetiky a na výrobu kosmetiky 
používaných surovin. Posledně jmenované, ač se to může 
zdát divné, mohou mít hodně společného. V aromaterape-
utických preparátech s  logem KH nejen mohou, ale i mají. 
Mandlový olej, který � rma nabízí, nemá nejmenší tušení, zda 
z něj vznikne nějaký kosmetický výrobek či někomu poslouží 
v kuchyni. To se týká, až na dvě výjimky (ricinový a jojobový 
olej), všech olejů naší „mastné“ nabídky. Spotřebitel po ně-
jaké té době pozná, že má někdy dobrou, jindy vynikající 
kosmetiku nebo potravinu, ale v  žádném případě zázrak. 
A tak nezbývá než ho (jak jinak než dočasně) nabídnout. Je 
to jednoduché. Objeví se slůvko „Novinka“, případně jiné 
„reklamní synonymum dobra“, kde je, jak jinak než vědecky, 
dokázáno, že je schopna řešit skoro všechny problémy lidstva. 
Aktuální módou se stal v tomto smyslu kokosový olej, jehož 
hvězda díky (drahé) reklamě momentálně září čím dál tím 
více. Ať již jako tuk v kuchyni, či při využití v kosmetice. Při 
čtení (reklamy) mám občas dojem, že nejen nic lepšího, ale 
ani jiného neexistuje. 

Začněme tedy u de� nice kokosového oleje. I zde se jedná jako 
u všech rostlinných olejů o směs mastných kyselin. Zhruba 90% 
z nich jsou kyseliny nasycené: laurová, myristová, palmitová, 
kaprylová a v malém množství i další. Z ostatních mastných 
kyselin (ne)stojí za zmínku jen mono -nenasycená kyselina 
olejová, která je zastoupena zhruba 6 %. Díky tomuto složení, 
a z toho vycházejících fyzikálních vlastností, bývá označován 
nejen jako kokosový olej (při teplotě nad cca 25 °C je tekutý), 
ale i  jako kokosové máslo, neboť při nižších teplotách má 
pevné skupenství. Zcela běžné je označení kokosový tuk. Co 
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se týká jeho využití jako potraviny, možno konstatovat, že má 
velmi dlouhou tradici. Nikoli u nás, ale v zemích původu, jako 
jsou Indonésie, Filipíny, Indie, Brazílie, Thajsko a mnohé další. 
Zde patří, jak již to bývá, tradičně k nejpoužívanějším tukům. 
Jedním z důvodů je i jeho velice příznivá cena, tedy v zemích 
původu. Kokosový ořech je, jak známo, tropický plod a dává 
chutný nápoj, který je uvnitř plodu. Dále nabízí bílou dužinu. 
V čerstvém stavu lze tuto dužinu označit za velice výživnou, 
ať již jako potravinu (v zemích původu) či pochoutku u nás. 
Sušená strouhaná dužina se využívá jako aromatická složka 
při výrobě sladkého pečiva, u  nás má tradici jako součást 
vánočního pečiva, kdy její spotřeba podstatně na-
růstá. Jako další zajímavé využití kokosové dužiny 
se jeví výroba kokosového mléka, produktu, který 
má v asijské kuchyni dlouhou tradici. Jeho oblíbe-
nost díky stále větší nabídce supermarketů vzrůstá 
i u nás. Kokosové mléko má velice příjemnou oře-
chovou chuť, naprosto typickou pro kokos. Takto 
vyrobené kokosové mléko se vyznačuje nejen 
značně vysokým obsahem kokosového tuku, 
v průměru kolem 20 %, ale obsahuje i další člo-
věku prospěšné složky, jako jsou vitamíny sku-
piny B, mikroelementy, jako je hořčík či draslík, 
stopové prvky. V kuchyni poslouží jako chutná 
a exotická náhražka mléka, dále také při přípravě 
asijských jídel. V Egyptě jsem náhodou narazil 
i na zajímavou specialitu nazývanou „soubia“, 
jedná se o sušené kokosové mléko smíchané 
s práškovým cukrem.

Zmíněný vysoký obsah tuku předurčuje dužinu 
i  k  jeho vyzískání. Vzhledem ke složení tuku 
z  nasycených mastných kyselin lze odvodit 
i  jeho chemickou stabilitu. Není náchylný na 

žluknutí, skladován v lednici vydrží i několik let. Pokud bu-
deme hledat tuk vhodný na pečení, smažení a fritování, ač 
jak víme, nezdravou to činnost, pak kokosový tuk lze označit 
právě díky jeho složení za jeden z nejvhodnějších. Je termosta-
bilní, s kouřovým bodem nad 190 °C. V prospektech prodejců 
je prezentován doslova jako zázračná potravina. Po jejich 
přečtení mám pocit, že pomůže od zarostlého nehtu až po 
špatně nasazenou čepici. Argumentace, že tam dole na jihu 
je široce používán, je sice pravdivá, ale ti lidé tam dole nejen 
že žijí v naprosto jiných podmínkách, ale i jejich stravovací 
návyky jsou od těch evropských naprosto odlišné. Navíc, ne 

zřídka se stává, že si nic jiného z � nančních důvodů 
ani dovolit nemohou. A takováto sdělení reklamy 
jsou na úrovni úvah, že v Evropě nepotřebujeme 
teplé zimní oblečení, neboť v poledníkové Indo-
nésii stejně nikdy zima není. Tím nechci říci, že se 
jedná o špatný či podřadný tuk. Nutno jen konsta-

tovat, že mnohé je v rámci reklamy a touhy po 
penězích těžce přeháněno. 

To se týká například obsahu vitamínu E. 
Nesčetněkrát jsem četl, že kokosový tuk je 
bohatý na tento vitamín. Slovo „bohatý“ je 
relativní pojem a v tomto smyslu dobré ako-
rát tak pro reklamu. Z mého pohledu je na-
opak chudý. I slovo chudý je relativní pojem. 
Aby byl čtenář schopen onu „bohatost“, či 
„chudost“ věcně posoudit sám, uvedu pro 
porovnání konkrétní údaje, tedy fakta. Ko-
kosový olej obsahuje tokoferolů neboli vita-
mínu E kolem 80 mg na jeden kilogram. Olej 
z pšeničných klíčků obsahuje vitamínu E více 
než třicetinásobek, tedy kolem 2.500 mg na 
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jeden kilogram. Taktéž další tvrzení o jeho „zdravosti“ nutno 
brát se značnou rezervou. Důvod je zcela jednoduchý. 90 % 
tohoto oleje tvoří nasycené mastné kyseliny. Pro porovnání, 
u másla je to „jen“ kolem 60 % a u vepřového sádla dokonce 
jen 40 %. Zde pak možno konstatovat, že žádná potravina, 
běžně používaná, sama o sobě nemůže zdraví ani nastolit, 
ani poškodit. I zde však plně platí, že člověk je „všežravec“ 
a optimální strava by měla být různorodá. To se dotýká samo-
zřejmě i tuků. Popisovat jejich cesty, jakož i účinky v trávicím 
traktu je nejen vysoce odborná, složitá, ale i na údaje objemná 
záležitost. Spokojme se tedy s konstatováním, že pro zdraví 
člověka jsou životně důležité jak nasycené mastné kyseliny, 
tak mononenasycené mastné kyseliny, jakož i polynenasy-
cené mastné kyseliny, zdůrazňuji, ve vyváženém množství! 
Nevyvážený, jednostranný příjem zmíněných mastných kyselin 
vyvolává zdravotní problémy. Kokosový olej je poslední dobou 
prezentován i jako zázračná kosmetika. Tak se můžeme dočíst, 
že díky téměř zázračným účinkům je kokosový olej v zemích 
původu od nepaměti považován i za tu nejlepší kosmetiku 
a nic jiného domorodci nepoužívají. Nic nového pod sluncem, 
to jsem již četl jak u arganového oleje, tak i dalších. Autorům 
podobných „sice pravd“ jaksi vyhovuje diskrétně zamlčená 
skutečnost, že je to dáno � nanční situací domorodců, nikoli 
zázračností oleje. Stejně jako u potravin i v kosmetice musíme 
vycházet z chemického složení. 

Za vhodné považuji i zmínit, že kokosový olej sám o sobě není 
kosmetika, ale surovina na výrobu kosmetiky. Tedy pokud je 
výchozím bodem našich znalostí pokožka a nikoli prodej za 
každou cenu. Kožní � lm je podstatně složitější záležitost než 
jen doporučované používání samotného kokosového oleje. 
Z toho je nezbytně nutné vycházet při vývoji kosmetických 
preparátů. Díky chemické stabilitě je kokosový olej celkem 

vhodný na ošetřování vlasů. Používáním tenzidových šam-
pónů dochází k jejich odmašťování a mnoho jedinců pak má 
problémy s jejich suchostí a lámavostí. Kokosový olej v malém 
množství jim může dodat chybějící tuk. Tuto službu v tomto 
smyslu je schopen poskytnout každý tuk či olej. Bohužel zde 
pak u olejů s vysokým podílem nenasycených mastných ky-
selin, které jsou chemicky nestabilní, může docházet, hlavně 
v létě vlivem vysokých teplot, světla a UV záření k rychlému 
žluknutí a tvorbě nelibého odéru. Nechápu, proč autoři kosme-
tických pohádek uvádí (sami tomu snad ani věřit nemohou), 
že kokosový olej vlasy vyživuje. Jim jen moje doporučení: 
Co takhle bramborový salát na hlavě a vepřový řízek coby 
pokrývka hlavy? Mohl jejich vlasy vyživovat ještě zajímavěji. 
Kokosový olej je také doporučován v  péči o  ústní dutinu. 
S touto aplikací možno jen a jen souhlasit. Používání olejů 
k těmto účelům není nic nového, spíše tak trochu pozapo-
menutého. Koneckonců, vždyť i v nabídce � rmy se nachází 
takto koncipované preparáty, byť neobsahují kokosový olej. 

Na druhou stranu, jedná se díky obsaženým éterickým ole-
jům o  komplexnější preparáty. Pokud by se kokosový olej 
dle terapeutických požadavků ještě doplnil éterickými oleji, 
výsledkem by byly samozřejmě vynikající preparáty. Co se 
týká kokosového oleje v oblasti péče o pokožku a jejího pěs-
tění, jak jsem již zmínil, nutno jej vnímat 
jako surovinu. Pokožka jak známo 
vytváří kyselý, hydro -lipidový 
ochranný plášť. Jeho součástí 
jsou i emulgátory. Bohu-
žel v kokosovém oleji 
obsaženy nejsou. 
Vyzdvihovat 
nekriticky an-
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tibakteriální obsah kyseliny laurové její účinnost prokazatelně 
nezvýší. Bakterií je proklatě široká řada a zde bych se daleko 
více spoléhal na širokou paletu éterických olejů. Kokosový olej 
lze tedy akceptovat jako vhodnou součást některých antibak-
teriálních přípravků. Není tomu dlouho, co jsem dostal dotaz 
od jedné zákaznice, že jí někdo doporučil kokosový olej jako 
zázrak na bradavice. Po dvouměsíční aplikaci se s bradavicí 
(dle jejího sdělení) nic nedělo, a tak se mě ptala, jak dlouho 
musí olej aplikovat, aby se bradavice ztratila. „Zaručených“ 
receptů na bradavice je sice mnoho, nutno podotknout, že 
bradavice se proklamacemi neřídí. 

Kdysi jsem měl bradavici na prstu, a tak jsem vyzkoušel vše 
možné, co jsem se kde dočetl. Nakonec jsem se jí zbavil až 
žíravinou! Cca 50% hydroxidem sodným 
jsem ji rozleptal. Dotyčné paní jsem od-
pověděl, že netuším, jak je to s kokoso-
vým olejem a bradavicemi, lepší by bylo 
zeptat se autora. Také jsem vyslovil 
podezření, že bude muset aplikovat 
kokosový olej až do smrti… Kdysi 
jsem se též dočetl, že kokosový 
olej je vynikající ochrana před UV 
zářením. Důvody byly hned dva. 
Nejenže od� ltruje část UV záření, 
ale i velice příjemně voní. Jak da-
lece je vůně účinnou ochranou 
před nadbytkem UV -záření, po-
nechám na úvaze čtenáři. Co se 
týká ochrany před UV -zářením, tu 
nám ve velice omezené míře po-
skytne téměř každý rostlinný olej 
či tuk. Mezi ty výkonnější můžeme 

zařadit např. JOJOBOVÝ OLEJ, SEZAMOVÝ OLEJ. KOKOSOVÝ 
OLEJ právě díky svému složení, a tedy i konzistenci, v žádném 
případě pro tyto účely doporučit nemohu. Nejen proto, že 
UV ochrana je více než slabá, ale nevstřebává se dobře do 
pokožky, zůstává na jejím povrchu a vyvolává velice nepří-
jemný pocit umaštěnosti. Toto je můj osobní poznatek. Pro 
zmíněné účely jsem ho použil jen jednou na konci opalovací 
sezóny a stačilo mi to. Díky složení ze speci� ckých nasyce-
ných mastných kyselin lze tento tuk označit jako velice jemný 
a nedráždivý. Stejně jako bambucké máslo jej lze vyzkoušet 
u suchých kožních problémů, jako je např. lupenka, atopický 
ekzém apod.

Na závěr tohoto pojednání lze konstatovat, že složení kokoso-
vého tuku je pevně dáno a zda se bude jednat o „dobrý“, 

či „špatný“ tuk záleží jen a  jen na tom, jak jej 
budeme používat. Koneckonců, to platí u všech 
olejů. Další stále aktuální informace o  koko-
sovém oleji jsou k  nalezení na našem webu 

v archivním časopisu Aromaterapie č. 3/2014.

Karel Hadek
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pleť je samý „beďár“ a jizva. Trpím na takové ty podkožní, které 
nejdou vyčistit a udělají se třeba 4 v jednom a neskutečně 
bolí. Jak já říkám: „Vyroste mi vždycky další hlava.“ Bojuji s tím 
od 12 let. Vyzkoušela jsem snad všechno, od kožařů a jejich 
úžasných kortikoidů (ironicky samozřejmě) přes hodně drahou 
kosmetiku až po laser a dermabrazi. Jelikož jsem byla na kos-
metické škole, mohu říct, že ani pravidelná kosmetická péče 
v rámci praxe, tedy napaření, čištění, zklidnění skoro týden 
co týden, nezabírala.) Přiznám se, že občas podlehnu a chci si 
udělat po letech radost a na obličej dám něco nového. Ať už 
od Vás nějaký krémík nebo mi někdo v dobré vůli koupí super 
drahý krém u své kosmetičky, který prý na 100 % zabere, ale 
vždy se po týdnu mazání honem vracím k ARNICE. Jediné, 
za co ho mohu měnit, je občasné použití NARBENOLU (ten 
mi úžasně zjemnil pokožku a minimalizoval ty hrozné jizvy na 
tvářích) a dále v létě OPALOVACÍ OLEJ, nic jiného nesnesu. 
Nemůžu říci, že mám pleť jako „prdýlku“, to asi nikdy mít 

nebudu. Pokud sním čokoládu nebo něco kakaového, 
pak se mi ten „podkožák“ udělá. Také nějaký ten „béďa“ 
i v mých 30 letech, ale pomocí LEVANDULE EXTRA či 

CANDIÖLU ho neutralizuji. Marně jsem doufala, že 
se v  těhotenství vše spraví, ale ono nic… Uvidíme, 
důchodce s akné jsem moc neviděla, tak třeba…

Celkově jsem byla od puberty velmi náchylná k re-
spiračním nemocem. Táta mi říkal, že jsem taková 
vybledlá chudinka. Přičítal to mému ročníku a Čer-
nobylu, že to zanechalo následky. Také jsem hodně 
trpěla na intimní problémy. V roce 2013 jsem byla 
na konizaci čípku. Nebylo to dobré, a tak jsem se 
obrátila na Hadka a jeho rady a odpovědi na různé 
dotazy a objednala dávku výrobků FEMISHEA, PRE-
SHEA, CANDISAN, CANDIÖL, ELEUTHROCOCC, 
HY -INTIMA a rozjela akci. Zprvu jsem konizaci pod-
cenila a po 3 měsících mi sdělili opět špatné výsledky 

Ono to funguje!
Vážený pane Hadku, kdysi jste si řekl o zpětnou vazbu na Vaše 
výrobky. Plánuji Vám napsat asi už přes sedm let, ale nejsem 
schopná nalézt čas. Nicméně jsem teď na rizikovém, takže 
času je najednou dost. Všechno, co bych Vám chtěla napsat 
k Vašim výrobkům a mým vlastním zkušenostem, by vydalo 
na slohovou práci o minimálně 25 stránkách. Pokusím se vše 
zkrátit a vypíchnout to, bez čeho nedám ani ránu.

Trpím asi určitým druhem závislosti na Vašich výrobcích. 
Všichni v mém okolí o tom ví, jsem jim pak dobrá, když při-
jdou s problémem. Obvykle ho Hadek vyřeší. Slýchám tedy 
věty jako: „Nemáš nějakého Hadka na bolení v krku? Bolí mě 
záda… Udělala se mi vyrážka… Chytnul mě močák… Asi se 
mi udělala plíseň na nohách… Co ten tvůj Hadek? Nemáš 
tam na to něco?“ Ale teď k těm zkušenostem.

V roce 2008 jsem maturovala z oboru kosmetička. Tehdy jsem 
se poprvé o kosmetice Hadek začala něco doslýchat. Po-
čáteční nedůvěra byla vyvolána pojmem aromaterapie, 
což řadím do škatulky k nadpřirozenému, duchovnímu… 
Jsem racionální člověk. Dále se Vaše � lozo� e absolutně 
liší od toho, co jsem se 4  roky učila na škole. Nejvi-
ditelnější rozdíl je v tom, že doporučujete na mast-
nou pleť s  akné olej. Škola i  média nám vtloukala 
do hlavy, že mastná pleť se musí vysušit. Teď přišel 
„nějaký Hadek“ a tvrdí, že si na mastnou pleť mám 
dát mastný olej, snad se zbláznil… JENŽE ONO TO 
FUNGUJE!!! Dodnes lituji, že jsem si tenkrát svou 
pleť nenafotila. Tím jsem vlastně u Vás začala, něco 
jsem si o Vašich výrobcích načetla a nakoupila zku-
šební vzorky. Byl to pleťový olej ARNIKA, AKNETTE 
a spousta jiných, které jste doporučoval v různých 
článcích. A světe, div se, na moji děsnou aknózní pleť 
zabral suprově Váš úžasný olej ARNIKA. (Jen pro 
objasnění. Je dost těžké dělat kosmetičku, když vaše 

Nemůžu říci, že mám pleť jako „prdýlku“, to asi nikdy mít 
nebudu. Pokud sním čokoládu nebo něco kakaového, 
pak se mi ten „podkožák“ udělá. Také nějaký ten „béďa“ 
i v mých 30 letech, ale pomocí 

CANDIÖLU
se v  těhotenství vše spraví, ale ono nic… Uvidíme, 
důchodce s akné jsem moc neviděla, tak třeba…

Celkově jsem byla od puberty velmi náchylná k re-
spiračním nemocem. Táta mi říkal, že jsem taková 
vybledlá chudinka. Přičítal to mému ročníku a Čer-
nobylu, že to zanechalo následky. Také jsem hodně 
trpěla na intimní problémy. V roce 2013 jsem byla 
na konizaci čípku. Nebylo to dobré, a tak jsem se 
obrátila na Hadka a jeho rady a odpovědi na různé 
dotazy a objednala dávku výrobků 
SHEA
HY -INTIMA 
cenila a po 3 měsících mi sdělili opět špatné výsledky 

V roce 2008 jsem maturovala z oboru kosmetička. Tehdy jsem 
se poprvé o kosmetice Hadek začala něco doslýchat. Po-
čáteční nedůvěra byla vyvolána pojmem aromaterapie, 
což řadím do škatulky k nadpřirozenému, duchovnímu… 
Jsem racionální člověk. Dále se Vaše � lozo� e absolutně 
liší od toho, co jsem se 4  roky učila na škole. Nejvi-
ditelnější rozdíl je v tom, že doporučujete na mast-
nou pleť s  akné olej. Škola i  média nám vtloukala 
do hlavy, že mastná pleť se musí vysušit. Teď přišel 
„nějaký Hadek“ a tvrdí, že si na mastnou pleť mám 
dát mastný olej, snad se zbláznil… JENŽE ONO TO 
FUNGUJE!!! Dodnes lituji, že jsem si tenkrát svou 
pleť nenafotila. Tím jsem vlastně u Vás začala, něco 
jsem si o Vašich výrobcích načetla a nakoupila zku-

AKNETTE
a spousta jiných, které jste doporučoval v různých 
článcích. A světe, div se, na moji děsnou aknózní pleť 

. (Jen pro 
objasnění. Je dost těžké dělat kosmetičku, když vaše 
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tože věděl, jaké mám problémy. Zradil tak mou důvěru, byly 
to nepřekonatelné překážky. V nynějším manželství už tolik 
nepracuji a trávíme společně spoustu času, tudíž i psychika 
se zlepšila o 200 %.

Spousta známých a přátel si dělá legraci, že bych měla od Vás 
dostávat zaplaceno, jakou Vám dělám reklamu a kolik lidí jsem 
k Vám přivedla. Ale já jsem ráda, že existujete a vděčím Vám 
za hodně, což je k nezaplacení. Má nejčastější doporučení se 
týkají pedikúry a mykóz. Pokud ke mně chce někdo chodit 
na pedikúru a má problém s plísní, kterého se chce zbavit, 
musí mít bezpodmínečně doma MYKOSAN H. Na pedikúru 

se specializuji. Díky MYKOSANŮM a pravidelné péči 
jsme už takhle zachránili spoustu nehtů před str-
háváním (jak z důvodu plísní, tak zarůstajících 
nehtů).

a hrozili další operací. Přiznám se, že ten den, kdy mi to sdělili, 
jsem začala ELEUTEROCOCC užívat plnými doušky několi-
krát denně. PRESHEU a FEMISHEU jsem zaváděla dovnitř 
i  zvenku, kam jen to šlo, kapala CANDIÖL, zaváděla jsem 
tampon napuštěný CANDISANEM a namazaný FEMISHEOU… 
A když jsem šla po měsíci k doktorovi na kontrolu a objednat 
se na operaci, tak na mě koukal, co tam dělám. Několikrát 
kontroloval papíry a  nechápal… Já se rozbrečela štěstím, 
když mi řekl úžasná slova: „Nechápu, co tu děláte, tak krásný 
čípek jsem ještě neviděl.“ Samozřejmě mě pak honili ještě 
dva roky co tři měsíce na kontroly a stěry do onkologického 
centra. Ale já poctivě bumbám ELEUTHEROCOCC a občas 
mažu FEMISHEOU. A pokud se objeví problémy s močovým 
měchýřem, zavedu tampon s CANDISANEM a FEMISHEOU 
a papám CANDIÖL. Takže teď jsem už v normální péči gyne-
kologa a stále si můj čípek chválí a i na aktuální těhotenství 
se můj čípek tváří jako hrdina.

Vsunu jen vysvětlovací vložku, svou myšlenku. Měla 
jsem manžela, s nímž jsem už rozvedená. Zjistila 
jsem, že byl promiskuitní a věřím, že mé intimní 
problémy byly z největší části tím zapříčiněné. 
Po rozvodu a s mým nynějším manželem jsem 
totiž žádné problémy již nezaregistrovala. Ur-
čitě v tom hraje velkou roli i psychika, protože 
v  době prvního manželství 
jsem byla workoholik 
a  trávili jsme spolu 
málo času. To mi bylo 
vyčteno i při rozvodu. 
Vím, že ve vztahu to 
byla chyba obou. Ale 
mě ohrožoval na zdraví 
svou promiskuitou, přes-

se specializuji. Díky 
jsme už takhle zachránili spoustu nehtů před str-
háváním (jak z důvodu plísní, tak zarůstajících 
nehtů).

. A pokud se objeví problémy s močovým 
FEMISHEOU

. Takže teď jsem už v normální péči gyne-
kologa a stále si můj čípek chválí a i na aktuální těhotenství nehtů).nehtů).

Ještě má zkušenost s CANDIÖLEM
(už milionkrát řečeno na bolest 
v  krku). Tento rok chytla tchyně 

s  tchánem zákeřnou angínu, že 
se málem udusili. Nemohli poly-
kat, dostali ATB a já přijela s CAN-
DIÖLEM a ELEUTEROCOCCEM. 
Sice na CANDIÖL „prskali“, že 
je hnusný, ale přes noc otok 
ustoupil. Doktorka se ptala, jak 
to udělali, že ATB nemohla tak 
rychle zabrat, že by to bylo vi-
ditelné až za 3 dny. Zajímala se 
a chtěla vědět všechno o úžas-
ném Hadkovi. CANDIÖL se nej-
více osvědčil i na opary. Trpím 
na genitální herpes. Pokud 

Vsunu jen vysvětlovací vložku, svou myšlenku. Měla 
jsem manžela, s nímž jsem už rozvedená. Zjistila 
jsem, že byl promiskuitní a věřím, že mé intimní 
problémy byly z největší části tím zapříčiněné. 
Po rozvodu a s mým nynějším manželem jsem 
totiž žádné problémy již nezaregistrovala. Ur-
čitě v tom hraje velkou roli i psychika, protože 
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místo namažu, pálí jak…, ale zabere tak, že ani nevyskočí 
opar ven. Kamarádka jej používá na opary na rty a také zabírá, 
minimálně urychlí proces.

HY -INTIMU používám ke kompletnímu mytí i odličování. Je 
perfektní i na holení. ZUBNÍ OLEJ je další super univerzální 
výrobek jak na zuby, které perfektně bělí, tak i jako mazání 
po spálení na sluníčku, a dokonce odpuzuje i hmyz. A nesmí 
chybět CAYATHERM. Kdykoliv nás přepadne bolest zad či 
hlavy, je nenahraditelným pomocníkem. Taková AROME-
CLIMA nebo VIROSAN v zimním období jsou též velmi po-
třebné. Kápnout si na šátek a  pak teprve vyrazit mezi lidi, 
všechny bacily před vámi utečou. Není na škodu se schoulit 
do šátku v metru nebo tramvaji, když tam uváznete s nelibě 
zavánějícím bezdomovcem. Párkrát už mě to zachránilo před 
zvracením. Jinak THYMICON a ORANGE -SANITOL na úklid 
a vůni domova perfektní.

Málem bych zapomněla, můj nejdůležitější kamarád je ÉO LE-
VANDULE  EXTRA. Bez ní ani ránu. Používám ji jako desinfekci 
na akné i všeobecně, proti komárům, na popáleniny, na klidné 
spaní, snad na všechno. Moje fenka – výmarský ohař, si minulý 
rok přetrhla vazy v koleni, dostala náhradní. Kdo ji zná, tak ví, 
že ji vystihují slova praštěná a střelená. Vysvětlit veterináři, 
že po operaci udržet ji v klidu, aby jen nejlépe ležela, nešlo. 
Nevěřil nám, že prý ji to bude bolet a nebude na to stoupat, 
že si psi uvědomují bolest. Jenže to neznal tu naši fenu, ně-
jaká klec po operaci (byť malinkatá) ji nemůže přece omezit. 
Nešťastný doktor nám volal hned po operaci, když se začala 
probouzet, ať si pro ni přijedeme. Při předávání, kdy ji držel 
za obojek, ho div neporazila i se stolem a sestřičkami okolo, 
které se ji snažily zklidnit. A to byla ovlivněná léky, že sotva 
stála. Samozřejmě po týdnu si ránu i přes ochranný krunýř 

roztrhla. Na reoperaci nám vyhrožovali, že pokud jí to oteče 
a dostane se tam infekce, tak přijde o nožku. Musí být v klidu, 
jenže jak to zajistit… Když jsem se ptala, jestli můžu ránu 
čistit a namazat levandulí, tak mi řekli, že jsem se zbláznila. 
Ale po dvou dnech, kdy jí otekla celá horká noha, došlo na 
levanduli extra a kapání několikrát denně, i do hnisající rány. 
A opět světe, div se, noha se zklidnila a na kontrolu jsme šli až 
s krásně zahojenou nohou, v což veterinář už nevěřil. Navíc 
fenka si levanduli oblíbila a vyžadovala ji, lehla si a nastavovala 
nožičku, že ji chce namazat, a dokonce to na malou chvilku 
zabíralo, že se i zklidnila. A jestli máte někdo „praštěného“ 
psa a namlouvají vám, že se to srovná po pubertě, nesrovná, 
že se to srovná se štěňaty, nesrovná, že se zklidní po kastraci, 
nezklidní. Bojím se, že až bude v  důchodovém věku, že si 
sama ublíží. Jinak využívám super odčervovací prostředek 
ENDOPARAZIN – naprostá spokojenost. Manžel byl na ope-
raci hydrokély. Doktor mu samozřejmě řekl, že nesmí ničím 
mazat, ani pořádně omývat, což se opět projevilo zarudnu-
tím a otokem. Lékař ho upozorňoval, že se to bude muset 
otevřít a vyčistit, pokud se to 
nesrovná. A tak opět přišlo na 
má slova. Zkusíme Hadka… 
Poctivě jsme promazávali 
několikrát denně levandulí 
a opět další pan doktor se 
divil. Jen podotýkám, že 
pokud uvedeme, čím jsme 
toho dosáhli, tak většina 
doktorů koulí očima. Ale 
nevyčítám jim to a nevnu-
cuju, také mi trvalo, než 
jsem k  Vašim výrobkům 
získala důvěru.
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tím a otokem. Lékař ho upozorňoval, že se to bude muset 
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Po střední škole jsem šla na vysokou – lékařskou fakultu/hygi-
enickou. Jako student, kterému rodiče nedávají moc penízků, 
jsem počítala každou korunku. Jakékoliv objednání Vašeho 
výrobku jsem pečlivě zvažovala a přepočítávala, projela jsem 
i ostatní Vaše výrobky, jestli nemáte něco podobného a třeba 
levnějšího, tím jsem se ve Vašem sortimentu pěkně zoriento-
vala. Tím, že jsem vystudovaná kosmetička, jsem si naštěstí 
mohla vydělávat při škole a sem tam si i něco koupit. Ještě že 
mi rodiče vymluvili gympl. Tím chci říct, že když jsem začínala 
s Vašimi výrobky, tak jsem obracela každou korunku. Ale jedin-
krát jsem nezalitovala, byly to poctivě vložené penízky. Dnes 
vím, že co pro nás děláte, vkládáte do toho srdíčko a dbáte 
na kvalitu. To je prostě k nezaplacení. Jsem ráda, že jsem Vás 
našla, tenkrát to riskla a objednala. Pracuji jako hygienička 
a kontroluju mimo jiné kosmetiku. Teď se na 
mě nezlobte, ty bezpečnostní listy a tvr-
zení na přípravcích, za ty my nemůžeme, 
to vymýšlí ta naše slavná EU a my s  tím 
nic neuděláme. Proto znám hodně zna-
ček, hodně výrobců a nesetkala jsem 
se s přípravky, které by mohly těm 
Vašim konkurovat. Děkuji za to, co 
děláte a jak to děláte.

Chtěla jsem vypíchnout to nejdůleži-
tější, i tak je to slohová práce. Ještě 
jednou děkuji a přeji Vám i Vašemu 
týmu všechno krásné.

Z. S.

Doping pro pleť 
aneb séra v první řadě, ať je 
vám 20 nebo 50

Téměř v každém časopise o kosmetice, kráse a zdraví jsou 
zmiňována pleťová séra jako nezbytná součást péče o po-
kožku kolem očí žen středního a zralého věku. Je vyzdvihován 
rychlý a téměř zázračný efekt vyhlazení vrásek a vypnutí té 
nejjemnější části pokožky obličeje. Tak tyto rady a informace 
v mém článku nenajdete, ale vynasnažím se popsat vlastní 
letitou zkušenost s používáním těchto přípravků.

Základním prvkem spojujícím séra je lecitin, což je součást 
každé lidské buňky. Zvyšuje intenzitu dýchání kůže a regu-
luje buněčnou výměnu. Ovlivňuje také měkkost a ohebnost 
a také podporuje přirozený ochranný plášť proti agresivním 
vlivům prostředí.

Tyto informace jsem před lety neměla, vlastně jsem se po nich 
nepídila. Chtěla jsem pouze předcházet vysušování mé velmi 
citlivé pokožky a měla jsem možnost vyzkoušet z kosmetiky 
Karel Hadek LIPIO -SÉRUM NEUTRÁL. Jsem alergička a v ob-
dobí časného jara až do podzimu trpím na slzení očí a různé 
doprovodné faktory tzv. senné rýmy, které pokožku kolem očí 
vysušují a dráždí. LIPIO -SÉRUM NEUTRÁL mi pomohlo ataky 
alergie překonat bez zarudlé a loupající se kůže. Mé nadšení 
nebralo konce! Myslela jsem si, že séra začnu používat až s na-
vyšujícím se věkem, ale díky své alergii jsem objevila kouzlo 
jejich účinků jako mladá žena.

 Čas ubíhal, LIPIO SÉRUM NEUTRÁL jsem nahradila LIPIO-
-SÉREM LMP. Mé občas oteklé a unavené oči z kolotoče práce, 
děti, domácnost a alergie k tomu opečovávalo tak, že když 
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Karel Hadek 
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 Čas ubíhal, 
-SÉREM LMP
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Staroindická 
detoxikace  

Jedním z častých dotazů, které teď s jarem přicházejí, jsou 
dotazy na očistu těla a detoxikaci. Možností je vyplachování 
úst olejem (ang. Oil Pulling). Pro naše dlouholeté zákazníky 
to jistě nebude nic nového. Ale pro ty, kteří s aromaterapií 
začínají, může jít o novinku. A protože se říká, že opakování je 
matkou moudrosti, zkusím Vám přiblížit, jak se vyplachování 
úst olejem provádí. 

Sprchování olejem to už jsme si zvykli, mytí vlasů olejem – 
no dobrá, ale vyplachování úst olejem? To je pro mnoho lidí 
novinkou. Jedná se ale o starou detoxikační indickou metodu. 
Je velmi jednoduchá a účinná, tak proč jí nevyzkoušet právě 
teď v jarním období. 

Naše ústa jsou ideálním prostředím pro bakterie a mikroorga-
nismy, které se míchají s našimi slinami a poté se dostávají do 
těla. Během vyplachování olejem se bakterie, plísně, toxiny 
a další mikroorganismy natáhnou z našich úst do oleje.

V Indii k výplachům úst používají sezamový olej: 
http://eshop.karelhadek.eu/sezamovy -olej -lzt. 
V  našich zeměpisných šířkách bych doporučila nějaký pro 
nás bližší za studena lisovaný olej, např.  slunečnicový: 
http://eshop.karelhadek.eu/slunecnicovy -olej -lzs.

Olejový výplach lze v zásadě provádět ve kteroukoliv denní 
dobu. Nejlepší čas na výplach je ráno po probuzení. Nic ne-
pijte, protože byste škodliviny spláchli zpátky do těla. Ideální 
před výplachem úst je očistit jazyk škrabkou nebo postačí 
jen zubní kartáček. Ohledně množství oleje se doporučuje 
jedna polévková lžíce. Jestli na tuto proceduru nejste zvyklí, 

jsme se večer s manželem rozhodli „jít mezi lidi“, nemusela 
jsem přikládat studené obklady a další vrstvu make -upu.

Nyní, když děti odrostly, životní tempo se lehce zklidnilo, si 
užívám péče GOTHEA ROY s  mateří kašičkou či GOTHEA 
AMO. Ta mě zachraňuje v případě, že některý z faktorů zmi-
ňovaného kolotoče se opět roztočí rychleji, než je zdrávo. 
A oba přípravky ve skleněné dózičce se mi líbí i svým exklu-
zivním balením.

Mě přivedly k sérům potíže na pokožce, jinak bych zřejmě 
začala s jejich používáním ve zralejším věku. Roky péče s leciti-
novými přípravky mi dopřály 
i pleť kolem očí pouze s mi-
nimem vrásek, a  to pouze 
od smíchu, takže pravidel-
nost a  dlouhodobost 
přinesla i  estetický 
efekt. Sázka na příro-
dou ověřenou kva-
litu se vyplatila!

Radka Janebová

začala s jejich používáním ve zralejším věku. Roky péče s leciti-
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přinesla i  estetický 
efekt. Sázka na příro-
dou ověřenou kva-
litu se vyplatila!

Radka Janebová
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může se Vám zdát množství oleje zpočátku velké. Proto za-
čněte s jednou čajovou lžičkou. Poté bez spěchu a námahy 
nasávejte, převalujte a vsrkávejte olej mezi zuby při zavřených 
ústech, zhruba 15–20 minut. Pokud děláte výplach poprvé, 
doporučuji vydržet alespoň 5  minut. Během přemílání se 
Vám do oleje přibalí sliny a brzy budete mít opravdu plnou 
pusu. Olej v žádném případě nepolykejte. 
Bude plný toxinů, kterých se chcete zbavit. 
Po vyplivnutí si vypláchněte ústa čistou 
vodou.

A proč to vlastně máte všechno 
dělat? Bene� tem Vám bude:

– bělejší zubní sklovina
– ústa bez zánětů dásní
– snížení bolestí hlavy
– eliminace stresu
– příval energie
– rozjasnění pleti
– uvolněné dutiny
– zlepšení zraku
– snížení alergických projevů
– zmenšení otoků očí
– podpoření funkce ledvin
– detoxikace organismu

K výplachům ústní dutiny se ideálně hodí olej DENTAROM: 
https://eshop.karelhadek.eu/ustni -vyplachovaci -olej -dentarom.
Tak proč to nezkusit hned zítra? Každý den může být novým 
začátkem…

Lenka Rigová
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a pásový opar

Varicella zoster je nebezpečný virus, který může zůstávat 
v našem těle po prodělání planých neštovic. Je ukrytý v ner-
vových uzlících blízko páteře, kde čeká na vhodnou příležitost 
k reaktivaci. Touto příležitostí může být snížení imunity, stres, 
těžká fyzická námaha či jiné závažné onemocnění. Pokud 
dojde k silnému oslabení dotyčného člověka, virus se roz-
množí v určité oblasti a způsobí tak zánět nervového vlákna. 
Podrážděním nervových vláken vzniká obrovská bolest, která 
signalizuje onemocnění zvané pásový opar. 

V prvních chvílích jsou příznaky onemocnění podobné chřipce 
– únava, bolesti hlavy a těla, zvýšená teplota. K těmto sym-
ptomům se později přidá svědění a bolest v určité oblasti 
těla (nejčastěji trup). Následuje vznik vodnatých puchýřků. 
Tekutina v nich obsažená je vysoce infekční. Puchýřky tvoří 
pruh, proto nemoc nese označení pásový opar. Léčba one-
mocnění je zdlouhavá, a  i ty nejzákladnější lidské potřeby 
jsou velmi namáhavé.

Bohužel tato nepříjemná nemoc postihla i  naši kolegyňku 
Alenku B. Prakticky od začátku nemoci jí pomáhaly i  naše 
přípravky. Které to byly, jak pomohly, a spoustu dalších in-
formací se dočtete v rozhovoru.

Alenko, prodělala jsi někdy plané neštovice?
Ano, prodělala jako dítě. 

Jak vypadaly první příznaky onemocnění a  kdy sis jich 
všimla?
Prvními příznaky byl kašel a oslabení celého těla. Potom se přidala 
extrémní citlivost pokožky i na pouhý dotek na jedné půlce těla, 
včetně kořínků vlasů. Citlivost se později změnila na pocit pálení. 

Vám do oleje přibalí sliny a brzy budete mít opravdu plnou 
pusu. Olej v žádném případě nepolykejte. 
Bude plný toxinů, kterých se chcete zbavit. 
Po vyplivnutí si vypláchněte ústa čistou 

K výplachům ústní dutiny se ideálně hodí olej 

16



Další den se mi již objevily první puchýřky. Všechny příznaky se 
objevovaly postupně během týdne.

Předcházel tvému onemocnění nějaký stres nebo jiná 
nemoc?
Zhruba měsíc před tím jsme měli starosti s mou nemocnou tchyní, 
která byla v nemocnici. To byl hodně velký a dlouhodobý stres.

Používáš něco na ošetření míst postižených pásovým opa-
rem?
Dvě noci před výskytem prvních puchýřků jsem nemohla spát. 
Budila mě bolest a dloubání v oblasti žeber a hrudníku. To už jsem 
nečekala a volala paní Švorcové, co mám dělat. Ta mi okamžitě 
poradila postižená místa dezin� kovat THYMICONEM a potírat 
CAYATHERMEM, který mi ulevil od bolesti. 

V životě by mě nenapadlo aplikovat na postižené místo 
přípravek s chilli…
Opravdu to pomohlo. Normálně jsem usnula a spala jsem celou 
noc.

Samotné puchýřky jsou dost infekční. Používáš na ně ně-
jakou mast nebo pudr?
Na samotné puchýře jsem používala LEVANDULOVÝ ÉTE-
RICKÝ OLEJ, po kterém se puchýřky změnily na suché stroupky. 
Ty už promazávám INTIMISSEM, aby se kůže rychleji zahojila. 

Užíváš nějaké léky? Pokud ano, jak je snášíš?
Ano, užívám léky přímo na pásový opar plus léky na bolest a vita-
míny. Je to potřeba, aromaterapie mi hodně pomohla s kožními 
projevy nemoci, ale pásový opar se musí léčit i farmaceutiky. Jsou 
to silné léky, které dost ovlivňují moje vnímání a fungování (jsem 
unavená, malátná, ztrácím věci,…). Nejdřív jsem si myslela, že 
to půjde bez nich, ale nejde. 
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A pozoruješ na sobě už nějaké zlepšení?
Určitě, kůže se z toho dostává. Ale tělo ještě s  nemocí bojuje, 
proto užívám ELEUTHEROCOCC EXTRAKT k  posílení obra-
nyschopnosti.

Přejeme brzké uzdravení za pomoci našich přípravků. 
Iva Šimonková

STOP – Atopický ekzém!

Ráda bych poděkovala týmu 1. Aromaterapeutické za tipy 
a rady, jaké přípravky použít na zklidnění mé ekzematické 
pokožky. Při nenadálém zhoršení mého letitého atopického 
ekzému jsem kontaktovala výše zmiňovanou � rmu. Bylo mi 
doporučeno pár přípravků jak k  promazávání postižených 
míst, tak k běžnému omývání rukou. Protože vím, že tento 
úporný a  nepříjemný kožní problém trápí mnoho lidí, po-
dělím se ve fotodokumentaci se svými výsledky používání 
přípravků Karel Hadek.

První dvě fotogra� e jsou při zhoršení atopického ekzému 
před používáním přípravků.

Druhé fotogra� e jsou pořízeny po cca  týdnu, kdy mi bylo 
doporučeno omývání postižených částí MEDUŇKOVÝM SPR-
CHOVÝM či KOUPELOVÝM OLEJEM a potírání bolestivých 

Přejeme brzké uzdravení za pomoci našich přípravků. 
Iva Šimonková

18
www.karelhadek.eu



míst ATOPINALEM. K běžnému promazávání rukou během 
dne mi byl doporučen SHEADERM TH.

Pokožka se velmi rychle zklidnila a místa s ekzémem přestala 
svědit a pálit. Výsledky vidíte sami. Boj s ekzémem sice ne-
končí, ale s přípravky Karel Hadek je snazší.

Lucie Š.

Děkuji za konzultaci

Dobrý den, Oxano. Děkuji za konzultaci. Chtěla bych se s Vámi 
podělit o výsledek používání balzámu Lupisan. Objednala jsem 
ho pro svého manžela, který potřeboval vyléčit na hlavě se-
boreu. Manžel ji bezvýsledně léčil prostředky z  lékárny (má 
velmi mastnou pokožku, červené skvrny, lupy a vypadávají mu 
vlasy), které mu na seboreu předepisoval lékař. Po pětidenním 
nanášení balzámu LUPISAN, který si aplikoval na hlavu ve formě 
masky, je jeho hlava téměř zcela vyčištěna, bez červených skvrn 
a svědění. Má ji i méně mastnou. Efekt je přímo kouzelný.

S pozdravem,

Marina G., Krasnodar

Divoké léčivky

Víte, jaká je výhoda starých, nemoderních, květy posetých 
zahrádek? Mohou na nich růst „divoké léčivky“, o  kterých 
mnozí ani nevědí nebo je považují za obyčejný plevel, a bez-
hlavě je likvidují.

Jsem jednou z  těch šťastných, co se po celém dni v  práci 
může kochat zelení na zahrádce, která květy jen hýří. Společně 
s mou mamkou máme dle mého názoru krásný zvyk. Vždy, 
když se chystáme dát naší zahrádce jakousi fazónu pomocí 
sekaček na trávu, vezmeme nejdřív misky a jdeme sesbírat 
léčivky. Nevěřili byste, kolik se jich nasbírá a na co všechno 
jsou dobré. Byla by věčná škoda je ledabyle posekat a nechat 
bez užitku zetlít na kompostu.

Některé z nich jsme jedli už jako děti. Vzpomínáte, 
jakou parádu udělala čerstvě utržená sedmikráska 
chudobka na našich dezertech vytvořených z písku 
a hlíny? Stejně dobře může posloužit jako dekorace 
opravdových salátů zeleninových nebo ovocných. 
Sušenou sedmikrásku pak oceníme především na 
přípravu čaje, který může mírnit kašel. Sedmikráska 
obsahuje třísloviny, hořčiny i vitamin C. Kombinace 
těchto složek může posloužit k pročištění organi-
smu. U salátů ještě chvilku zůstanu. Dnes je velice 
moderní přidávat do jídel jedlé květy. 
A co byste řekli na listy pampe-
lišky? Mají sice nahořklou chuť, 
zato však skvěle podporují trá-
vení. Z květů dětem upleťte 
věneček do vlasů. Když jich 
budete mít víc, můžete si 
připravit sirup neboli „pam-
peliškový med“.
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Některé z nich jsme jedli už jako děti. Vzpomínáte, 
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připravit sirup neboli „pam-
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Věřte mi, nejsem žádná bába kořenářka. Nenosím pletený 
přehoz přes ramena, bojkotuji čepice a teplé ponožky a do 
Kristových let mám ještě poměrně daleko. A i když je to možná 
pro někoho nemoderní, tak si čas od času vezmu zavařovací 
sklenici, natrhám do ní naše milované „divoké léčivky“, zaliji je 
horkou vodou a spokojeně si vychutnávám ten nejchutnější 
čaj. S každým douškem vím, že mi moje tělo děkuje. Kromě 
toho je to úžasný relax…, chodit bosky po zahradě s  her-
bářem a zkoumat každou rostlinku. Pokud máte možnost, 
zkuste si nasbírat vlastní „lékárnu z divokých léčivek“. Je to 
daleko lepší než pak narychlo kupovat bylinkové drtě, které 
ve většině případů připomínají smetí.

Zkrátka aromaterapie se skrývá všude. Můžeme si ji dopřá-
vat v podobě čerstvých či sušených léčivek a bylinek nebo 
v éterických olejích získávaných z nich.

Iva Šimonková 

Moje babička dělala vždycky ty nejlepší prskance (brambo-
ráky). Přidávala do nich čerstvé kopřivy. Účinky a  využití 
tohoto dotěrného žahavého plevele jsou sáhodlouhé. Přes 
čaje, tinktury, umývání vlasů, koupele nohou až po využití 
v kuchyni. Mladé listy kopřivy také obsahují hořčiny a třísloviny, 
vitamin C a B2. Na zahrádce je sbíráme zásadně před květem, 
ale dají se sbírat i déle. Pro pozdější využití je sušíme ve stínu 
a na průvanu, aby neztratily své léčivé látky a nenapadla je 
plíseň (stejným způsobem sušíme i ostatní bylinky). Pokud 
se vám zadaří a kopřiva vás při sběru popálí, stačí žahnuté 
místo potřít chladivou směsí ÉTERICKÉHO OLEJE Z MÁTY 
PEPRNÉ a rostlinného oleje.

V našem trávníku se občas vyskytne i hluchavka bílá, jejíž 
sušený květ v čaji napomáhá vykašlávat hlen. Stejně dobře 
působí i jitrocel!

Téměř neznámý, a  tak trochu ošklivý vzhledem i  názvem 
je i  ptačinec žabinec. Přitom je bohatý na vitamin C a  E. 
Skrývá v sobě dokonce i karoten, hořčík a draslík. Ani popenec 
břečťanolistý nelichotí lidskému oku, zato detoxikuje játra 
a působí protizánětlivě. Bohužel má kromě hořké chuti ještě 
jednu velkou nevýhodu… Jakmile se objeví, horko těžko se 
s ním bojuje, aby zase zmizel. Nám se ho přesvědčit k odchodu 
ještě nepovedlo.

Naprostou peckou jsou pak mladé listy jahodníku a samo-
zřejmě i  plody. Pokud mluvím o  jahodníku, mám na mysli 
lesní jahody, ne šlechtěné odrůdy. Běžně jahodníkové listy 
a plody používáme na ochucení vody. Když k tomu přihodíte 
ještě květy z černého bezu, výsledkem bude naprosto luxusní 
nápoj. Navíc neznám lepší čaj na pocení než ten z černého 
bezu. I tento keř je hojně odstraňován ze zahrádek a nahra-
zován jinými okrasnými dřevinami.

zk
uš

en
o

st
i a

 ra
d

y

www.karelhadek.eu
20

www.karelhadek.eu



Tip pro maminky

Před narozením nového člena rodiny každá z maminek určitě 
bedlivě studuje přípravky, kterými se chystá o dítě pečovat. 
Na trhu je jich nepřeberné množství. Všechny zaručují tu 
nejlepší péči, ale bohužel ne vždy je tomu tak. Občas bývá 
nalezení správného pomocníka velmi náročné. Pokud můžu 
pomoci, ráda to udělám, takže se podělím o zkušenosti s pří-
pravky pro miminka od Karla Hadka, které mně usnadnily 
péči o novorozenou dceru.

Někteří novorozenci mají pokožku suchou, velmi citlivou, až 
šupinatou. Jako každá maminka i já jsem hledala nej-
lepší a nejvhodnější přípravek pro svou novorozenou 
dceru. Z nabídky kosmetiky Karel Hadek používám 
do koupele dětský MANDLOVÝ UMÝVACÍ OLEJ, 
který zklidňuje a zvláčňuje pokožku. Po omytí lehce 
promažu dceřino tělíčko LEVANDULOVÝM nebo 
HEŘMÁNKOVÝM DĚTSKÝM KRÉMEM. Krásně 
voní, pokožka je po použití vláčná a netvoří 
se suchá místa.

Další nepříjemný problém, který trápí snad 
každé miminko, je bolest bříška, která čas-
tokrát vygraduje až do velmi bolestivých 
břišních kolik. Tyto chvíle zažívám s dcerkou 
i  já. Vyzkoušela jsem 
mnoho přípravků 
dostupných v lékár-
nách, ale nejvíce se 
mi osvědčil fenyk-
lový masážní olej. 
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kyPokud nastanou chvíle pláče s nafouklým bříškem, vezmu 

pár kapek FENYKLOVÉHO MASÁŽNÍHO OLEJE a krouživými 
pohyby ve směru hodinových ručiček masíruji dceři bříško. 
Úleva přichází velmi rychle. Dcera má masáž velmi ráda, je jí 
příjemná, proto jí občas masíruji bříško fenyklovým olejem 
i po koupání jako prevenci proti bolestem.

Doufám, že mé poznatky pomohly některé z maminek v roz-
hodování, jaké přípravky používat. Jakmile otestuji další z na-
bídky dětské kosmetiky Karel Hadek, ráda se podělím o své 

další zkušenosti.

Nikola Nohýnková
lepší a nejvhodnější přípravek pro svou novorozenou 
dceru. Z nabídky kosmetiky Karel Hadek používám 

MANDLOVÝ UMÝVACÍ OLEJ, 
který zklidňuje a zvláčňuje pokožku. Po omytí lehce 

 nebo 

Nikola Nohýnková

lový masážní olej. 

břišních kolik. Tyto chvíle zažívám s dcerkou 
i  já. Vyzkoušela jsem 
mnoho přípravků 
dostupných v lékár-
nách, ale nejvíce se 
mi osvědčil fenyk-
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na jako důvod látkovou výměnu u  daného člověka, kdy jeho 
organismus z nějakého důvodu produkuje takto nevyváženě 
onen tuk s nasycenými mastnými kyselinami a ucpává póry. 
Snad jen… Pokud se budu mazat pivem (vínem, rumem či 
whisky), tak se taky nezhvízdám… :-)

Ve vztahu k Vámi zaslané tabulce musím „s politováním“ kon-
statovat, že již více než 30 let vyrábím kosmetické preparáty 
výhradně s  mnohými v  tabulce zmiňovanými rostlinnými 
oleji, ale všechny receptury s logem KH jsou „tak špatné a ne-
schopné“, že potvory ještě nevytvořily ani jeden komedon… 
Na závěr bych konstatoval, že na demokracii je krásné, že 
ani blbovi není odepřena svoboda vyjadřování. Díky tomu 
nejsme ochuzeni o „kosmetické pohádky“, které tak vznikají.

No a  ještě zmínka k dotazovanému dimetikonu a minerál-
ním olejům. Uvedené, že nejsou komedogenní, je naprosto 
důvodný závěr. :-) Nejenže to nejsou potravinářské tuky, ale 
dimetikon je speci� cké označení pro silikonový olej. S  mi-
nerálními oleji má silikon společnou tu vlastnost, že není 
schopen vstoupit do pokožky a  zůstává na jejím povrchu! 
A tak nevytváří komedony, byť na pokožce fungují jako po-
krytí plastovou fólií. Tomu se říká bingo! Používají se proto, že 
jsou velice levné a nežluknou. Byť jsou pro pokožku naprosto 
nevhodné a zatěžují životní prostředí.

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

Přeji Vám krásný den.
Karel Hadek

Vážený pane Hadku,
v jedné FB uzavřené skupině se teď řeší téma přírodní kosmetiky 
a aromaterapie. Nedovedu si představit k tomuto tématu nikoho 
povolanějšího, a proto si vás dovoluji požádat o vysvětlení. Jak 
mohou dimethiconne a minerální tuky patřit do skupiny neko-
medogenních a rostlinné oleje mezi středně nebo silně kome-
dogenní? Souhlasíte s hodnocením uvedeným níže?
Mnohokrát děkuji za odpověď.
Monika B.

Milá paní Moniko, 
děkuji Vám za Váš mail i Vámi zaslaný dotaz.
Začněme povzdychnutím… Vy mi dáváte zabrat… :-) Ta ta-
bulka je v jistém slova smyslu pravdivá… :-) Asi tak na úrovni 
konstatování, nepijte vodu, můžete se utopit. Když jeden 
spadne do rybníka a neumí plavat, aby ne, že ano? :-( 

Na druhou stranu je to nesmysl. Oleje nejsou kosmetika! Měly 
by sloužit výhradně a jen jako suroviny pro výrobu kosmetiky. 
Neobsahují mnohé z toho, co je součástí ochranného kyselého 
hydro-lipidového pláště pokožky. To mnohým „odborníkům“ 
ještě nikdo nikdy nepošeptal… :-)

I  zde bych měl srovnání. Voda není pivo, ale jen surovina 
na výrobu piva. To rád potvrdí každý dopravní policista při 
silniční kontrole.

Důležitá je celková koncepce a složení preparátu, nikoli ta-
kováto pošetilá tabulka. Komedony nejsou nic jiného, než 
póry ucpané tukem s vysokým podílem tuhých, tedy nikoli 
tekutých nasycených mastných kyselin. Je to problém, který 
přichází hlavně zevnitř, nikoli běžně zvenku! Zde bych viděl 
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naVážený pane Hadku,
s příchodem teplejších jarních dnů a hlavně pak v letních měsí-
cích trpívám na otoky nohou. Je mi 43 let a jinak nemám žádné 
zdravotní problémy. Chtěla bych Vás poprosit o radu, zda některé 
z Vašich výrobků by mi mohly být u tohoto problému nápomocny. 
Za případnou odpověď Vám děkuji.
Jitka P.

Milá paní Jitko,
přechod ze zimního období do onoho příjemného, teplého je 
spojen se zvýšenou pohybovou aktivitou. Touto aktivitou pak 
samozřejmě dochází k vyššímu zatěžování organizmu. Pohyb 
znamená hlavně zatěžování našich nohou. Zvýšené teploty, 
hlavně pak vysoké letní, rozšiřují cévy a krev teče pomaleji. 
Další přitěžující okolností může být i pitný režim. Nedostatečný 
příjem tekutin může způsobovat „houstnutí“ krve, což zase 
vede jen a jen k pocitu těžkých nohou, jež vychází z hromadění 
krve v dolních končetinách. To pak vede k otokům i případným 
pocitům bolesti. Sice píšete, že jiné zdravotní problémy ne-
máte, ale zvýšený pohyb a teplo samy o sobě tento problém 
způsobit nemohou. Vámi popisované problémy mohou mít 
i na první pohled skryté důvody. Rád bych zmínil dysfunkci 
vnitřních orgánů (např. ledviny či srdce), žilní choroby, opo-
menout nelze ani lymfatický systém. Z uvedeného je zřejmé, 
že Vám nebude prospívat zvýšené zatěžování nohou, tedy 
delší cestování, ale stejně tak stání na místě či i sezení. Při 
takovéto činnosti je třeba dbát na odlehčování nohou krátkou 
procházkou, která vede k zlepšenému krevnímu toku a působí 
pozitivně i na tok lymfy. Dále nedoporučuji dlouhodobější 
pobyt na slunci. Teplo vede k zvýšené potivosti a nedostatku 
vody v  organismu. Jako vhodný mohu doporučit zvýšený 
příjem kvalitních tekutin. Velice účinné jsou masáže nohou. 

K jejich provádění mohu doporučit několik preparátů, které 
účinnost masáže podstatně zvýší. Masážní olej LECITOL WALO 
zlepšuje tok lymfatických otoků. Na zvlhčení pokožky mohu 
doporučit JALOVCOVÉ TONIKUM. Masáž se provádí vždy ve 
směru k srdci. Dalším preparátem je LYMFA PACK. I  tento 
preparát lze použít na masáže, s výhodou jej lze aplikovat 
jako zábal nohou. K  zábalu se používá potravinářská fólie 
(též v nabídce). Úlevu by mohl přinést i preparát PREVENTY. 
Prospěšné by mohly být i „štětičkové“ masáže. Zde se jedná 
o manuální lymfodrenáž. Pokožka se lehce hladí štětci s jem-
ným chlupem (např. menší 
štětce na malování s pří-
rodními štětinami), čímž 
se stimuluje příjemně 
a  nenásilně lymfatický 
systém a  napomáhá 
se tak lepšímu od-
vodu odpadních 
látek. Látkovou 
výměnu lze 
zlepšit i pra-
v i d e l n ý m i 
koupelemi 
nohou, zde 
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procházkou, která vede k zlepšenému krevnímu toku a působí 
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děkuji Vám za Váš dotaz, byť jste asi v Aromaterapii nehledala 
řádně. Čas sice běží šíleným tempem, přesto si vzpomínám, 
že před nějakou dobou jsem se tomuto tématu věnoval. Jistě 
by se to v poradně na našem webu nechalo najít. No nevadí, 
opakování je matka moudrosti. Co se nízkého krevního tlaku 
týká, pokud není snížen extrémně, je daleko více nepříjemný 
než nebezpečný. Vím, o čem mluvím, mám ho také trošku 
snížený. Když jsem to kdysi, ještě v  Německu, konzultoval 
s lékařem, konstatoval, že mám „žraločí nemoc“. Rada byla 
jednoduchá, beztabletová a jmenovala se pohyb. U nízkého 
krevního tlaku je nezbytně nutné aktivovat krevní oběh. Tím 
se posílí nejen srdeční činnost, ale i svalová 
činnost napomáhá zvýšenému průtoku 
krve. Zde dobře pomohou ranní rozcvičky, 
trochu rychlejší procházky, dobrá je jízda 
na kole, já osobně doslova miluji plavání. 
Další, co mohu doporučit, je kneippování. 
Některé z  možností, jak jej prová-
dět v domácích podmínkách, jsem 
popsal v odpovědi ohledně letních 
otoků nohou paní Jitce P.  v  tomto 
vydání časopisu Aromaterapie. 
Kneippování velice dobře podpo-
ruje cévní činnost. Střídání teplé 
a studené vody nutí cévy rozšiřovat 
se a následně zužovat. Tuto proce-
duru doporučuji provádět po ránu. 
Když již jsme u „vodních doktorů“, 
nelze opomenout ani studenovodní 
terapii Vincenze Priessnitze. K „pro-
buzení“ u  nízkého krevního tlaku 
nabízí rychlou pomoc i koupel rukou 
až po lokty ve studené vodě. Jed-

mohu doporučit Koupelový olej na nohy. Účinnou pomocí 
by bylo i tzv. kneippování, které lze provádět i v domácích 
podmínkách. Způsobů, jak tuto proceduru provádět, je ně-
kolik. Může posloužit sprcha, vhodnější však jsou dvě vyšší 
nádoby, ve kterých se lze postavit. Do jedné dáme teplou 
vodu, do druhé pak studenou, nejlépe do výše kolen. V teplé 
vodě zůstaneme cca 1 minutu, ve studené vodě pak cca 10 
vteřin. Ideální je „pochod na místě“. Jak střídáním teplot, tak 
i pohybem dolních končetin (pochodem) napomáháme lát-
kové výměně dolních končetin. Po ukončení procedury nohy 
lehce osušit a lze je ještě ošetřit některým z výše jmenova-
ných preparátů. Pokud výše zmíněná opatření nepovedou ke 
zlepšení, bude nezbytně nutná návštěva specializovaného 
lékaře. Budu rád, pokud Vám moje odpověď bude užitečná.

Karel Hadek

Vážený pane Hadku,
jako Vaše dlouholetá zákaznice bych Vás ráda požádala o radu, 
co z Vašich výrobků by mi pomohlo při nízkém krevním tlaku. Je 
mi 47 let. O vysokém jste psal již několikrát, ale o nízkém krevním 
tlaku jsem bohužel nic nenašla. Předem Vám děkuji za odpověď 
a přeji hezké jarní dny.
Eva C.

Vážená paní Evo,
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i rozmarýnový čaj taktéž nabízí rychlou pomoc projevující 
se zvýšením krevního tlaku. Ranní šálek rozmarýnového čaje 
je každopádně dobrá volba. Skalním příznivců aromaterapie 
pak může nabídnout pomoc i ÉTERICKÝ ROZMARÝNOVÝ 
OLEJ EXTRA.

Zde je doporučená dávka 2 až 3 × denně od jedné do tří 
kapek. Nutno konstatovat, že jak dobře rozmarýnový olej 
extra působí, tak příjemnou chuť v žádném případě nemá. 
Proto doporučuji potřebné množství kapek aplikovat buď 
na „chlebovou tabletu“, případně i do tobolek. Vzhledem ke 
skutečnosti, že éterické oleje jsou rozpustné v tucích, dopo-
ručuji aplikaci vždy po jídle. Vyloučí se tím nežádoucí mož-
nost kontaktu koncentrovaného éterického oleje se sliznicí 
žaludku. Budu rád, pokud Vám moje odpověď bude užitečná, 
byť sama o sobě tlak nezvýší. Krásné jarní dny přeji i já Vám.

Karel Hadek

noduše napustíme vodu do umývadla (pokud je dostatečně 
velké), ponoříme ruce až po lokty na zhruba dvě minuty. Jako 
speciality z oblasti aromaterapie lze zmínit preparáty s pro-
krvujícími a povzbuzujícími účinky. K rannímu osprchování 
mohu doporučit buď ROZMARÝNOVÝ, případně i ŠALVĚJOVÝ 
SPRCHOVACÍ OLEJ. Osprchování je rychlou záležitostí. Aby 
éterické oleje získaly čas na vniknutí do pokožky a vykázaly 
i větší účinek, doporučuji po nanesení na pokožku nechat 
sprchovací olej působit cca 5 minut a teprve potom sprcho-
vací olej opláchnout. V tomto případě nesmí být teplota vody 
příliš vysoká, aby účinek nebyl naprosto opačný, tedy snižující 
krevní tlak. Lze doporučit rozmezí teplot 
mezi cca 26–30 °C. Na závěr možno dopo-
ručit i krátké opláchnutí studenou vodou. 
V dnešní uspěchané době asi bude mít jen 
málokdo čas na ranní koupel. Přesto ji zmí-
ním. Nemíním tím na čas náročnou koupel 
relaxační, ale v tomto smyslu krát-
kou terapeutickou koupel. I zde je 
výše uvedená teplota vody odpo-
vídající. Též použití prokrvujících 
a povzbuzujících KOUPELOVÝCH 
OLEJŮ, tedy ROZMARÝNOVÉHO 
a  ŠALVĚJOVÉHO, je terapeu-
ticky žádoucí. V  úvahu přichází 
i  CITRONOVO -KAFROVÝ KO. 
Doba koupele je cca 5 minut. Tako-
váto chladná koupel vede k zúžení 
cév (na rozdíl od teplých koupelí, 
jež cévy rozšiřují a krevní tlak sni-
žují), projevuje se zvýšeným na-
pětím svalstva a  vede k  zvýšení 
krevního tlaku. V neposlední řadě, 
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Vážení,
na doporučení mé známé, která je Vaší dlouholetou zákaznicí, se 
na Vás obracím s prosbou o radu. Trpím na časté záněty v puse, 
které jsou velice nepříjemné, hlavně bolestivé při jídle. Budu Vám 
vděčný za každou radu, která by mně pomohla tohoto problému 
zbavit.
Jirka K.

Milý pane Jirko,
máte pravdu, záněty v ústní dutině patří k oněm problémům, 
které umí život velice znepříjemnit. Samozřejmě, že i zde má 
aromaterapie co nabídnout, byť bude záležet i na Vaší dů-
slednosti a vytrvalosti.

Sliznice ústní dutiny, aniž si to uvědomujeme, je v průběhu 
života značně zatěžována. Může to být horkými jídly, vyso-
koprocentními alkoholickými nápoji, dýmem z cigaret u ku-
řáků, některými druhy potravin s tvrdými a ostrými hranami. 
Opomenout nelze ani ústní hygienu prováděnou nevhodnými 
prostředky a mnohé další. Důležitou roli hraje stav imunitního 
systému. Pokud není plně funkční, je na mnohé zdravotní 
problémy zaděláno. Jedním z důsledků může být právě i zánět 
v ústní dutině (odborně stomatitida). Původcem zánětlivých 
procesů jsou bakterie, plísně či viry. První, co mohu doporučit, 
je ELEUTHEROCOCCOVÝ EXTRAKT. Eleutherococc zvyšuje 
imunitu organismu, optimalizuje jeho funkce a také působí 
jako adaptogen. Dávka pro dospělého může být až 3 × denně 
30 kapek. Užívat lze prakticky neomezeně dlouho. Informace 
o  ELEUTHEROCOCCOVÉM EXTRAKTU najdete na našem 
webu. V  nabídce „KE STAŽENÍ“ je o  něm brožurka, kterou 
lze i stáhnout, případně vytisknout. Na vznik zánětů může 
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na mít značný vliv i  nedostatek vitamínů A, C, dále vitamínů 
skupiny B, hlavně B6, B9 a B12 (vitamín B 9 je spíše znám pod 
označením kyselina listová). Z mikroelementů lze doporučit 
železo. Extrémní pozornost nutno věnovat ústní hygieně. Vět-
šinu zubních past nemohu de� novat jinak, než jako sbírku 
chemikálií, která v ústní dutině nemá co pohledávat. To platí 
bezvýhradně o všech pěnivých (tenzidových) zubních pas-
tách, mimořádně pak o těch, které obsahují natrium lauryl 
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sulfát (sodium lauryl sulfát), známé též pod zkratkami NLS, 
SLS. Tento tenzid prokazatelně podporuje vznik aft v ústní 
dutině. Taktéž zubní pasty obsahující soli � uoru mohou být 
velice aktivní při vzniků zánětů, včetně perorální dermatitidy. 
Mnohé z obsažených chemikálií nemají nic společného s „čiš-
těním zubů“ či péčí o ústní dutinu, jedná se o technologické 
složky. Ty díky svým vlastnostem vycházejícím z chemizmu 
negativně ovlivňují fyziologii ústní dutiny a  likvidují sym-
biotickou mikro� óru, která je přirozenou součástí ochrany 
i před zánětlivými procesy v ústní dutině. To je důvod, proč 
Vám doporučuji pro účely ústní hygieny beztenzidové olejové 
preparáty. V úvahu přichází ZUBNÍ OLEJ (1504), který nejen 
dobře vyčistí zuby, ale vykazuje i silné protizánětlivé účinky. 
V dotazu jste zmínil bolestivé stavy, i zde je zubní olej díky 
obsahu hřebíčkového oleje excelentním pomocníkem. Dále 
působí i proti krvácení z dásní. Abyste se zánětů zbavil co 
nejdříve, bude nutné časté vyplachování ústní dutiny. Pro 
začátek doporučuji výplach každé dvě hodiny. Pro tyto účely 
můžete použít buď již zmíněný Zubní olej, případně později 
i  specialitu pro výplachy koncipovanou, olej DENTAROM 
(1503). Pokud zde část oleje spolknete, nic se neděje, oba 
zmíněné preparáty jsou vyráběny ze surovin, které mají po-
travinářskou kvalitu.

Na závěr pak ještě jedno praktické doporučení. U  zánětů 
v ústní dutině se osvědčila konzumace jogurtů s živými kul-
turami laktobacilů, které velice účinně napomáhají k vytvoření 
symbiotické rovnováhy a tím i vymizení zánětů.

Karel Hadek

Znalostní soutěž
NEROLIOVÝ OLEJ SE VYRÁBÍ

A) Z POMERANČOVÉ KŮRY
B) Z POMERANČOVÝCH KVĚTŮ
C) Z POMERANČOVÉHO LISTÍ A VĚTVIČEK

Odpovědi posílejte jako vždy na e -mailovou adresu:
soutezAKH@karelhadek.eu
Uzávěrka proběhne 1. 6. 2018 do 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

www.karelhadek.eu
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y Termíny kurzů AKH

l. pololetí 2018

7. – 14. 6. 2018 ZÁKLADNÍ a POKRAČOVACÍ kurz 
RUSKO Jekatěrinburg
Školitel: Karel Hadek 
Organizátor: Oksana Mich, Anatoly Mich 

ll. pololetí 2018

6. – 7. 10. 2018  POKRAČOVACÍ kurz Brno
Školitel: Karel Hadek, Michaela Švorcová
Kontakt: Pavel Vozdek
Telefon: +420 776 077 314
Email: info@kurzynow.cz, vozdek@umeni-masaze.cz
Web: www.kurzynow.cz

20. – 21. 10. 2018 POKRAČOVACÍ kurz Ostrava
Školitel: Karel Hadek, Vlastimila Kolarčíková
Kontakt: Vlastimila Kolarčíková
Telefon: +420 603 286 335
Email: vlastimilakolarcikova@seznam.cz

3. – 4. 11. 2018  POKRAČOVACÍ kurz Praha
Školitel: Karel Hadek, Michaela Švorcová
Kontakt: Hana Martínková, Drahomíra Vaculová
Telefon: +420 774 272 992, +420 737 312 571 – večer
Email: kurzypraha@seznam.cz 
              vaculovadrahomira@seznam.cz
Web: www.zdravvuska.webnode.cz

Semináře Aromafauny 

I. pololetí 2018

26. 5. 2018 AROMAFAUNA v praxi – Heřmanův Městec
Přednáší: Michaela Švorcová, MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.
Praxe: Daniela Čermáková
Organizátor: Aromaterapie Fauna s. r. o.
Tel: +420 371 140 919
Email: info@aromafauna.eu
www.aromafauna.eu

1. 6. 2018 pokračovací kurz 
Aromaterapie nejen pro zvířata II. – Praha
Přednáší:  Michaela Švorcová, MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.
Organizátor: Bc. Kateřina Plačková
Mobil: +420 605 284 125
E -mail: plackova@physiodog.cz
www.physiodogacademy.cz

AROMAFAUNA v praxi – Heřmanův Městec
Náplní semináře je setkání s AROMATERAPIÍ a veterinárními pří-
pravky AROMAFAUNA společnosti Aromaterapie Fauna s. r. o.
V  začátku se pokusíme ujasnit informace o  aromaterapii. 
Pohled na tuto oblast a odborné dotazy zodpoví veterinář. 
Praktickou ukázku provede Daniela Čermáková. Nápomocen 
bude psí model. Těšíme se na setkání s vámi.
Michaela Švorcová
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POSÍLEJTE S PPL 

BALÍKY I VY!

Vyplňte si v klidu domova etiketu a bez čekání ve frontě balíček podejte 
na nejbližším PPL Parcelshopu. Doručujeme balíky po ČR, ale i do zahraničí.

Nevíte co je Parcelshop? PPL PARCELSHOP je široká síť poboček s výbornou 
občanskou dostupností, ve které můžete Vaše balíky podávat i vyzvedávat.

Přijďte a přesvědčte se.

ParcelShop Inzerce 210x195 spad (AROMA Hadek)_08.indd   1 24. 4. 2018   8:45:11



Aromafauna v Chuchli

Koncem měsíce dubna jsme měli možnost na dostihovém závodišti v pražské Chuchli představit světu novinky v péči o koně 
a další z řady výrobků Aromafauny.

Rádi se s Vámi v několika fotogra� ích podělíme 
o atmosféru, která naši prezentaci doprovázela.
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a Laboratoř potvrzuje: éteráky 
opravdu fungují i proti plísním
Pro naše věrné zákazníky to není zas takové překvapení – 
vždyť řada z  Vás má vyzkoušené přípravky MYKOSAN -N 
a  MYKOSAN -H určené pro péči o  pokožku a  nehty trpící 
plísňovým onemocněním. Veterinární přípravek MYCOS BAL-
ZAM úspěšně pomáhá při boji s plísňovým onemocněním 
nejen zvířátkům. V dnešní době se ale vyskytnou situace, kdy 
je potřeba mít v ruce i nějaký ten papír s razítkem…

Při vývoji nových přípravků pro ošetřování kopyt koní jsme 
se rozhodli, že si účinnost našich éteráků necháme ověřit 
i laboratorně. Při onemocnění kopyt se totiž uplatňuje široké 
spektrum mikroorganismů, kromě bakterií je to i řada plísní 
či kvasinek. Vyšetření to není jednoduché a provádí ho jen 
málo laboratoří. S výsledkem jsme spokojeni a rádi 
se o něj s Vámi podělíme!

Testovány byly směsi éterických olejů CANDISAN, 
CANDIÖL a směsi využívané pro přípravky MY-
COSAN a THYMICON. Proti vybranému kmenu 
plísně rodu Aspergillus byly éteráky účinné již 
v  0,2 až 1,6% koncentraci. Ve stejném ředění 
působily i proti kvasince Candida krusei, která 
se může uplatňovat jako příležitostný patogen. 

i laboratorně. Při onemocnění kopyt se totiž uplatňuje široké 
spektrum mikroorganismů, kromě bakterií je to i řada plísní 
či kvasinek. Vyšetření to není jednoduché a provádí ho jen 
málo laboratoří. S výsledkem jsme spokojeni a rádi 

CANDISAN, 
 a směsi využívané pro přípravky MY-

. Proti vybranému kmenu 
 byly éteráky účinné již 

v  0,2 až 1,6% koncentraci. Ve stejném ředění 
Candida krusei, která 

se může uplatňovat jako příležitostný patogen. 

Zásadní je i průkaz působení proti dermatofytům způsobu-
jícím plísňová onemocnění přenosná ze zvířat na lidi (ale 
i směrem opačným). Jedná se o plísně rodu Microsporum či 
Trichophyton. Výsledek je tedy dobrou zprávou nejen pro 
Vás, ale i pro Vaše zvířecí kamarády.

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.

Přípravky pro péči
o kopyta…
Novinka nejen pro koně
Pečovat o kopyta a udržet je zdravá je zásadní pro každého 
chovatele koní – nebo by to tak alespoň mělo být. Stav ro-
hoviny ovlivňuje mnoho faktorů, zejména péče o kopyta ve 
spojení s odpovídající zoohygienou. Důležitý je dostatek po-
hybu zvířete a správné krmení. Některá zvířata mají však 
k potížím s kopyty i dědičné predispozice.
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byly díky našim přípravkům zvládnuty i odolné případy hni-
loby, se kterými se zvířata dlouhodobě potýkala. Aktuálně 
probíhá schvalování přípravků v Ústavu pro státní kontrolu 
veterinárních biopreparátů a léčiv.

HOOFINOL RAPID  – lihový přípravek s  širokým spektrem 
účinku určený k desinfekci kopyt, použitelný k denní péči. 
Osvědčil se u  kopyt trpících hnilobou. Při akutní „vlhké“ 
hnilobě dochází během několika dní k zasušení a zastavení 
procesu změny rohoviny. Vhodná je následná kombinace 
s HOOFINOL CARE a HOOFINOL BALM.

Jelikož prevence je vždy lepší (i levnější) než léčba, vytvořili 
jsme pro Vás – tedy pro Vaše koňské miláčky – novou řadu 
přípravků určených právě k ošetřování kopyt. Směs éterických 
olejů z tymiánu, čajovníku, levandule či zeravu zajišťuje půso-
bení proti širokému spektru bakterií. Laboratorně potvrzen 
byl i účinek proti plísním a kvasinkám, které se uplatňují při 
nemoci bílé čáry či hnilobě kopyta. Hřebíčkový olej navíc 
působí místně proti bolesti. Přítomny jsou i vitamíny, které 
mají řadu pozitivních vlastností (působí např. antioxidačně). 
Účinnost přípravků byla ověřena i „v terénu“ řadou chovatelů 
a ve spolupráci s veterinárními lékaři. Dle informací veterinářů 

www.aromafauna.eu



Kvasinky 
v psím uchu… Co s nimi?

Záněty uší patří mezi časté potíže, se kterými musí naši psí 
mazlíčci zamířit na nechtěnou návštěvu k veterináři. Při po-
stižení zevního zvukovodu hovoříme o tzv. otitis externa, one-
mocnění však může při dalším rozvoji zasáhnout i  střední 
ucho. Jedním z mikroorganismů, které v nemocném uchu 
mohou být při podrobnějším vyšetření zjištěny, jsou kvasinky. 
Nejčastěji se jedná o druh Malassezia pachydermatis.

Avšak i když se může zdát, že je zdroj nepříjemností odhalen, 
není tomu tak. Tato kvasinka se totiž vyskytuje běžně i ve 
zdravém uchu a své negativní schopnosti uplatní až tehdy, 
pokud k tomu dostane příležitost a vytvoří se pro ni pod-
mínky. Prvotní příčinou zánětu tak může být např. alergie na 
složku potravy, atopická dermatitida či napadení parazitic-
kými roztoči. Kvasinky se mohou rozvinout i vlivem hormo-
nální poruchy. Takovou poruchou je třeba snížená činnost 
štítné žlázy, kdy se mění složení ušního mazu, čímž dojde 
i ke změně „mikroklimatu“ a následně i ušní mikro� óry. Ně-
která plemena jsou k problémům s ušima předurčena díky 
anatomické stavbě svého boltce – je jasné, že kokršpanělovi 
ucho nevětrá úplně nejlépe. Při zvýšené vlhkosti se tak opět 
zvyšuje pravděpodobnost rozvoje kvasinek. Kvasinky mohou 
využít i předchozí léčby ucha antibiotiky, kdy je mikro� óra 
ucha také pozměněna. Zásadní je tedy vždy zjistit primární 

HOOFINOL CARE – přípravek hustší konzistence v dávkova-
cím aplikátoru, je vhodný pro péči o kopyta trpící hnilobou. 
Po očištění a odstranění změněné rohoviny aplikujeme do 
kopytní rýhy. Díky lanolinu do postižené oblasti neproniká 
vlhkost a dobře se uvolňují účinné molekuly přítomných éte-
rických olejů. Zpočátku používat 1 × až 2 × denně, později 
obden. V případě potřeby zabandážujte. Přípravek se velmi 
osvědčil i při ošetřování podlomů či jiných ran, ošetření kůže 
kolem korunky a na patkách či při ošetřování suchých kopyt. 
Éterické oleje navíc odpuzují hmyz.

HOOFINOL BALM – řidší přípravek pro denní péči o kopytní 
stěnu, zlepšuje stav rohoviny a pružnost, chrání proti vysy-
chání a  praskání. Éterické oleje působí preventivně proti 
rozvoji bakterií či plísní.

Nezapomínejte však, že je vždy potřeba zaměřit 
se na primární příčinu potíží s kopyty a taktéž 
provést jejich odpovídající úpravu, odstranit 
změněnou rohovinu či využít podkovářské 
práce. Přípravky aplikujte na očištěná kopyta.

A ještě krátká poznámka na závěr… Účinky 
nových voňavých přípravků využijete sa-
mozřejmě i při péči o jiné kopytníky než 
koně. Lze je s úspěchem používat i u ovcí, 
koz či skotu. Ani jim se totiž potíže s ko-
pyty či paznehty nevyhýbají.

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.
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Kůň a aromaterapie

Už od mala jsem milovnice koní. V lednu 2017 jsem si kou-
pila koníka, na kterém jsem dva roky jezdila. Je to anglický 
plnokrevník a jmenuje se Tajnaron.

V srpnu jsem občas koníka půjčovala na vyjížďky a z jedné 
se mi vrátil zraněný. Po vyšetření ultrazvukem se ukázalo, že 
má natrženou šlachu. Léčba trvala půl roku. Nemohl chodit 
do výběhu, jen chodil na procházky. Během toho si stačil ve 
stáji rozrazit hlavu, nastydnout a zapříčinit si „blbnutím“ na 
zadní noze zánět.

Ve stáji se nudil, energie měl na rozdávání, ale běhat zkrátka 
nemohl. Musel vydržet, až se šlacha zahojí. Snažila jsem se 
mu alespoň zvýšit imunitu a co nejrychleji zahojit rány, které 
si způsobil. Na podporu imunity jsem sáhla po ÉTERICKÉM 
OLEJI ROZMARÝN, dvakrát denně 10 kapek na oves/mrkev/
jablko. Na ránu, která se mu zanítila, jsem kapala LEVANDULI. 
V období zranění jsem masírovala šlachu nejdříve REGEN-
COOLEM, aby se mu šlacha zchladila. Po kontrole FAUNA 
THERMOLEM na noc, který šlachu prohřál, což mi bylo dopo-
ručeno veterinářkou. Nyní pomalu zase začíná 
postupně trénovat a  právě po tréninku, kdy 
je šlacha namáhána, mažu opět přípravkem 
REGENCOOL na ochlazení a zklidnění.

příčinu zánětu a tu řešit. Často prospěje zaměřit se celkově 
na pejskovu stravu a upřednostnit kvalitu…

Vyhýbejte se přehnané péči nevhodnými přípravky, pokud 
je ucho zdravé. Můžete tím kůži ucha zbytečně podráždit. 
Nevhodné pro péči o uši jsou vatové tamponky. Jejich pou-
žitím může dojít k poranění nebo maz zatlačíme hlouběji do 
zvukovodu. Zevní zvukovod totiž není rovný, ale je ve svém 
průběhu zalomený.

Jak na pejskovi poznáte, že ho trápí uši? Narušením mikro-
prostředí ve zvukovodu se následně zvyšuje sekrece žláz. 
Změněný maz je pozorovatelný při prohlídce ucha, můžeme 
zaznamenat i nepříjemný pach. Ucho je zarudlé a bolestivé 
na dotek. Pejsek potřásá hlavou, tře si postižené 
místo tlapkou, otírá si uši o zem, může být ne-
klidný až agresivní.

Pro péči o uši je Vašim pejskům a kočkám již 
řadu let k dispozici ušní olej FAUNA OTIS. 
Čajovníkový, tymiánový, jalovcový i  šal-
vějový éterický olej zajišťuje působení 
proti širokému spektru bakterií i parazitů 
a  pomáhá tlumit zánět. Přípravek však 
primárně nebyl zamýšlen na boj s kva-
sinkami. A protože bychom kvasinkám 
rádi „vyšli vstříc“, zaměřili jsme se na vy-
tvoření nové receptury. V budoucnu se 
tedy můžete těšit na ušní olej CANDIEAR, 
který by měl pomoci i při péči o uši trpící 
přemnožením kvasinek.

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.
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Dále bych zmínila HELP BALZÁM, který používám na menší 
ranky. Jelikož jsou spolu tři koníci v  jednom výběhu, stává 
se, že se při hře kousnou, štípnou aj. V létě odháním hmyz 
směsí éterických olejů INSEKTIN. Osobně používám vyšší 
koncentraci, než která je doporučována. Taje dostávám zase 
pomalu do psychické a fyzické pohody. A poučení pro mě? 
Nikdy nepůjčovat svého koně.

Sára Celundová

Poznámka: Přípravek REGENCOOL bude v prodeji v brzké 
době.době.
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Aromafauno – děkujeme!

Jednoho nešťastného dne si náš milovaný kocour Charlie 
(rozmazlený modrý Briťák) zlomil packu na zadní noze. Samo-
zřejmě následovala nákladná operace a po ní stejně nákladná 
a dlouhá rekonvalescence doprovázená častými převazy. Po 
sundání obvazového materiálu, na údajně poslední návštěvě, 
kocourovi pacička natekla do dvojnásobné velikosti. Objevila 
se malinká, lehce přehlédnutelná ranka, dokonce mu i po pár 
hodinách naskočila vysoká teplota. Obrátili jsme se tedy na 
veterináře, který nás poslal domů s navýšenou dávkou anti-
biotik a se slovy, že to je normální pooperační stav. Do dvou 
dnů se z malé ranky stal ohromný hnisající puchýř, který mimo 
jiné způsoboval i vypadávání srsti a malátnost našeho jinak 
divokého Brita. Na to nám bylo oznámeno bez jakéhokoliv 
vyšetření, že má nejspíš nekrózu způsobenou přiškrceným 
obvazem a z toho se jako každé zvíře musí sám vylízat. Opět 
jsme byli posláni domů o pár stovek chudší. Kocourův stav 
se stále nelepšil, puchýř se zvětšoval, mokval, antibiotika 
nezabírala. V zoufalosti jsme se obrátili na jinou veterinární 
stanici, kde nás objednali na vyšetření za dlouhé tři dny, aby 
byl u vyšetření přítomen ortoped. Bohužel puchýř prasknul 
a na nožičce se v ten moment vytvořila živá otevřená rána.

V tento okamžik jsme se rozhodli sáhnout po výrobcích Aro-
mafauny. Jelikož byl náš problém hodně individuální, tak jsme 
se obrátili přímo na paní Michaelu Švorcovou s prosbou o radu 
a  pomoc. Ještě ten den jsme si vyzvedli oleje, které ránu 
vysušovaly, desin� kovaly, zabraňovaly tomu, aby si Charlie 
postižené místo olizoval, a dokonce působily i jako přírodní 
analgetikum. Na kocourovi byla vidět okamžitá známka úlevy 
od bolesti a do večera bylo i viditelné zlepšení rány, na které 
se začal tvořit ochranný strup.

Po celém víkendu, kdy jsme ránu ošetřovali výrobky Aroma-
fauny, jsme navštívili nového veterináře. Ten po důkladném 
vyšetření smekl před účinky těchto olejů a potvrdil nám, že 
bez nich by nejspíš bylo pozdě. Kocourovi bylo totiž zjištěno 
napadení tkání infekcí s následným rozkladem buněk a packu 
by museli amputovat, aby se infekce nešířila dál. Nasadil Char-
liemu tedy konečně správnou léčbu a vřele nám doporučil, 
abychom o ránu pečovali tak, jak jsme o ni pečovali celý ví-
kend za pomocí olejů, které našemu mazlíčkovi po zpackané 
operaci doslova zachránily packu. Tímto patří Aromafauně 
náš ohromný vděk a ještě větší poklona.

Nikola Nohýnková
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Maloobchodní ceny vč. DPH

7% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 9. 5. do 10. 6. 2018 do 24.00 hodin.

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

AROMAFAUNA – MYCÍ OLEJE
Kód

zboží 7% sleva Kč
20 ml C 100 ml E 200 ml G 500 ml I 1000 ml J

F0001 HY -NEUTRAL 109,50 438,10 654,50 1 309,00 2 279,00
F0002 HY -INSI 122,80 461,60 689,60 1379,00 2401,60
F0008 HY -PUPPY 130,00 520,10 783,00 1566,10 2723,00
F0009 HY -DERMAL 119,80 479,20 712,90 1425,70 2495,10
F0011 HY -FLEA 131,00 549,20 769,00 1536,80 2459,00
F0081 HY -WASCH PADS 245,40 362,30 724,50 1297,20

AROMAFAUNA – PÉČE O SRST
Kód

zboží 7% sleva Kč
20 ml C 100 ml E 200 ml G 500 ml I 1000 ml J

F0003 FELLEOL 122,80 490,80 736,30 1472,40 2571,10
F0004 FELL -TONIKUM 45,30 181,10 303,80 607,70

AROMAFAUNA – BALZÁMY KRÉMY
Kód

zboží 7% sleva Kč
15 ml T 30 ml Z 50 ml D 100 ml E 250 ml H 500 ml I

F0006 FELL BALZÁM NEUTRAL 163,60 479,20 952,50 1519,40
F0007 FELL BALZÁM ANTIPARAZIN 198,70 502,50 1005,10 1607,00
F0080 FAUNA PADS 187,70 578,50
F0087 MULTIF BALZÁM 64,30 204,50
F0088 MYCOS BALZÁM 141,20 444,10
F0089 HELP BALZÁM 184,30 572,70

AROMAFAUNA – SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVKY

Kód
zboží 7% sleva

Kč
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

I
1000 ml

J
F0040 URINSTOP 76,00 303,80 514,30 1028,50
F0041 FAUNA CELIBAT 77,40 309,80 526,50 1052,90 1830,40
F0042 FAUNA SPOT 257,10 409,00 818,10
F0060 INSI SPRAY 62,80 251,20 426,60 853,10 1484,20
F0101 FAUNA PARROT 165,00 660,30

AROMAFAUNA – DOPLŇKY STRAVY
Kód

zboží 7% sleva Kč
10 ml B 20 ml C 50 ml D 100 ml E 500 ml I

F0201 PAPENDO 127,40 225,70 440,80
F0200 IMUNO FAUNA 303,80 455,80 1764,80

AROMAFAUNA – DESINFEKČNÍ PŘÍPRAVKY
Kód

zboží Bez slevy Kč
20 ml C 100 ml E 250 ml H 500 ml I 1000 ml J

F0050 FAUNA DESINF 28,10 102,00 260,00 390,00
F0051 AROMA SANITOL 46,83 285,00 410,80 650,00

AROMAFAUNA – SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ
Kód

zboží 7% sleva Kč
5 ml A 10 ml B 20 ml C 50 ml D 100 ml E

F0070 ANTIPARAZIN 181,10 292,10 578,50
F0071 INSEKTIN 239,60 374,50 765,40
F0072 ENDOPARAZIN 224,20 342,20 548,70 1097,50 1887,60
F0073 FAUNA HAPPY 245,40 385,70 771,40

AROMAFAUNA – ROSTLINNÉ OLEJE A MÁSLA
Kód

zboží 7% sleva Kč
100 ml E

F0090 JOJOBOVÝ OLEJ 402,03
F0091 PUPÁLKOVÝ OLEJ 349,00
F0092 SHEA BUTTER A, E 115,05

AROMAFAUNA – PÉČE O ÚSTA, NOS A UŠI
Kód

zboží 7% sleva Kč
10 ml B 20 ml C 50 ml D 100 ml E 200 ml G 1000 ml J

F0020 FAUNA ORAL 99,30 385,70 648,60
F0021 FAUNA DENTOL 99,50 385,70 648,60 2775,60
F0030 FAUNA RINIS 321,40 514,30
F0031 FAUNA OTIS 321,40 514,30 1034,30

AROMAFAUNA – MASÁŽNÍ PŘÍPRAVKY
Kód

zboží 7% sleva Kč
20 ml C 100 ml E 200 ml G 500 ml I

F0103 FAUNA THERMOL 131,50 526,00 788,90

F0104 FAUNA LECITOL -N
masážní olej neutr. 33,60 134,30 233,70 432,50

AROMAFAUNA – SADY
Kód

zboží 7% sleva Kč

F2001 Sada FAUNABABY – 3× 20 ml, 2× 10 ml 622,30
F2002 Sada MAX – 4×20 ml, 1×5 ml 515,90
F2003 Sada MINIE – 4×20 ml, 1×10 ml 517,50
F2004 Sada BELLA – 4× 20 ml, 1×15 ml 519,60

AROMAFLORA
Kód

zboží Bez slevy
Kč

100 ml
E

R1001 INSECT -STOP 289,75
R1002 FUNGHI -STOP 482,71

Kód
zboží Bez slevy

Kč Kč
500 g

I
1000 g

J
R2001 PLANT -PROTECTOR 80,35 137,77
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7% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 9. 5. do 10. 6. 2018 do 24.00 hodin.

SPRCHOVACÍ OLEJE

Kód
zboží 7% sleva

Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
P

1102 BOROVICOVÝ 65,1 273,9 383,48 766,97
1103 CITRONOVÝ 67,46 283,3 396,62 793,22
1109 ČAJOVNÍKOVÝ 62,22 261,31 365,83 734,4
1104 FRISCH 65,21 273,89 383,45 766,89
1113 GRAPEFRUITOVÝ 63,4 266,33 372,85 719,03
1117 HVĚZDA 261,76
1116 JALOVCOVÝ 65,85 276,6 387,22 774,45
1105 LEVANDULOVÝ 66,43 279,01 390,59 781,23
1114 MEDUŇKOVÝ 63,52 266,76 373,46 746,9
1110 NEUTRÁLNÍ 54,58 229,24 320,95 641,87
1106 ROZMARÝNOVÝ 75,31 316,25 442,74 885,42
1107 SANTÁLOVÝ 71,82 301,71 422,36 844,73
1112 ŠALVĚJOVÝ 65,52 275,18 385,27 770,55
1108 Z CITRONOVÉ RŮŽE 64,53 271,04 379,43 758,9
1111C SADA SPRCHOVACÍCH OLEJŮ 12 × 20 ml: 573,87

PŘÍPRAVKY NA INTIMNÍ HYGIENU
Kód

zboží 7% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
P

OLEJE
1202 HY -INTIMA (pro ženy) 57,23 240,31 336,42 672,85
1203 HY -INTIM H (pro muže) 57,23 240,31 336,42 672,85
1205 HY -INTIM SET 2 × 100 ml 465,32; 2 × 200 ml 604,94
1209 SADA INTIM 557,37

KRÉMY
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
250 ml

H
1204 INTIMISS 49,47 371,05 630,75 1187,36
1206 FEMISHEA 57,64 432,26 734,82 1383,23
1211 GENISAN 61,87 462,58 786,38
1212 PRESHEA 65,02 487,57 828,88

DEODORANTY
50 ml

D
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

P
1000 ml

J
1208 HAPPY -DEO 146,3 260,18 416,29 832,56
4222 ANTIINSEKT SPRAY 215,53 344,86 689,71 1241,49

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

KOUPELOVÉ OLEJE

Kód
zboží 7% sleva

Kč
20 ml

C
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

P
1002 BOROVICOVÝ 66,85 280,76 393,08 786,16

1003 CITRONOVO -KAFROVÝ 70,62 296,53 415,16

1004 EUKALYPTO -TYMIÁNOVÝ 78,5 329,69 484,67 923,16

1020 GRAPEFRUITOVÝ 76,93 323,12 452,35

1006 JALOVCOVÝ 88,01 369,6 517,43 1034,85

1021 JEŽÍŠEK 342,51 479,5

1007 LEVANDULOVÝ 67,1 281,8 394,49 789,01

1008 MANDARINKOVÝ 56,91 238,96 334,54 669,1

1009 MEDUŇKOVÝ 64,53 271,04 379,43 758,9

1017 NEUTRÁLNÍ 54,58 229,24 320,95 641,87

1015 PAČULIOVÝ 75,07 315,36 441,5

1010 PELARGÓNIOVÝ 128,54 543,24 760,53

1011 ROZMARÝNOVÝ 85,7 360 504

1019 ŠALVĚJOVÝ 80,78 339,28 474,99 949,98

1012 TYMIÁNOVÝ 73,45 308,47 431,85

1013 YLANG -YLANG 112,85 473,94 663,55

1014 Z CITRONOVÉ RŮŽE 75,08 315,44 441,63

1016 Z RŮŽOVÉHO DŘEVA 77,96 327,35 458,3

1018C SADA KOUPELOVÝCH OLEJŮ 18 × 20 ml 646,14

HY -OLEJE NA OMÝVÁNÍ OBLIČEJE

Kód
zboží 7% sleva

Kč
20 ml

C
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

P
1000 ml

J
1301 HY -OLEJ NA HOLENÍ 68,48 287,62 431,42 862,86
1302 HY -OLEJ NA ODSTR. MAKE -UPU 65,19 273,76 410,65 821,29 1314,07

1306 HY -OLEJ NEUTRÁLNÍ 65,19 273,76 410,65 821,29 1314,07

1303 HY -OLEJ SANTÁLOVÝ 77,05 323,59 485,39 970,78
1304 HY -OLEJ YLANGOVÝ 74,09 311,24 466,85 933,7
1305 HY -OLEJ Z RŮŽOVÉHO DŘEVA 70,05 294,23 441,35 882,69
1980 LIPIO KARLOFF 324,85 486,03
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PŘÍPRAVKY 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
P

1507 BABY -DENT 61,81 261,41 392,14
1503 DENTAROM 273,71 547,43
1505 HALITOSAN 53,29 351,69 703,38
1506 KARIOSAN 45,7 191,92 287,91 556,61
1504 ZUBNÍ OLEJ 61,8 259,64 389,45 752,95
1501 HERPILAN 161,55 549,25
1502 LIPPEA SPF 160,4 545,38
1508 TANALIP 156,01 530,37

PŘÍPRAVKY NA OŠETŘENÍ NOHOU
Kód

zboží 7% sleva
Kč

20 ml
C

50 ml
D

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
P

1000 ml
J

1811 DEOBOTAS 217,91 348,65 655,46

1801 DEO PROFUSS 35,98 165,44 264,75 496,42 794,24
1804 KOUPELOVÝ OLEJ NA NOHY 78,64 275,18 385,27 770,55 1348,49
1805 MASÁŽNÍ OLEJ NA NOHY 109,6 383,62 537,07

1803 MYKOSAN -H plíseň pokožky 247,33
1806 MYKOSAN -N 273,9 903,94
2728 PREVENTY 98,68 411,41 575,99 1151,98

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

1000 ml
J

1808 LYMPHA -PACK W/O 40,22 301,54 422,18 753,9 1266,54
1802 PEDI -DERM G10 19,82 148,65 208,11 282,45 386,49 758,12

OŠETŘENÍ VLASŮ A POKOŽKY HLAVY

Kód
zboží 7% sleva

Kč
5 ml

A
20 ml

C
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

P
1406 HAARETOL 74,65 313,55 501,67 1003,38
1421 SEBOÖL 73,39 308,16 431,44 862,84
1401 VLASOVÉ TONIKUM KOMONICOVÉ 204,34 408,62
1404 VLASOVÝ MYCÍ OLEJ (mast./norm.) 71,44 300,05 450,07 900,14
1405 VLASOVÝ MYCÍ OLEJ (suché/norm.) 71,44 300,05 450,07 900,14

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
P

1402 HAARETTE Q 54,03 821,29
1403 LUPISAN 17,88 218,14
1420 SEBOSAN 32,77 245,84 344,17 688,33

100 ml
E

200 ml
G

2801 APILINE 243,91 390,28

7% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 9. 5. do 10. 6. 2018 do 24.00 hodin.

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

NOSNÍ OLEJE

Kód
zboží 7% sleva

Kč
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
1603 DONOSOL 357,15
1604 LECINOS 370,13
1601 NOSNÍ OLEJ 215,34 344,55
1602 NOSNÍ OLEJ BABY 219,47 351,19 702,32

REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE

Kód
zboží 7% sleva

Kč
30 ml

Z
100 ml

E
1916 ALIPIA 405,85
1901 ALOE VERA 280,76
1920 ALOE VERA SPF 6 317,15
1902 ARNIKA 273,26
1903 ARNIKA SPF 6 309,39
1919 AVOKÁDO 269,74
1904 AVOKÁDO SPF 6 306,21
1909 GERADERM 315,89
1907 LEVANDULOVO -MRKVOVÝ 335,06
1908 LEVANDULOVO -MRKVOVÝ SPF 6 372,49
1911 NEUTRÁLNÍ 275,4 771,11
1910 YLANG -YLANG 343,35

EXKLUZIVNÍ REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE BPJ

Kód
zboží 7% sleva

Kč
30 ml

Z
1912 HEŘMÁNKOVÝ BPJ 990,64
1921 JASMÍN BPJ 540,99
1922 JASMÍN SPF 6 575,7
1913 NEROLIOVÝ BPJ 1109,18
1915 NEUTRÁLNÍ BPJ 660,57
1917 ROSEA BPJ 976,3
1914 SANTÁLOVÝ BPJ 1100,84
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7% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 9. 5. do 10. 6. 2018 do 24.00 hodin.

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

LECITINOVÉ KRÉMY

Kód
zboží 7% sleva

Kč
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
250 ml

H
2007 ELEUTHEROCOCC 47,2 353,96 538,02 1076
2008 ELEUTHEROCOCC SPF 6 54,03 405,22 615,97
2024 GELEE ROYALE – s mateří kašičkou 54,48 408,55 620,97 1241,94
2043 LECIDERMA SHEA LAVENDEL 57,1 432,69 649,01 1298
2046 LECIDERMA SHEA LAVENDEL SPF 6 61,59 470,23 724,13
2042 LECIDERMA SHEA NEUTRAL 48,16 363,37 545,81 1091,65
2049 LECIDERMA SHEA NEUTRAL SPF 6 52,54 399,87 618,79
2044 LECIDERNA SHEA ROSE 75,51 584,05 876,09 1752,17
2047 LECIDERNA SHEA ROSE SPF 6 82,23 626 960,02
2045 LECIDERMA SHEA SANTAL 68,88 532,77 799,16
2048 LECIDERMA SHEA SANTAL SPF 6 73,48 571,05 875,71
2041 LECIDERMA SHEA SUPRA 51,27 387,08 584,51 1169,4
2053 LECIDERMA SHEA SUPRA SPF 6 51,93 423,85 665,45 1330,9

LIPIO -SÉRA

Kód
zboží 7% sleva

Kč
35 ml

S
100 ml

E
1957 ALBIDERM 480,97
1956 CEDR ATLAS 384,91
1966 CEDR ATLAS SPF 6 422,69
1953 HEŘMÁNEK 448,65
1955 LEVANDULE 380,55
1965 LEVANDULE SPF 6 424,32
1958 LMP 358,11
1968 LMP SPF 6 404,31
1950 NEUTRÁLNÍ 330,81 764,46
1960 NEUTRÁLNÍ SPF 6 368,88
1951 RŮŽE 693,71
1961 RŮŽE SPF 6 732,18
1954 RŮŽOVÉ DŘEVO 375,20
1952 SANTÁLOVÉ DŘEVO 562,73
1962 SANTÁLOVÉ DŘEVO SPF 6 604,53

REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ KRÉMY

Kód
zboží 7% sleva

Kč
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
250 ml

H
2025 AKNETTE 40,21 301,47 482,35 934,55
2026 AKNETTE SPF 6 43,93 329,42 498,94
2031 ALOE VERA 50,05 380,84 589,33
2017 APISAN 48,63 378,07 529,59 953,47
2003 CITRONOVO -MRKVOVÝ 42,35 317,56 508,1
2027 CITROSE 41,5 311,31 498,07
2014 LEVANDULOVÝ 43,52 326,24 489,34 978,7
2015 LEVANDULOVÝ SPF 6 44,36 340,67 526,53
2016 MATEŘÍDOUŠKOVÝ/QUENDEL 41,87 314,07 502,49 973,58
2039 NEROLI 53,17 398,75 637,98
2018 OLIVOVÝ 34,84 261,18 417,88 809,66
2019 OLIVOVÝ SPF 6 43,27 324,62 486,47
2022 ROSEANA 59,01 442,62 663,91 1195,04
2023 ROSEANA SPF 6 65,02 487,69 731,52
2011 SANTALIA 36,51 273,76 465,4 848,7
2012 SANTALIA SPF 6 40,46 303,57 516,07
2050 SENSISHEA 25,4 190,4 304,66 533,18
2033 SHEA -MELLISEA 44 330,04 495,05
2032 TAMANU -DERM 80,77 638,97 1005,22 2010,42
2028 TANADERM 30,35 227,47 363,96
2029 TEA TREE 26,34 197,37 296,04 592,09
2030 TEA TREE SPF 6 28,56 214,06 328,01

OPALOVACÍ OLEJE
Kód

zboží 7% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

2601 SPECIÁLNÍ TĚLOVÝ OLEJ SPF 4 58,93 229,83 390,73
2602 OPALOVACÍ OLEJ SPF 6 82,95 356,7 570,73
2603 OPALOVACÍ OLEJ SPF 10 89,4 384,39 615,02
2604 OPALOVACÍ OLEJ SPF 15 102,09 438,97 702,37
2610 LECISON 308,23 493,17
2606 PANTESON 105,9 423,63 635,44
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FLUID – GOTHEA

Kód
zboží 7% sleva

Kč
30 ml

Z
50 ml

D
1970 GOTHEA AMO 1425,23
1972 GOTHEA DREAM 836,63
1971 GOTHEA ROY 1600,25

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 22,07 165,4 223,31 312,62 437,67 612,74
2302 NATURALIA 28,75 215,65 301,9 603,78 996,25
2303 SHEA BUTTER 35,06 262,85 368,03 736,03 1236,54 2090,33

PROGRAM SALTIA
Kód

zboží
7% 

sleva
Kč

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

2036 SALTIA 29,09 218,14 392,64
2037 SALTIA BN 43,92 329,3 559,82
2404 SALTIA W/O 34,65 259,87 363,8 623,68

OČNÍ KRÉMY

Kód
zboží 7% sleva

Kč
15 ml

T
50 ml

D
2203 LECI -CARRE 352,57 881,42
2202 SHEA -CARRE N 315,24
2201 SHEA -CARRE R 356,04

TĚLOVÉ KRÉMY A OLEJE

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 25,57 191,82 287,71 556,25 945,6
2061 BODYEM ROY 28,72 215,27 322,92 624,32 1061,35
2070 LECITINIA BODY BALM 303,79 607,6
2071 LECITINIA BODY MONTANA 333,8 667,61
2090 MOSKYTOL 267,74 423,04

7% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 9. 5. do 10. 6. 2018 do 24.00 hodin.

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

BYLINNÉ PLEŤOVÉ VODY

Kód
zboží 7% sleva

Kč
20 ml

C
200 ml

G
500 ml

P
1000 ml

J
2501 CITRONOVÁ Pleťová voda 15,82 117,1 269,29 433,19
2508 ČAJOVNÍKOVÁ Pleťová voda 15,82 117,1 269,29 433,19
2502 HŘEBÍČKOVÁ Pleťová voda 15,82 117,1 269,29 433,19
2503 JALOVCOVÁ Pleťová voda 15,82 117,1 269,29 433,19
2504 LEVANDULOVÁ Pleťová voda 15,82 117,1 269,29 433,19
2505 ROZMARÝNOVÁ Pleťová voda 15,82 117,1 269,29 433,19
2506 RŮŽOVÁ Pleťová voda 25,28 186,97 430,02 691,79
2507 YLANG Pleťová voda 15,82 117,1 269,29 433,19

BYLINNÁ PLEŤOVÁ TONIKA
Kód

zboží 7% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
P

1000 ml
J

2509 CITRONOVÉ Pleťové tonikum 17,77 135,07 283,64 486,22
2521 ČAJOVNÍKOVÉ Pleťové tonikum 17,77 135,07 283,64 486,22

2510 ELEUTHEROCOCC-PROPOLISOVÉ 
Pleťové tonikum, 70% alkoholu 43,21 181,49 254,05 544,44

2513 HŘEBÍČKOVÉ Pleťové tonikum 17,77 135,07 283,64 486,22
2514 JALOVCOVÉ Pleťové tonikum 17,77 135,07 283,64 486,22
2516 LEVANDULOVÉ Pleťové tonikum 17,77 135,07 283,64 486,22
2517 MĚSÍČKOVÉ Pleťové tonikum 23,17 176,11 369,83 633,96
2518 ROZMARÝNOVÉ Pleťové tonikum 17,77 135,07 283,64 486,22
2522 RŮŽOVÉ Pleťové tonikum 26,64 202,53 425,3 729,06
2520 YLANGOVÉ Pleťové tonikum 17,77 135,07 283,64 486,22

 

PŘÍPRAVKY NA OŠETŘENÍ RUKOU

Kód
zboží 7% sleva

Kč
10 ml

B
20 ml

C
30 ml

Z
500 ml

P
1706 CITRIO Mycí olej 18,07 378,06
1707 DESINFI Mycí olej 19,79 411,36
1708 SENSITIV Mycí olej 25,66 515,84
1701 ELASTOSAN – olej na nehty 177,34 443,35

50 ml
D

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I

1710 LECIO -MAJO 235,3 470,51 615,76 1145,6
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
250 ml

H
500 ml

I
1000 ml

J
1704 SHEADERM TH 50,01 375,2 675,34 1163,07 1800,87
1702 REA 25,4 190,38 266,55 489,95
1703 MYRHEA 26,14 195,98 274,34 489,95 744,69
1705 BALNARU TH 39,28 294,53 530,16 913,06

9502 TERMORUKAVICE + 100 ml SHEADERM TH
+ 100 ml BALNARU TH + 100 ks sáčky 1075,87 (bez slevy)
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7% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 9. 5. do 10. 6. 2018 do 24.00 hodin.

WOMAN THERAPY

Kód
zboží 7% sleva

Kč
20 ml

C
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

P
1000 ml

J
1001 CELLU -THERAP Koupelový olej 107,87 453,03 634,23
1101 CELLU -THERAP Sprchovací olej 84,08 353,12 494,36
2707 CELLU -THERAP Masážní olej 78,37 329,1 460,7 921,43 1579,59

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

2702 CELLU -THERAP Masážní krém 41,68 312,58 500,14 1000,25 1687,92
2730c SADA CELLU -THERAP testery 4 ks 288,28

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

1038 MENOTON Koupelový olej 88,01 369,6 517,43
1138 MENOTON Sprchovací olej 68,48 287,65 402,71
2738 MENOTON Tělový olej 92,99 390,52 546,71

h2741c SADA MENOTON 230,52

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
P

2034 BABY K heřmánkový 27,45 206,01 288,38 515

2035 BABY L levandulový 26,34 197,57 276,61 493,95

2708 DĚTSKÝ masážní olej 53,94 226,53 339,82 679,6

2709 FENYKLOVÝ masážní olej 65,13 273,55 465,02

1005 HEŘMÁNKOVÝ Dětský koupelový olej 64,43 270,59 378,78 757,59

1207 MANDLOVÝ umývací olej 60,23 252,96 354,16 708,3

2713 MUTTISOFT 68,73 288,71 490,84 1039,44

1602 NOSNÍ OLEJ BABY 219,47 351,19 702,32

2729c SADA BABY - testovací 8 ks 452,59

SPECIÁLNÍ PROGRAM COUPEROSE
Kód

zboží 7% sleva
Kč

5 ml
A

30 ml
Z

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

2004 ALTHEA Regenerační krém 54,84 411,26 616,9 1233,8
2005 ALTHEA SPF 6 Regenerační krém 59,31 444,67
1905 ALTHEA Regenerační olej 357,22
1906 ALTHEA SPF 6 Regenerační olej 393,22

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

2405 AKTIDERMA LY 39,35 294,95 442,42 796,36
2401 JOJOBA 31,14 233,43 326,78 560,21 957,02 1680,63
2402 LECITHIN W/O 38,24 286,92 401,69 688,6 1176,36 2037,09
2403 NATURALIA W/O 36,3 272,3 381,22 653,51

MASÁŽNÍ OLEJE
Kód

zboží 7% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
P

1000 ml
J

2714 CAYATHERM 97,96 411,41 699,41 1398,84 2345,09
2722 COSETTE 136,35 572,64 973,5
2732 Dr. VOŠTĚP 97,3 405,85 650,48 1300,97
2735 LECITOL LINDENOL 58,57 245,95 418,1 836,18
2721 LECITOL MCS -N 151,63 288,11 485,21
2719 LECITOL NEUTRAL SUPER 61,17 256,89 462,42 899,13 1515,66
2716 LECITOL NEUTRAL Z 42,03 176,61 317,87 618,08 1041,89
2723 LECITOL ROYALE 71,81 301,63 512,81 1025,59
2737 LECITOL WALO 68,18 286,29 486,67 973,37
2736 LECITOL YLJA 75,08 315,44 536,25 1072,53
2710 LEVANDULOVÝ 62,3 261,76 444,99 889,96 1491,99
2711 MANDLOVO -TŘEZALKOVÝ 59,55 250,1 425,22 850,37 1425,64
2724 NEUTRÁLNÍ 52,3 219,63 373,36 746,76 1251,96
2717 PMS (uklidňující) 122,16 513,08 923,54
2720 SKOŘICOVÝ 60,19 252,73 429,64 859,3
2712 THERMOTON 116,07 487,51 828,78 1657,52
2727 SADA MASÁŽNÍCH OLEJŮ 12×20 761,69

MASÁŽNÍ KRÉMY A BALZÁMY
Kód

zboží 7% sleva 5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

2701 CALEN B 25,51 380
2704 CALEN K 27,52 410,27
2739 Boro -Boro balsám 31,84 238,84 382,15 764,31
2731 SCHOKO PACK 31,22 355,83 711,66
2705 TENARENE AKUT 34,26 256,97
2706 TENARENE SUPER 55,03 412,68

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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7% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 9. 5. do 10. 6. 2018 do 24.00 hodin.

SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVKY

Kód
zboží 7% sleva

Kč
20 ml

C
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

P
2830 ATOSAN -LECI 100,33 421,4 589,96 1179,9
1810 DEKUBITOL Spec. těl. olej 111,83 469,42 798,02 1596,04
1809 DEPILOL 61,86 259,91 415,85 883,67
2803 HEMOSAN 64,86 272,44 435,92 871,8
2733 NARBENOL 115,37 479,52

5 ml
A

30 ml
Z

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

2020 ARADEA 26,42 411,41 814,49
2002 ATOP -DERM 38,34 287,62 431,41 862,83 1351,76
2821 ATOPINAL 40,42 303,12 424,35 848,7
2062 BODY SALVIA 48,09 255,69 409,09 818,17
2725 CHINA BALSAM 78,42 329,33 428,15
2740 JOSHEA 395,31 632,49 1265
2804 MOLUSAN 42,17 236,1 377,75
2001 MONTANA 32,77 245,84 368,73 712,91
2807 PROATEM balzám 49,47 371,05 630,75
2808 SALTERICA 19,76 148,07 222,1 444,22
2822 SHEA VITA 118,1 165,33 330,67 545,61
2726 THERMO -BALSAM 20,83 302,14 604,26 1087,67
2802 WINTERSHEA 48,23 265,31 424,49

SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVKY – OLEOSOL

Kód
zboží 7% sleva

Kč
30 ml

Z
100 ml

E
250 ml

H
2809 OLEOSOL BAL 86,53 121,14 242,3
2810 OLEOSOL JAGR 99,55 139,32 278,78
2811 OLEOSOL CELLU 108,88 152,4 304,81
2812 OLEOSOL PEDI 108 151,14 302,28

PŘÍRODNÍ PARFÉMY – PENTAGRAM

Kód
zboží 7% sleva

Kč

3 ml
R

50 ml
D

4951 DŘEVO – SOUCITNOST 112,09 1445,86
4952 OHEŇ – LÁSKA 110,97 1428,62
4953 ZEMĚ – EMPATIE 113,92 1524,09
4954 KOV – ÚCTA 58,73 759,93
4955 VODA – MOUDROST 110,42 1445,86

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

PARFÉMY

Kód
zboží 7% sleva

Kč
3 ml

R
50 ml

D
4908 VALENTINE – Unisex parfém 46,19 378,06
4909 KLEOPATRA – Dámský parfém 49,82 413,08
4910 FARAO – Pánský parfém 33,54 254,62
4911 MAGIC – Dámský parfém 50,32 423,07
4912 LILIEN – Dámský parfém 43,63 353,34
4913 VIOLA – Dámský parfém 59,25 505,31

PŘÍRODNÍ PARFÉMY – ČAKROVÉ

Kód
zboží 7% sleva

Kč
3 ml

R
50 ml

D
4901 č. 1 MULADHARA -KOŘENOVÁ 38,09 278,74
4902 č. 2 SVADHIŠTHANA -SAKRÁLNÍ 48,79 441,19
4903 č. 3 MANIPURA -EMOČNÍ 62,61 645,17
4904 č. 4 ANAHATA -SRDEČNÍ 66,32 866,54
4905 č. 5 VIŠUDDHI -KOMUNIKAČNÍ 53,70 506,02
4906 č. 6 ADŽŇA -INTUIČNÍ 64,13 669,08
4907 č. 7 SAHASRARA -KORUNNÍ 50,57 469,91

DOPLŇKY STRAVY
Kód

zboží Bez slevy
Kč

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

1000 ml
J

3011 ELEUTHEROCOCC extrakt 244,99 563,45 1070,58 2055,53
100 g

E
250 g

H
500 g

I
1000 g

J
3002 ELEUTHEROCOCC KOŘEN 104,65 177,89 313,98 481,38
5105 VITAMÍN C v prášku – 130 g 267,32

 115 ml
U

215 ml
V

500 ml
I

1000 ml
J

3003 ALOE VERA GEL – šťáva 141,17 227,6 386,9
3004 ALOE VERA KONCENTRÁT –10× 326,65 523,48 1054,85 1793,21

DESINFEKČNÍ A ČISTÍCÍ PŘÍPRAVKY
Kód 

zboží Bez slevy 140 g
K

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

750 ml
L

1000 ml
J

1807 THYMICON 100,78 257,03 380,79
5502 ORANGE -ACIDOL 290,62
5500 ORANGE -SANITOL 280,08 402,49 644,01

5501 SAMEA 112,5
včetně aplikároru 71,9

¨

www.karelhadek.eu
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7% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 9. 5. do 10. 6. 2018 do 24.00 hodin.

ÉTERICKÉ OLEJE

Kód
zboží 7% sleva

Kč
5 ml

A
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
100 ml

E
4001 AMYRIS 211,59 338,55 677,11 1163,78
4002 BADYÁN 146,15 233,82 467,64 803,76
4108 BAZALKA 230,22 368,34 736,72 1266,22
4004 BENZOE ABSOLUE PRYSKYŘICE 349,95 559,88 1119,79 1924,62

4005* BERGAMOT 282,77 452,45 904,86 1556,36
4006 BOROVICE -JEHLIČÍ 156,08 249,74 499,47 859,08
4033 BOROVICE -KLEČ 224,39 359,03 718,07 1234,19
4007 CEDROVÉ DŘEVO 131,42 210,26 420,5 723,29
4003 CEDROVÉ DŘEVO ATLAS 123,07 196,91 393,84 676,88
4009 CELER -SEMENA 279,88 447,79 895,63 1539,34

4010* CITRON 186,7 298,71 597,43 1026,82
4011* CITRON BEZ TERPENU 310,16 496,27 992,54 1705,95
4012* CITRON EXTRA 212,4 339,83 679,66 1168,17
4013 CITRONELA 130,31 208,48 416,99 716,7
4014 CITRONOVÁ RŮŽE 200,46 320,74 641,45 1102,52
4015 CITRONOVÁ TRÁVA 156,51 250,4 500,79 861,39
4016 CYPŘIŠ 217,08 347,33 694,64 1193,93
4076 ČAJOVNÍK 172,72 276,34 552,68 949,93
4017 ČESNEK 278,84 446,15 892,31 1533,62
4054 DOBROMYSL -OREGÁNO 268,53 429,64 859,29 1476,9
4018 ELEMI 318,48 509,57 1019,13 1751,63
4019 ESTRAGON 346,69 554,67 1109,34 1906,66
4096 EUKALYPTOVO -CITRONOVÝ 141,4 226,25 452,55 778,36
4020 EUKALYPTUS 123,86 198,18 396,34 681,22
4021 EUKALYPTUS KOALA 109,19 196,53
4022 FENYKL 161,36 258,2 516,39 887,54

4023* GRAPEFRUIT 174,18 278,69 557,39 958,71
4024 HEŘMÁNEK ŽLUTÝ 669,42 1071,06 1713,7 3427,41 5890,86
4025 HŘEBÍČEK 116,47 186,38 372,73 640,65
4101 JALOVEC EXTRA 364,35 582,95 1165,88 2003,89
4027 JEDLE -ŠIŠKY 224,4 359,06 718,11 1234,25
4028 KADIDLOVNÍK 406,01 610,46 976,73 1953,45 3357,49
4029 KAFR 102,05 163,26 326,51 561,18
4030 KAFR PŘÍRODNÍ - KRYSTALY (v gramech) 118,5 189,58 379,14 651,64
4031 KAJEPUT 159,91 255,85 511,7 880,14
4032 KANANGA 261,54 418,48 836,94 1438,49
4103 KARDAMOM 414,2 703,85 1407,71 2392,82
4034 KMÍN 228,68 365,85 731,72 1257,62

Kód
zboží 7% sleva 5 ml

A
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
100 ml

E

4035 KOPR 330,01 528,01 1056 1815,01
4036 KORIANDR 510,9 817,44 1634,84 2811,96
4038 LAVANDIN 179,41 287,06 574,13 986,77
4039 LEVANDULE EXTRA 262,26 419,61 839,24 1442,46

4097* LITSEA CUBEBA 129,86 207,77 415,54 714,19
4040 MAJORÁNKA 341,96 547,11 1094,24 1880,72
4041* MANDARINKA ČERVENÁ 248,95 398,3 796,64 1370,21
4098* MANDARINKA ZELENÁ 244,23 390,79 781,59 1343,34
4042 MÁTA KADEŘAVÁ 281,13 449,82 899,62 1546,22
4043 MÁTA PEPRNÁ 272,9 436,66 873,32 1502,11
4044 MATEŘÍDOUŠKA 300,54 480,87 961,74 1652,99
4046 MEDUŇKA INDICUM 121,5 194,36 388,74 668,16
4047 MENTOL PŘÍRODNÍ KRYSTALY (v gramech) 161,13 257,8 515,61 886,19
4048 MRKVOVÁ SEMENA 494,71 791,56 1583,1 2722,91
4049 MUŠKÁTOVÝ KVĚT 349,36 558,96 1117,9 1921,43
4050 MUŠKÁTOVÝ OŘECH 389,78 623,63 1247,28 2143,75
4051 MYRHA 342,26 547,58 876,16 1752,3 3013,96
4052 MYRTA 355,12 568,2 1136,39 1954,62
4053 NIAOULI 211,82 338,87 677,75 1164,87
4055 PAČULI 274,04 438,46 876,91 1508,3
4099 PELARGÓNIE 347,82 556,52 1113 1912,97
4057 PEPŘ ČERNÝ 536,7 858,71 1717,42 2953,95
4058 PETRŽEL 405,94 649,52 1299,04 2232,71
4059 PIMETOVNÍK 391,49 626,39 1252,77 2154,77

4060* POMERANČ 97,21 155,53 311,05 535
4061* POMERANČ BEZ TERPENU 211,78 338,83 677,67 1164,74
4062* POMERANČ EXTRA 110,82 177,33 354,66 609,56
4063 POMERANČOVÉ LISTÍ 223,95 358,33 716,7 1231,82
4064 PUŠKVOREC 395,13 632,2 1264,42 2173,25
4065 ROZMARÝN EXTRA 177,12 283,37 566,79 974,85
4100 ROZMARÝN SPA 177,12 283,37 566,79 974,85
4066 RŮŽOVÁ PALMA 222,85 356,56 713,11 1226,56
4067 RŮŽOVÉ DŘEVO 210,61 336,98 673,96 1158,38
4069 SATUREJKA HORSKÁ 235,33 353 564,78 1129,57 1941,45
4070 SKOŘICE - KŮRA 410,13 656,21 1312,39 2255,67
4072 SMRK - JEHLIČÍ 174,67 279,48 558,94 961,38
4073 SPAJK 257,12 411,4 822,81 1415,23
4074 ŠALVĚJ 220,58 352,92 705,89 1213,21

*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.

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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7% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 9. 5. do 10. 6. 2018 do 24.00 hodin.

Kód
zboží 7% sleva 5 ml

A
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
100 ml

E

4075 ŠALVĚJ MUŠKÁTOVÁ 496,17 793,85 1587,67 2728,83
4077 TÚJE 198,27 317,19 634,36 1090,34
4078 TYMIÁN ČERVENÝ 364,75 584,36 1168,7 2008,72
4079 TYMIÁN SVĚTLÝ 149,81 239,69 479,37 823,91
4080 VAVŘÍN 288,69 461,94 923,83 1587,83
4081 VETIVER 339,81 543,69 1087,37 1836,55
4082 YLANG - YLANG 248,16 397,06 794,1 1364,86
4083 YZOP 586,75 938,8 1877,61 3227,14
4084 ZÁZVOR 498,52 797,66 1595,3 2743,92
9412 TESTOVACÍ KUFŘÍK S EO 3580,63 (BEZ SLEVY)

EXKLUZIVNÍ ÉTERICKÉ OLEJE
Kód

zboží Bez slevy
Kč

2 ml
O

5 ml
A

10 ml
B

20 ml
C

50 ml
D

4085 ANGELIKA 371,76 836,45 1421,96 2 488,44 5 225,71
4086 HEŘMÁNEK 274,06 616,63 1048,27 1 834,47 3 852,38
4087 JASMÍN 827,23 1 861,28 3164,17 5 537,30 11 628,33
4037 KOZLÍK 253,26 569,83 968,71 1 695,24 3 560,00
4045 MEDOVÝ 455,23 1 024,26 1 741,24 3 047,17 6 399,05
4088 MEDUŇKA 645,56 1 452,51 2 469,26 4 321,21 9 074,55
4089 MIMOZA 309,42 696,20 1 183,54 2 071,20 4 349,52
4090 NEROLI 934,56 2 102,75 3 574,67 6 255,68 13 136,92
4091 RŮŽE 2 053,15 4 619,58 7 853,28 13 743,24 28 860,81
4092 ŘEBŘÍČEK 587,21 1 321,21 2 246,06 3 930,61 8 254,29
4068 SANTÁLOVÉ DŘEVO 587,21 1 321,21 2 246,06 3 930,61 8 254,29
4093 SLAMĚNKA 559,77 1 259,48 2 141,11 3 746,94 7 868,57
4094 VANILKA 780,62 1 756,39 2 985,86

SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ

Kód
zboží 7% sleva

Kč
10 ml

B
20 ml

C
30 ml

Z
50 ml

D
100 ml

E
4201 AFRODIZIAKÁLNÍ 215,16 344,23 688,49
4205 ANTICHRAPIN 217,29 347,67 695,35
4206 ANTIINSTEKT 181,45 290,32 580,6
4207 ANTINIKOTIN 368,01
4224 ANTIOXI 425,07 850,15 1445,24
4208 ANTIRAUCH 199,9 319,84 639,66
4229 AROMA baby 246,29 492,55
4220 AROMA -BUDÍK 222,23 355,57 711,14

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

Kód
zboží 7% sleva 10 ml

B
20 ml

C
30 ml

Z
50 ml

D
100 ml

E

4202 AROMECLIMA 173,07 276,89 553,82
5600 AROMISAN 250,17 380,47
4219 ATEMOL 231,01 369,61 739,23
4226 BRONOL 329,46 658,93
4209 CANDIÖL 259,47 415,12 830,26 1167,57
1201 CANDISAN 275,35 440,54 881,09 1514,37
4221 CHINA 194,88 311,8 623,59
4211 DOBRÝ DEN 153,44 245,49 491,02
4203 HARMONIE 244,89 391,81 783,63
4216 INSEKTOL 176,88 282,99 566
4223 MOLUNOL 408,53 850,8
4225 MOTTENOL 118,44 189,50 379,008
4217 NELINOL 261,44 418,33 836,66
4204 NOC LÁSKY 368,93 590,27 1180,58
2805 PROAPINOL 256,07 742,58
4212 RELAXAČNÍ 446,72 713,26 1429,54
4213 SENNÉ KVĚTY 143,68 229,88 459,77
4210 THYMION 262,21 414,91 822,14
4214 UŠLECHTILÉ DŘEVO 226,96 363,14 726,3
4215 UVOLŇUJÍCÍ 173,17 277,07 554,14
4218 VIROSAN 234,3 374,88 749,75

SMĚSI ÉO SAUNA
Kód

zboží 7% sleva
Kč

10 ml
B

20 ml
C

50 ml
D

4401 ČÍNSKÁ SAUNA 331 529,61 1059,18
4402 FINSKÁ SAUNA 267,38 427,78 855,55
4404 HORSKÁ SAUNA 305,17 488,3 976,58
4405 JAPONSKÁ SAUNA 287,2 459,48 918,97
4406 LESNÍ SAUNA 261,67 418,65 837,34
4409 POLÁRNÍ SAUNA 376,04 601,67 1203,3
4412 RUSKÁ SAUNA 286,61 458,57 917,16
4410 SAUNA RELAX 287,83 460,51 921,02

OSVĚŽOVAČ VZDUCHU
Kód

zboží Bez slevy
Kč

100 ml
E

500 ml
I

7101 CLIMAFRESH 275,84 1039,69

7102 FRESHNESS 212,69 808,26

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

ROSTLINNÉ OLEJOVÉ MACERÁTY
Kód

zboží Bez slevy
Kč

115 ml
U

215 ml
V

500 ml
I

1000 ml
J

5209 ALOE VERA 259,46 404,73 768,97 1307,22
5201 ARNIKOVÝ 357,4 571,87 1072,23 1787,06
5202 KAŠTANOVÝ 215,78 345,24 647,33 1078,86
5203 MĚSÍČKOVÝ 247,53 396,06 742,61 1237,68
5208 TŘEZALKOVÝ C10 226,56 362,51 679,67 1132,8
5211 TŘEZALKOVÝ M10 243,3 389,25 729,87 1240,76
5207 TŘEZALKOVÝ O10 235,94 377,51 707,81 1179,67
5204 TŘEZALKOVÝ S10 226,56 362,51 679,67 1132,8
5205 TŘEZALKOVÝ W10 518,44 829,48 1555,32 2592,19

PENTAGRAMOVÉ SMĚSI

Kód
zboží 7% sleva

Kč
2 ml

O
5 ml

A
10 ml

B
4851 DŘEVO  – SOUCITNOST 385,45 880,17 1408,28
4852 OHEŇ  – LÁSKA 428,05 869,19 1390,67
4853 ZEMĚ  – EMPATIE 452,79 928,85 1486,15
4854 KOV  – ÚCTA 199,9 451,94 723,09
4855 VODA  – MOUDROST 164,51 517,24 827,57
4850 SADA PENTAGRAMOVÝCH SMĚSÍ 5 × 1549,17 3270,76

ČAKROVÉ SMĚSI

Kód
zboží 7% sleva

Kč
2 ml

O
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
100 ml

E
4801 č. 1 MULADHARA -KOŘENOVÁ 56,44 235,25 376,39 752,78 1294,82
4802 č. 2 SVADHIŠTHANA -SAKRÁLNÍ 88,93 370,52 592,83 1185,67 2039,33
4803 č. 3 MANIPURA -EMOČNÍ 126,09 525,2 840,3 1726,6 2890,66
4804 č. 4 ANAHATA -SRDEČNÍ 184,5 796,41 1274,24 2548,48 4383,41
4805 č. 5 VIŠUDDHI -KOMUNIKAČNÍ 102,74 424,82 679,69 1359,4 2338,14
4806 č. 6 ADŽŇA -INTUIČNÍ 134,56 560,57 896,91 1793,84 3085,41
4807 č. 7 SAHASRARA -KORUNNÍ 94,36 332,77 631,13 1262,26 2171,1
4800 SADA ČAKROVÝCH SMĚSÍ 7 × 748,24 2837,86

VITAMÍNY
Kód

zboží Bez slevy
Kč

20 ml
C

50 ml
D

5101 LECITIN SUPER 218,42 436,84

ROSTLINNÉ OLEJE
Kód

zboží Bez slevy
Kč

115 ml
U

150 ml
F

215 ml
V

500 ml
I

1000 ml
J

5040 AMARANTOVÝ OLEJ LZS 1604,53 2516,93 4826,45 8204,94
5041 ARGANOVÝ OLEJ LZS 391,91 627,05 1178,86 1964,78
5002 AVOKÁDOVÝ OLEJ 82,39 131,82 247,83 421,29
5003 BRUTNÁKOVÝ OLEJ LZS 363,77 582,02 1094,22 1860,19
5004 DÝŇOVÝ OLEJ LZS 215,97 345,54 649,6 1104,31
5005 JOJOBOVÝ OLEJ LZS (DPH 21%) 401,63 642,6 1208,07 2053,74
5024 KARITÉ (SHEA OLEJ) 85,15 136,24 256,13 435,44
5042 KOKOSOVÝ OLEJ LZS 182 456,26 775,64
5031 KONOPNÝ OLEJ LZS 140,24 224,4 421,89 717,2
5006 LNĚNÝ OLEJ LZS 66,1 105,73 198,83 337,99
5007 MAKADAMIOVÝ LZS 94,28 150,85 283,56 482,07
5039 MANDLOVÝ OLEJ LZS 143,48 229,55 431,53 733,58
5009 MANDLOVÝ OLEJ LZT 50,88 81,4 153,04 260,16
5010 OLIVOVÝ OLEJ LZS 86,23 137,99 259,38 440,96
5011 PUPÁLKOVÝ OLEJ LZS 347,75 556,42 1046,07 1778,31
5012 RICINOVÝ OLEJ LZS (DPH 21%) 70,56 112,91 212,27 360,86
5014 SEZAMOVÝ OLEJ LZT 75,56 120,92 227,32 386,46
5015 SLUNEČNICOVÝ OLEJ LZS 59,7 95,49 179,55 305,23
5035 SLUNEČNICOVÝ OLEJ LZT 28,29 45,23 85,04 144,56
5016 SOJOVÝ OLEJ LZT 16,41 26,27 49,35 83,94
5018 Z ČERNÉHO KMÍNU LZS 402,07 643,32 1209,37 2055,97
5022 Z JADER ANDSKÉ RŮŽE LZS 675,62 1080,99 2032,25 3454,81
5017 Z JADER HROZNŮ LZT 73,64 117,78 221,47 376,49
5019 Z MERUŇ. PECEK LZS 185,21 296,35 557,13 947,11
5020 Z PŠENIČNÝCH KLÍČKŮ LZS 178,32 285,28 536,33 911,76
5013 Z RÝŽOVÝCH KLÍČKŮ LZS 76,08 121,76 228,85 389,07
5021 Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ LZS 347,75 556,42 1046,07 1778,31
5023 Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ LZT 37,26 59,62 112,12 190,62
5043 Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ PRA 141,74 226,79 426,37 724,82

KOSMETICKÁ MÁSLA
Kód

zboží Bez slevy
Kč

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

1000 ml
J

5029 BAMBUCKÉ MÁSLO 103,53 207,03 351,96 629,26
5026 KAKAOVÉ MÁSLO (v gramech) 172,07 344,12 585,01

5025 MANGOVÉ MÁSLO 263,43 526,84 895,64

7% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 9. 5. do 10. 6. 2018 do 24.00 hodin.

ROSTLINNÉ OLEJOVÉ MACERÁTY

www.karelhadek.eu
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VÁNOČNÍ SMĚSI ÉO

Kód
zboží 7% sleva

Kč
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
4309 JEŽÍŠEK 195,76 313,22 626,44
4313 ROMANTICKÉ VÁNOCE 219,66 351,46 702,94
4301 VÁNOČNÍ ČAS 162,81 260,52 521,01
4302 VÁNOČNÍ DÁREK 168,68 269,88 539,74
4310 VÁNOČNÍ HVĚZDA 128,51 205,58 411,17
4303 VÁNOČNÍ KOLEDA 214,44 343,13 686,23
4311 VÁNOČNÍ NÁLADA 162,81 260,52 521,01
4304 VÁNOČNÍ POHÁDKA 297,84 476,56 953,1
4305 VÁNOČNÍ SEN 197,24 315,57 631,14
4308 VÁNOČNÍ STROMEČEK 164,15 262,63 525,25
4306 VÁNOČNÍ VEČER 169,54 271,29 542,56
4307 VÁNOČNÍ VŮNĚ 176,43 282,3 564,57
4312 VOŇAVÉ VÁNOCE 194,59 311,32 622,61

AUTOPARFÉMY
Kód

zboží 7% sleva
Kč

100 ml
E

200 ml
G

7005 ANTI -TABAK 421,13 652,73
7003 FLAVOUR 281,82 436,83
7004 FLIRT 366,38 567,92
7006 FRUIT -LINE 567,25 860,91
7002 LOVE STORY 276,67 428,85
7001 VANILOU 306,35 474,82

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT
Kód

zboží Bez slevy Kč

9506 AROMATÁCKY 26,99
6001 KOSMETICKÁ ČEPICE 24,51
6000 OCHRANNÁ ROUŠKA 11,43
9416 PILNÍK 56,19
9503 SÁČKY K TERMO RUKAVICÍM 60,55
9501 TERMOPODLOŽKA 1124,39
9504 ŽELATINOVÉ TOBOLKY 41,67
9950 BROŽURA – AROMATERAPIE V PRAXI 13,23

XXS S S/M M L
9602 SADA 6–12 KULIČEK MIX VELIKOSTÍ 62,45 75,00 91,71
9603 KULIČKY – SADA VÍCE KUSŮ 42,00 87,00 65,50
9611 DŘEVĚNÉ KOLEČKO 43,50
9730 DŘEVĚNÉ MISKY 113,00 142,01 172,00 179,00
9500 TRIČKO S LOGEM XS–XXL 101,19

série Emotion

7% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 9. 5. do 10. 6. 2018 do 24.00 hodin.

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

série Emotion
SPRCHOVACÍ OLEJE A KRÉMY

Kód
zboží 7% sleva 50 ml

D
100 ml

E
200 ml

G

8203 FLIRT sprchovací olej 274,26 411,38

8404 ETERICA regenerační krém 207,88 342,98

PARFÉMOVÉ OLEJE
Kód

zboží 7% sleva 10 ml
B

20 ml
C

50 ml
D

8501 AMBRA 112,53 180,05 360,09
8502 ANANAS 111,21 177,93 355,85
8503 AVOKÁDO 201,71 322,73 645,44
8504 BROSKEV 186,48 298,37 596,71
8506 ČOKOLÁDA 124,8 199,68 399,37
8507 FIALKA 124,8 199,68 399,37
8509 JASMÍN 140,24 224,39 448,76
8510 KARAMEL 118,47 189,55 379,07
8511 KOKOS 109,56 175,3 350,59
8505 KONVALINKA 122,31 195,3 391,36
8512 MED 124,8 199,68 399,37
8513 MEDOVÝ MELOUN 109,69 175,48 350,95
8514 MELOUN 124,8 199,68 399,37
8515 TABÁK 148,77 238,01 476,03
8516 VANILKA 123,59 197,77 395,53

PŘEVODNÍ TABULKA OBJEMŮ NA PÍSMENNÝ KÓD
A 5 ml G 200 ml L 750 ml T 15 ml
B 10 ml H 250 ml O 2 ml U 115 ml
C 20 ml I 500 ml P  dávkovač – 500 ml V 215 ml
D 50 ml J 1000 ml Q 2,5 ml Z 30 ml
E 100 ml k3 130 g R 3 ml
F 150 ml k4 140 g S 35 ml

www.karelhadek.eu
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