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Stále se opakující, a přesto pokaždé jiné. Mám na mysli čtyři roční období, která nás provází životem. 
Mají zajímavé vlastnosti. Např. takové jaro. V chladu zimy na něj netrpělivě čekáme, aby pak rychle 
uběhlo. Ještě že následuje léto, které vykazuje podobné, hlavně hřejivější znaky. Na dovolenou se 
snad každý začíná těšit, když mu skončí ta stará. Ale i letošní krásný čas dovolených již patří do říše 
vzpomínek. Nebude dlouho trvat a to samé bude platit i o létu samotném. Chci věřit, že přicházející 
podzim bude shovívavý a nabídne hezkými dny babího léta poslední slunečnou možnost k dobití 
baterií před zimou. S pomalu, ale jistě přicházejícím podzimem budou padat i venkovní teploty. 

Touha po pobytu v přírodě se změní na procházky s pohledem na pestře se vybarvující listí. Podzim je i obdobím, které 
nepřízní počasí podporuje vznik zdravotních problémů. Jako každý rok se zvýší  poptávka po preparátech, které mohou 
napomáhat vyhnout se důsledkům nepřízně počasí. Stávající širokou paletu osvědčených průvodců chladným ročním ob-
dobím rozšíří velice zajímavý pomocník ve formě extraktu kořene Echinacey. Jsem rád, že novinek se objeví v nabídce více. 
Jejich zařazení do nabídky předchází značně dlouhý připouštěcí proces. Doufám, že alespoň některé z nich to zvládnou do 
příštího, tedy vánočního vydání Aromaterapie.

V době, kdy píši tyto řádky, je venku krásné počasí, sluníčko jakoby se domnívalo, že pokud neležíme v tropickém pásmu, 
pak alespoň subtropickém. Mnohým pod jeho paprsky hnědne pokožka někde u vody.   Nejen to, máme zde i staré přísloví 
„kam nechodí slunce, tam chodí lékař“.  Štěstí je součástí zdraví a sluníčko nám pomáhá zásobu hormonů štěstí vytvářet. 
Za zaměstnance � rmy i za sebe přeji všem krásné dny podzimní, pevné zdraví a bohaté zásoby oněch hormonů štěstí.

Karel Hadek  
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Kdysi, když jsem byl s výrobou kosmetiky na samých po-
čátcích, musel jsem řešit problém, do čeho preparáty plnit. 
Již tehdy bylo módou používání slov „přírodní kosmetika“. 
Jediným obalem přicházejícím v úvahu u „přírodní kosmetiky“ 
bylo sklo a pro krémy porcelánové kelímky. Požadované obaly 
jsem tedy pořídil a kosmetiku plnil. Ne dlouho. Skleněná lahev 
se sprchovacím olejem? To se mi nezdálo od samého začátku, 
a tak z bezpečnostních důvodů přišly do plastů, byť se to 
některým klientům nelíbilo. Koupelové oleje i další preparáty 
byly ve skle. Ne dlouho. Ti samí zákazníci, když jim láhev 
s koupeláčkem vyklouzla z ruky a poškodila vanu, se okamžitě 
začali dožadovat plastů. „Přírodní porcelánové kelímky“ na 
krémy to neměly o nic lehčí. Pár rozbitých umývadel je udě-
lalo neprodejnými. V neposlední řadě nutno zmínit i škody, 
které pravidelně u těchto křehkých obalů vznikaly během 
přepravy. Někdy mi to připadalo, že přepravce měl 
jediný úkol, a tím bylo je rozbít. Přesto zde byla 
i skupina preparátů, které od samého počátku ve 
skle byly a po dlouhá léta zůstaly. Jednalo o malé 
objemy a z tohoto pohledu i stabilní lahvičky. 
Jako příklad bych uvedl regenerační oleje. Tyto 
bezvodé olejové preparáty přišly do hnědých 
lékovek asi i proto, že na tehdejším trhu nebylo 
nic lepšího k sehnání. Po letech lze konstatovat, 
byly to celkem dobré obaly, byť nikoli nepro-
blematické. Při jejich používání spotřebitelem 
docházelo k potřísnění závitů lahvičky olejovým 
preparátem. Těsnící guma pipety tak namísto 
funkce těsnění získávala funkci pružiny a uzávěru 
propůjčovala tendenci k samootvírání. Na druhou 
stranu tyto obaly velice dobře chránily preparáty 
i před světlem a případně i UV -zářením. Doba 
se mění a co potěší, rozšiřuje se i nabídka oba-

lové techniky. Není tomu tak dlouho, co jsme objevili obaly 
zajímavé jak pro bezvodé olejové, tak i emulzní preparáty. 
Rozhodnutí, že je použijeme, na sebe nedalo dlouho čekat. 
Jejich hlavní zajímavostí je konstrukce. Obal je opatřen dáv-
kovačem, který po naplnění preparátu obal nejen dokonale 
utěsní, ale i samotný odběr preparátu bude daleko jednodušší 
a pohodlnější. Zcela jednoduše, příjemnost pro spotřebitele. 
Další výhodou obalu je tzv. systém airless. Obal má pohyblivé 
dno. Odebráním preparátu se vytváří podtlak, čímž je dno 
každým odběrem doslova nasáváno směrem k dávkovači. 
Výhodou je, že do obalu nemůže vstoupit žádný vzduch, který 
by mohl zavléci i všudypřítomné aerobní mikroorganizmy 
a způsobit mikrobiální kontaminaci preparátu. Toto nutno 
označit jako obrovskou výhodu pro preparáty s logem KH, 
neboť jsou vyráběny bez konzervace. Samozřejmě, i přístup 

vzduchu lze označit jako naprosto nežádoucí a to z toho 
důvodu, že vzdušný kyslík urychluje „stárnutí“, tedy 
oxidaci neboli žluknutí tuků či olejů v  preparátech 
obsažených. Je tedy logické, že onen airless -systém 
přispěje i  k  trvanlivosti preparátů. Já vždy primárně 
posuzuji obaly z technického hlediska. Jejich úkolem 

je dobře chránit obsah obalu. Co se jejich líbivosti 
týká, k  tomu mohu jen dodat, že krásný, ho-

nosný obal má vždy vliv na cenu výrobku 
samotného, na jeho kvalitu nikoli. Nezřídka 

se tak stává, že cena obalu je vyšší než 
cena výrobku samotného. Nové obaly 

bych tedy z mého pohledu označil jako 
technicky vynikající řešení. Pokud se 

budou líbit i klientům, jež v nich 
obdrží preparáty, 

které pravidelně u těchto křehkých obalů vznikaly během 
přepravy. Někdy mi to připadalo, že přepravce měl 

byly to celkem dobré obaly, byť nikoli nepro-
blematické. Při jejich používání spotřebitelem 
docházelo k potřísnění závitů lahvičky olejovým 
preparátem. Těsnící guma pipety tak namísto 
funkce těsnění získávala funkci pružiny a uzávěru 
propůjčovala tendenci k samootvírání. Na druhou 
stranu tyto obaly velice dobře chránily preparáty 
i před světlem a případně i UV -zářením. Doba 
se mění a co potěší, rozšiřuje se i nabídka oba-
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bude to jejich další pozitivum. Obaly mají objem 30 ml a změna 
se bude týkat REGENERAČNÍCH OLEJŮ, LIPIO -SÉR. Taktéž 
� uid GOTHEA DREAM bude dodáván v novém obalu. Vý-
jimkou budou jen 30 ml REGENERAČNÍ OLEJ NEUTRÁLNÍ 
(1911 Z), 30 ml REGENERAČNÍ OLEJ NEUTRÁLNÍ BPJ (1015 Z) 
a 35 ml LIPIO -SÉRUM NEUTRÁLNÍ (1950 S). Důvodem je, že 
nové obaly již nebude možné otevřít po uzavření u výrobce 
a  jejich použití i  u  jmenovaných preparátů by znemožnilo 
tvorbu vlastních specialit.

Karel Hadek

Zrušení služby 
„Sloučený balík s AKH“

Vážení zákazníci, dlouhodobě jsme Vám umožňovali  spojit 
Vaši objednávku od společnosti 1. Aromaterapeutická KH a. s., 
s objednávkou od společnosti Aromaterapie Fauna s. r. o. Po 
posledních legislativních změnách, které zpřísňují předávání 
informací třetí osobě (tzv. zákon o GDPR), a v návaznosti na 
obchodní podmínky přepravních společností, kdy nelze po-
jistit zboží dvou společností zároveň, jsme nuceni zrušit tuto 
Vámi oblíbenou službu. V současné době hledáme náhradní 
řešení. Nové informace budou ihned zveřejněny na našich 
webových stránkách, facebooku a samozřejmě v časopise 
Aromaterapie.

Ing. Hana Šaravcová
Finanční oddělení Aromaterapie Fauna s.r.o.

Ochrana údajů 

Zákon o ochraně osobních údajů neboli GDPR stanovuje přís-
nější ochranu dat. Chráníme údaje vaše, ale i naše � remní. 
O ochraně vašich údajů se dozvíte v sekci GDPR na našich 
webových stránkách. A jak je to s našimi?  S velkoodběrateli 
a velkoobchodníky uzavíráme ,,Rámcovou kupní smlouvu”. 
Smlouva byla zaslána všem VO na emailovou adresu spolu s 
informací, že je potřeba ji vytisknout a zaslat na naši adresu 
poštou nebo oscanovat a zaslat zpět na adresu paní Šimon-
kové (simonkova@karelhadek.eu). Pokud jste takto neučinili a 
neučiníte do 20. 9. 2018, jsme nuceni vám odebrat možnost 
spolupráce velkoodběratele nebo velkoobchodníka. 

Změna je zde i pro naše dlouhodobé maloodběratelské 
přátele mající výhodu nákupu na fakturu se splatností 14 dní. 
Pokud požadujete zaslat zboží s pozdní platbou, uzavíráte s 
námi ,,Kupní smlouvu” a my po vás nově požadujeme rodné 
číslo. Je to podobné, jako když kupujete dům…  Pokud po-
žadovaný údaj nebudete ochotni poskytnout, musíme hájit 
svou práci, zboží a platby za objednané přípravky a zboží 
můžeme poslat pouze na dobírku nebo platbu předem.

Od 1. 8. 2018 jsme byli nuceni zrušit spojený balík s výrobky 
AKH a AROMAFAUNA. Nebyli jsme schopni dostát vašim 
požadavkům v kombinaci s ochranou osobních dat GDPR. 
Pokud najdeme nějaké řešení, budeme vás informovat jak na 
webových stránkách obou společností, tak i na facebookových 
stránkách a časopise AROMATERAPIE pro zdraví a krásu. 

Věřím, že tyto drobné komplikace, potřebné pro dodržení 
zákona o ochraně jak vašich, tak našich osobních dat, nenaruší 
společné přátelské vztahy. 

Michaela Švorcová 
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ECHINACEA

Echinacea purpurea je celé latinské pojmenování této velice 
zajímavé léčivky. Jejím českým názvem je třapatka nachová. 
Velice často je představována jako ozdobná květina zahrad. 
Něco na té okrasnosti bude. I mně se její květy líbí a i tato 
léčivka je součástí � remní zahrady. To je hezké, nikoli však nej-
důležitější. Běžně je uváděno, že pochází ze Severní Ameriky, 
kde ji indiáni používali téměř jako všelék. V posledních letech 
nabývá tato rostlina na významu i v našich oblastech. Důvod 
se mi jeví logický. Ekologie se permanentně zhoršuje, o kvalitě 
potravin raději nemluvě. Velká většina nabízené kosmetiky ne-
respektuje fyziologii pokožky, léky občas více škodí, než léčí, a 
dalším fenoménem doby je u mnohých stres. Nelze se divit, že 
důsledkem je snižující se imunita v populaci jako takové. Právě v 
tomto případě lze říci, že Echinacea patří k tomu nejlepšímu, co 
máme k dispozici. Byť u mě to bude mít vždy těžké, první místo 
v tomto směru měl, má a vždy bude mít Eleutherococc. Nutno 
však podotknout, že právě permanentně se snižující imunita 
v populaci nabízí možnost terapeutické kombinace Eleuthe-
rococcu a Echinacey. Z mého pohledu, Eleutherococc rodu 
mužského a Echinacea rodu ženského, spolu tvoří excelentní, 
velice aktivní, vzájemně se doplňující pár. Poslední léta jsou 
nejen obdobím výzkumu, ale i poznatků, které vedly k tomu, 
že stejně jako Eleutherococc i Echinacea je v mnoha zemích 
o� ciálním léčivem. Byť i zde nutno podotknout, že výsledky 
výzkumů se jeden od druhého diametrálně liší. Někdy mi to 
připadá, že výsledek výzkumu záleží nejen na tom, kdo ho 
zadal, ale i za jaké výsledky si zaplatil. Nelze se divit, že z tohoto 
pohledu lze empirické poznatky hodnotit jako důležitější. Pokud 

někdo aplikuje denně 3 tobolky po 100 mg 
suché drogy, pak lze jen stěží nějaký 

účinek očekávat. Ten se dosta-
vuje až při vyšších dávkách 

kolem 900–2 000 mg pro 

dospělou osobu. Terapeutický význam Echinacey je široce 
popisován a jako imunostimulant ji lze doporučit od běžných 
každodenních problémů až po těžká onemocnění. Jedním z 
velice rozšířených problémů jsou záněty. Právě zde zvyšování 
imunity pomáhá organizmu se s nimi rychle vypořádat. Blíží 
se nám podzim, zcela jistě i letos o nachlazení nebude nouze, 
nějaká ta chřipková epidemie se nám bude vehementně vnu-
covat. S podzimem a zimou jsou spojeny i problémy se záněty 
dýchacích cest, často se objevuje bolest v krku, zhoršuje se 
bronchitida, hlásí se záněty středního ucha a takto bych mohl 
ve výčtu široké palety onemocnění pokračovat. I zde řádná 
imunita může rozhodovat o tom, zda onemocníme, či nikoli. 
Lidová moudrost praví, že nemoci nechodí po horách, ale po 
lidech. Ono nejde vždy jen o zánět či chřipku či podobné „ma-
ličkosti“, byť i ty dovedou každého pořádně potrápit, dokonce 
u oslabených jedinců mohou i ohrožovat na životě. Stejně jako 
Eleutherococc pomáhá Echinacea navyšováním imunity i při tak 
závažných onemocněních, jako je rakovina. Dále pak pomáhá 
snižovat negativní účinky jak chemoterapie, tak i případného 
ozařování. Účinek Echinacey lze označit jako opravdu velice 
široký. Krom výše uvedeného je mi známo, že se osvědčila i u 
mnoha dalších onemocnění, jako jsou herpesová onemocnění, 
Crohnova choroba, psoriáza, ekzémy a další kožní problémy. 
Dále mohu uvést, že extrakt Echinacey je doporučeníhodný na 
chronické záněty močových cest včetně močového měchýře, 
při problémech ženských pohlavních orgánů. Ani muži nepři-
jdou zkrátka, vhodný je i při problémech s prostatou. Možno 
zmínit i bércové vředy a hemeroidy. V této návaznosti bych rád 
zmínil i skutečnost, že stejně jako Eleutherococc i Echinacea 
se osvědčila u některých tzv. autoimunitních onemocněních. 
Nelze se divit, že namísto podávání imunosupresivních léků se 
osvědčily adaptogeny Echinacea a Eleutherococc, které funkč-
nost imunitního systému optimalizovaly. To se samozřejmě 

pohledu lze empirické poznatky hodnotit jako důležitější. Pokud 
někdo aplikuje denně 3 tobolky po 100 mg 

suché drogy, pak lze jen stěží nějaký 
účinek očekávat. Ten se dosta-
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propočítanou dávku nakapat do např. horkého čaje a alkohol 
se odpaří.  Účinné látky tímto postupem nejsou likvidovány, 
lze je označit za termostabilní. Koneckonců, při výrobě čajů 
se taktéž droga přelévá vařící vodou, případně dokonce i po 
nějakou dobu vaří. Krom extraktu přichází do nabídky i sušený 
kořen Echinacey. Z něho lze připravit čaj, či spíše odvar. Dvě 
čajové lžičky drogy dáme do 0,5 litru vody a cca půl hodiny 
mírně vaříme. Takto připravený odvar vypijeme v průběhu dne. 
Jako šetrnější se mi jeví příprava do termosky. I zde použijeme 
dvě čajové lžičky drogy, přelijeme půl litrem vody a necháme 
přes noc vyluhovat. Co se snášenlivosti Echinacey týká, lze ji 
označit za vynikající, byť ani zde nelze apriori vyloučit případnou 
individuální nesnášenlivost. Proto doporučuji začínat s nižším 
dávkováním a pozvolna jej zvyšovat. Echinaceu doporučuji 
používat zhruba po dobu jednoho měsíce a následně udělat 
přestávku. V případě potřeby lze kúru prodloužit, případně i 
opakovat. Echinacea coby léčivka má dlouhou tradici, a tak i 
tradice uvádění novinek do nabídky káže, že na prvních 10 
objednávajících čeká preparát Echinacea extrakt v balení 100 ml 
jako dárek.

Karel Hadek 

ECHINACEA EXTRAKT  3005
  3005 E  = 100 ml           3005H = 250 ml          3005 I =  500 ml          3005 J = 1000 ml
         273,72 Kč                       597,82Kč                          1 128Kč                          2 168,57Kč 

ECHINACEA KOŘEN    3010
  3010 E  = 100 g               3010 H = 250 g            3010 I =  500 g           3010 J = 1000 g
         165,59Kč                         356,63,Kč                      670,80Kč                      1 283,21Kč  

netýká tak závažných záležitostí, jako jsou transplantace orgánů 
a podobně. Ve výčtu pozitivních vlastností Echinacey by bylo 
možné dlouhosáhle pokračovat.  Jistou výhodou Echinacey vůči 
Eleutherococcu je podstatně rychlejší účinnost. Do nabídky 
přichází Echinacea  buď jako suchý kořen, případně jako tekutý 
lihový extrakt kořene. Z mého pohledu je daleko jednodušší, 
přesnější, časově nenáročné i příjemnější používání extraktu. 
Zde doporučuji dávkování 3x denně 30 kapek. Ve 30 kapkách 
(cca 1 ml) je obsažen extrakt z 300 mg drogy. Extrakt obsahuje 
cca 30 % alkoholu. Vzhledem ke skutečnosti, že tento extrakt je 
z titulu legislativy de� nován jako potravinový doplněk, bude i 
zde povinnou součástí preparátu (dez)informace, že přípravek 
není vhodný pro těhotné a kojící ženy, jakož i děti do tří let. 
Na případnou otázku proč nejsem schopen věcně odpově-
dět. Ironicky bych poznamenal, že když jeden neonemocní, 
farmaceutický průmysl přijde o kšeft, což by mohl být pádný 
důvod. U dětí doporučuji dávkování dle jejich váhy. Dávku pro 
dospělého, tedy 30 kapek, vydělíme 75 (kg) a vynásobíme vahou 
děcka. V jednoduchosti je síla, tedy na 2,5 kg váhy přijde jedna 
kapka. Při aplikaci 4 kapek u děcka vážícího 10 kg to odpovídá 
následujícímu množství alkoholu: cca 30 kapek je 1 ml. V tomto 
množství je 0,3 ml alkoholu, váhově tedy 0,22 g. 4 kapky jsou 
pak 1/7,5. V tomto případě je konzumované množství 0,03 g 
100% alkoholu. Snad jen pro úplnost, 1 kapka preparátu pak 
obsahuje 0,0074 g alkoholu. Humorně vyjádřeno, žádná celá, 
nula, nic. U lihových extraktů se matky domnívají, že obsažený 
alkohol je nebezpečný, či i jen nevhodný pro děti. Ten však v 
daných případech funguje jako vynikající konzervant a roz-
pouštědlo současně. Navíc, konzumovat jej nikdo nemusí, stačí 
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Jablko – elixír zdraví

Na dotaz jedné čtenářky ohledně nikoli jablek jako takových, 
ale jejich doošetřování před uvedením na trh, jsem odpověděl 
v poradně, co si o tom myslím. Když jsem si článek sám po 
sobě přečetl, pomalu mě na jablka přešla chuť. Neprávem. 
Jablko je jablko, tedy ovoce. Jako takové nesmí z rozhodnutí 
euro -legislativy léčit. Díky Bohu, že jsou jablka negramotná 
a nemohou si přečíst, co jim Brusel zakazuje či přikazuje, a tak 
dělají nikoli to, co si přejí eurodiktátoři, ale co jim do vínku 
dala sama příroda. Dělala to před existencí EU, dělají to dnes 
a samozřejmě, budou to dělat i až už zde EU, tato propálená 
organizace, nebude. Patří jim za to můj dík, tedy jablíčkům. Na 
jednu stranu bych jablka označil jako potravinu, ale nemohu 
si odpustit, abych je neoznačil i jako léčivo. Dokonce i trochu 
nadneseně, jako léčivo z boží lékárny. Nejlepších jak chuťo-
vých vjemů, tak terapeutických účinků jablka dosáhneme 
konzumací zralých plodů, samozřejmě bez „způvabňující“ 
chemie. Zde nutno uvést, že i jablka je možné brát jako sou-
část aromaterapie, obsahují totiž i malá množství éterických 
olejů. Malá množství aldehydů, esterů, alkoholů v  jablcích 
jsou vonnými složkami „jablečných éteráčků“ a  propůjčují 
jablkům jejich typickou jablečnou vůni. Pokud se budeme 
bavit o tom, co jablko obsahuje, pak bychom měli začít u vody, 
doslova přírodní vody. Jen jako zajímavost uvádím, že ta tvoří 
zhruba 80 % váhy jablka. Na dalším místě bych rád zmínil 
„nezdravý“ cukr, který bych v tomto případě de� noval jako 
zdravý, neboť je přirozenou součástí komplexu zvaného ja-
blko. Zapomenout nesmíme ani na různé vitamíny, minerální 
látky, kyselinu jablečnou a menší množství kyseliny citronové. 
Jednou z nejdůležitějších složek jsou jablečné pektiny. Jedná 
se o nestravitelnou vlákninu, zdraví velice prospěšnou. V trá-
vicím traktu vytváří gel, který na sebe naváže různé toxické 

sl
o

vo
 o

d
b

o
rn

ík
a

produkty látkové 
výměny, a  brání 
tak vzniku zánětů. 
Dokonce podporuje 
i  vylučování toxických 
těžkých kovů z  organi-
zmu. Ten „nezdravý“ cukr 
jsem výše označil za zdravý 
i  proto, že v  principu nejde 
o  cukr, ale o  jablko. Vysvětlím… 
Pektin a cukr a další složky! Je známo, 
že jablečný pektin optimalizuje hladinu krevního cukru tím, 
že zpomaluje jeho vstřebávání do krve. Tím však „pracovní 
smlouva“ s pektinem nekončí. Krom jiného napomáhá deto-
xikaci jater a váže na sebe žlučové kyseliny, čímž v organizmu 
napomáhá udržet optimální hladinu cholesterolu. Není ta-
jemstvím, že vysoká hladina cholesterolu se podílí na tvorbě 
žlučníkových kamenů. Jablko díky pektinu vykazuje i zajímavé 
účinky v trávicím traktu. Napomáhá optimalizaci funkci střev, 
podporuje vyprazdňování a lze jej doporučit i jako jednu ze 
součástí prevence rakoviny tlustého střeva. Pektin se osvědčil 
jako účinný i u některých forem ekzémů. Lze jej doporučit 
i těm, kdož mají sklony ke dně, neboť napomáhá vylučování 
kyseliny močové z organizmu. Abychom mohli maximálně 
využít veškeré jablečné dobročinnosti, doporučuji konzumaci 
jablka vždy se slupkou. I ta je bohatá na různé v těle pozitivně 
působící složky. Každopádně doporučuji opatření chemicky 
neošetřených jablek od zahrádkářů, neboť ony ze supermar-
ketů se často pro konzumaci bez oloupání slupky nehodí, 
tedy pokud se jeden nechce „dokrmovat“ např. parafínem, 
možná i insekticidy či pesticidy. A protože jablkům leží na srdci 
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nejen naše zdraví, ale i krása, jejich konzumace 
napomáhá i zjasnění pleti. Samozřejmě může 
posloužit i jako domácí kosmetika. Na jemno 
rozetřené (rozmixované) jablko se smíchá 
s cca 10 ml oleje z pšeničných klíčků (jedna 
polévková lžíce) a nanese na vyčištěnou pleť. 
Maska se nechá působit cca 20 minut. Poté ji 
odstraníme jen opláchnutím vlažnou vodou. 
U zánětlivé pokožky lze ještě přidat i proti-
zánětlivé ÉTERICKÉ OLEJE, např.  HEŘMÁ-
NEK, MATEŘÍDOUŠKU, ČERVENÝ TYMIÁN, 
LEVANDULI, případně i další. K uvedenému 
množství lze přidat až 6 kapek.

Karel Hadek

Roupi

Poslední dobou jsem odpovídal dost často na dotazy, které se 
týkaly jak prevence roupů, tak i jejich výskytu. Samozřejmě, že 
i zde má aromaterapie co říci, dokonce byla, je a zcela jistě i v bu-
doucnosti bude součástí zbavování se těchto nepříjemných 
parazitů. Na otázku, jak se člověk nakazí, je celkem jednoduchá 
odpověď. Je nezbytně nutné pozřít jejich vajíčka. Asi nejčas-
tějším způsobem přenosu nákazy bude jejich přímý přenos 
z prstů, které přišly do kontaktu s okolím konečníku, do úst.

Další možností je jejich přenos například na hračky, ložní prádlo 
a podobně, následkem čehož bývá i nepřímé nakažení. Z vajíček 

se ve střevním traktu vylíhnou larvy, které následně dospívají 
až v  roupy schopné kladení vajíček. U tohoto onemocnění 
se občas objevuje i označení „roup dětský“. Nelze se divit. Ve 
chvíli, kdy děti jdou do školky, školy či podobných zařízení, kde 
je vysoká koncentrace dětí, jsou pro přenos a šíření infekce 
ideální podmínky. Nutno vědět, že u in� kovaného člověka sa-
mičky těchto parazitů kladou v době spánku v okolí konečníku 
obrovská kvanta vajíček. Svědění v oblasti konečníku, které je 
s roupy spojeno a nutnost jeho eliminace poškrábáním, pak 
vede k jejich přenášení. Již zde je třeba zabránit kontaktu rukou 
se svědícími partiemi oblasti konečníku. Důležitá je v danou 
dobu i zvýšená hygiena. První ranní činností, hned po otevření 
očí, by mělo být osprchování, aby došlo k odstranění vajíček 
nakladených v oblasti konečníku. Jako vhodné mycí prostředky 
mohu doporučit HY -INTIMA, ČAJOVNÍKOVÝ SPRCHOVACÍ 
OLEJ, případně i mycí olej DESINFI. Na následné uklidnění 
pokožky mohu doporučit osvědčený preparát INTIMISS, pří-
padně i FEMISHEA. Celodenně je důležité aktivně dodržovat 
hygienické návyky, např. mytí rukou po použití toalety, jako 
důležité lze označit u dětí i čištění nehtů. Na mytí rukou mohu 
doporučit výše zmíněný mycí olej DESINFI. Mimořádnou po-
zornost nutno věnovat ručníkům, které by se po každém použití 
měly měnit. Nutná je taktéž velice častá, nejlépe každodenní, 
výměna jak ložního, tak i spodního prádla. Ideální je vyvářka 
prádla. Jistotu, že vajíčka praní nepřežijí, zaručují až teploty 
nad 70 °C.

Zvýšenou pozornost bytové hygieně je nezbytně nutné vě-
novat i po odeznění nemoci. Vajíčka na různých předmětech 
zůstávají životaschopná až jeden měsíc. Doporučuji předměty, 
které mohou být kontaminovány vajíčky a  snesou to, oše-
třovat preparátem THYMICON. Zapomenout nesmíme ani 
na skutečnost, že roupi mají rádi cukry, které jsou nutné pro 

nejen naše zdraví, ale i krása, jejich konzumace 
napomáhá i zjasnění pleti. Samozřejmě může 
posloužit i jako domácí kosmetika. Na jemno 
rozetřené (rozmixované) jablko se smíchá 
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Stejně jako roupi nesnáší hořké, je jim nepříjemné 
kyselé. Dalším pomocníkem může být i kysané zelí, 
případně pokrmy z něj připravené. Podobné platí 
i o kysaných mléčných produktech. Samozřejmě že 
pro volbu vhodné terapie bude u každého děcka 
věk. Pokud je nad roupy vyhráno, radost by neměla 
být přehnaná. Důvodem je skutečnost, že právě 
v dětských kolektivech velice často hrozí reinfekce. 
Zvýšená hygiena v takovýchto případech by měla 
být samozřejmě dlouhodobou každodenní zále-
žitostí. Ta pak v  může vést k  realizaci úsloví, že 
předcházet je jednodušší než léčit.

Karel Hadek

Éterický olej NIAOULI

Ono poněkud exotické pojmenování tohoto oleje 
může způsobovat problémy při prvním vyslovo-
váním čtyř po sobě jdoucích samohlásek. INCI 
označení tohoto oleje je: Melaleuca viridi� ora 
Leaf Oil. Bohužel, při gra� ckém zpracování se 
do našeho tištěného katalogu vloudila chyba 
a NIAOULIOVÝ OLEJ má u INCI uvedeno ozna-
čení pro olej myrhový (Commiphora myrha Oil). 
Na webových stránkách jsou uvedené údaje 
správné. Niaouli stromy rostou v Indii, Malajsii, 

jejich přežití. Proto doporučuji u to-
hoto onemocnění podstatně omezit 
příjem jak cukrů, tak i „vyšších cukrů“ 
(mouky, škrobu), které jsou v organi-
zmu rozkládány na ony stravitelné.

Pokud již tito vnitřní parazité někoho 
in� kují, lze vyzkoušet preparát EN-
DOPARAZIN z produktů Aromafauna. 
Dávkování se určuje podle tělesné 
váhy. Jedna kapka se aplikuje na 7 kg 
váhy. Preparát má ostrou chuť, proto 
jej doporučuji aplikovat do želatino-
vých tobolek. Dávkování je 3× denně. 
Kúra by měla trvat 7 až 10 dní. Zde 
však vzniká problém s aplikací tobolek 
u malých dětí. Malé děcko jej nepo-
zře. Podobná situace vzniká i u dalších 
olejů či směsí, které vykazují antipara-
zitní účinky, např. česnek, dobromysl, červený tymián, mateří-
douška, čajovník, CANDIOL. Zde lze doporučit stravu bohatou 
na česnek, cibuli. Do jídla lze přidávat i kurkumu, rozemletou 
černuchu (černý egyptský kmín). Jako vhodnou i zde mohu 
doporučit pampelišku. Krom dalšího širokého spektra účinků, 
které jsou dány obsahovými složkami, je i pampeliška vhodnou 
součástí terapie u roupů díky vysokému obsahu hořčin. Lze 
konzumovat čerstvé pampeliškové listy, případně pampelišku 
usušit, rozemlít na prach v tříštivém kávovém mlýnku. U čer-
stvé pampelišky je doporučené dávkování 3 × denně 10 listů, 
u dětí pak přiměřeně méně. U sušené pampelišky doporučuji 
3 × denně lžičku pampeliškového prášku dát do úst a zapít 
vodou. Více informací o pampelišce lze najít v článku archivní 
AROMATERAPIE 2–3/2007, na stránkách 7 až 9 na našem webu. 
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jejich přežití. Proto doporučuji u to-
hoto onemocnění podstatně omezit 
příjem jak cukrů, tak i „vyšších cukrů“ 
(mouky, škrobu), které jsou v organi-
zmu rozkládány na ony stravitelné.

Pokud již tito vnitřní parazité někoho 
EN-

 z produktů Aromafauna. 
Dávkování se určuje podle tělesné 
váhy. Jedna kapka se aplikuje na 7 kg 
váhy. Preparát má ostrou chuť, proto 
jej doporučuji aplikovat do želatino-
vých tobolek. Dávkování je 3× denně. 
Kúra by měla trvat 7 až 10 dní. Zde 
však vzniká problém s aplikací tobolek 
u malých dětí. Malé děcko jej nepo-
zře. Podobná situace vzniká i u dalších 
olejů či směsí, které vykazují antipara-
zitní účinky, např. česnek, dobromysl, červený tymián, mateří-
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Filipínách, Austrálii a dalších zemích. Éterický olej se získává 
parní destilací z listů a větviček. Hned v úvodu uvedu, že se 
svým složením velice podobá oleji kajeputovému a eukalyp-
tovému. Nejdůležitější složkou NIAOULIOVÉHO OLEJE je 1,8 
cineol, který je znám též pod označením eukalyptol. Ten se 
vyskytuje v mnoha éterických olejích, ale pojmenování tato 
složka dostala dle eukalyptového oleje. Nejkvalitnější eukalyp-
tové oleje obsahují až 85 % eukalyptolu. Zmíněný kajeputový 
olej obsahuje kolem 60 % eukalyptolu. Niaouliový olej pak dle 
původu má rozdílný obsah eukalyptolu až do 60%. Eukalyptol 
má příjemnou vůni i chuť, a proto je veřejnosti velice dobře 
znám. Ať již pro svoje terapeutické použití v různých medika-
mentech (jako jsou např. sirupy proti kašli) či bonbonech, žvý-
kačkách a podobně. Použití samozřejmě nachází i v kosmetice 
v mýdlech, šampónech, zubních pastách, koupelových či ma-
sážních přípravcích. Zmíněný eukalyptol působí sekretoliticky, 
antibakteriálně a antivirálně. Jeho další zajímavou vlastností 
je schopnost podpořit plicní funkčnost u astmatiků a kuřáků. 
Dalšími obsahovými složkami niaouliového oleje jsou linalool, 
který též vykazuje silné antibakteriální účinky a je původcem 
oné nasládlé chuti oleje. Následují nerolidol, terpineol, p -cymol, 
pinen, jakož i další složky v malých množstvích. Niaouliový olej 
je řídký olej s hustotou dle složení kolem 0,9. Co se účinků niaou-
liového oleje týká, mohl bych ho označit, v jistém slova smyslu, 
za dobrého kamaráda do nepříznivého počasí. Díky výše zmí-
něnému složení se jedná o silně antiseptický olej. Nejznámější 
jsou jeho pozitivní účinky na dýchací cesty. Při rýmě, ucpaném 
nose, bronchitidě, zahlenění poskytne tento olej dobré služby 
a bude patřit k VIP olejům. V případě problémů s dýchacími 
cestami, nastydnutím či chřipce jej lze velice výhodně používat 
ve směsi s EUKALYPTEM, BOROVICOVÝM OLEJEM, MÁTOU 
PEPRNOU, ALE I MATEŘÍDOUŠKOU, ČERVENÝM TYMIÁNEM. 
Pro inhalace by byla vhodná směs éterických olejů 2 díly nia-

ouli, 2 díly eukalyptus, 2 díly borovice a 1 díl červený tymián. 
Cca 5 kapek směsi dát na papírový kapesník a inhalovat. Pro 
jeho jemnost jej lze doporučit k použití u zmíněných problémů 
i u dětí. 2 kapky oleje nakapané na kousek buničiny položený 
na polštář v blízkosti hlavy přivodí podstatné zlepšení pro-
blémů. V případě aromatizace obývaného prostoru doporučuji 
1 kapku na 5 m3 vzduchu. Lze jej též označit jako zajímavý olej 
pro milovníky saunování. V případě potřeby se nabízí i možnost 
výroby vlastního balzámu či oleje. Vhodné by bylo bambucké 
máslo, případně mandlový či jiný olej, který je při ruce.

Do 50 ml zvoleného nosiče přidáme následující oleje: 10 kapek 
NIAOULI, 10 kapek EUKALYPTU, 10 kapek BOROVICE, 5 kapek 
ČERVENÉHO TYMIÁNU, 5 kapek MÁTY PEPRNÉ. Opomenout 
bychom neměli ani přidání lecitinu extra. Přípravek vtíráme do 
hrudníku, šíje a zad. Ať již samotný niaouliový olej, či ve směsi 
s jinými oleji můžeme využít i v koupelovém či masážním oleji. 
NIAOULIOVÝ OLEJ zprostředkuje pocit prohřátí, podporuje 
i pocení. Těchto účinků lze využít i při ztuhlém svalstvu, pří-
padně i bolestech kloubů. Krom již zmíněných velice dobrých 
účinků niaouliového oleje na dýchací cesty nutno zmínit i jeho 
pozitivní účinky na pleť. Lze jej použít jako součást preparátů 
regenerujících a pěstících pokožku. Za zmínku stojí i kombinace 
s třezalkovým olejem, kde může v koncentraci okolo 3 % sloužit 
jako prevence škod, které může způsobit nadměrná expozice 
pokožky UV-zářením. Niaouliový olej lze taktéž používat při 
problémech s dýchacími cestami vnitřně. Denní dávka by byla 
pro dospělého člověka 3 × denně 3 kapky. Na závěr bych již jen 
zmínil, že při terapeutickém dávkování nejsou známy žádné 
negativní vedlejší účinky tohoto oleje.

Karel Hadek

Filipínách, Austrálii a dalších zemích. Éterický olej se získává ouli, 2 díly eukalyptus, 2 díly borovice a 1 díl červený tymián. 
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LECITIN SUPER

Velice často dostávám dotaz na použití rostlinných olejů 
nikoli v kosmetice, ale jako kosmetiky. Odpověď je celkem 
jednoduchá. ROSTLINNÉ OLEJE jsou vynikající suroviny na 
výrobu kosmetiky, jako kosmetiku je z mého pohledu nelze 
označit. Důvod je zcela jednoduchý a principiálně vychází 
z poznatků o pokožce. Kyselý hydro -lipidový ochranný plášť 
pokožky není nějaká olejová vrstva nacházející se na povrchu 
pokožky, ale emulze. Přesněji, emulze voda v oleji. Pokud tedy 
chceme dát pokožce to nejlepší, pak rozhodně samotný olej 
není to pravé ořechové. To, že mnozí doporučují používání 
samotných olejů na pokožku, pramení dle mého buď z jejich 
neznalosti, případně z touhy po prodeji. Použití emulgátorů 
při výrobě kosmetiky je prostě jednou z nutností. Abychom 
vytvořili emulzi, potřebujeme tzv. „pomocnou složku“, která 
nám umožní spojení dvou látek, které jsou běžně nemísitelné, 
tedy vody a tuku. Tato pomocná složka se nazývá emulgátor. 
Dodavatelský průmysl nabízí stovky různých emulgátorů. Ab-
solventi kurzů Aromaterapie vědí, že některé vlastnosti emul-
gátorů jsou dány jejich HLB -hodnotou. Laik musí mít v hlavě 
zmatek, neboť konkurence si ani v tomto případě rozhodně 
rukavičky nebere, a tak v rámci tvrdého konkurenčního boje 
namísto informací se na světlo boží dostává i přehršle dezin-
formací, formulovaných právně nenapadnutelným způsobem. 

Občas se na dezinformacích podílí i dobře placení odborníci. 
A tak se jeden může dočíst, že ten a ten emulgátor „může“ 
být nebezpečný, protože „může“ obsahovat… Při čtení ta-
kových lahůdek mě napadá, zda vůbec je vhodné pít vodu. 
Ona taky „může“ být nebezpečná. Vypít najednou 10 litrů… 
Naštěstí zde máme i látky, kterých se to netýká. Na mysli mám 
lecitin. Lecitin má pro organizmus obrovský význam, jedná 
se o složku, která je součástí jak živočišných, tak i rostlinných 
buněčných membrán. Jeho nejvyšší obsah vykazují jaterní 
a mozkové buňky. Již původ slova lecitin nabízí vysvětlení. 
Pochází ze starořečtiny a znamená žloutek. Snad jen laické 
vysvětlení, že lecitin je obecné označení pro mastné látky, 
které ve své molekule na rozdíl od běžných tuků obsahují 
i prvek fosfor. Nelze se divit, že lecitin velice rád označím za 
malý zázrak v  potravinářství, zdraví velice prospěšný. Zde 
bych mohl popsat hned několik stránek o tom, jak je lecitin 
pro zdraví člověka důležitý, doslova nepostradatelný. V tomto 
pojednání však nejde o potravinářský lecitin, ale o jeho použití 
v kosmetice. Výše jsem emulgátory zmínil jako pomocnou 
složku v kosmetice. Lecitin je v podstatě daleko více. Krom 
toho, že plní funkci emulgátoru, jej lze současně označit jako 
účinnou, multifunkční látku. Z  mého pohledu patří lecitin 
k  tomu nejlepšímu, co lze při vytváření preparátů použít. 
Lze ho označit jako vynikající fyziologický nosič dalších účin-
ných látek, ať již se jedná např. o vitamíny či éterické oleje. Je 
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také vynikajícím regenerátorem, který je schopen oddalovat 
stárnutí, a obnovovat pružnost pokožky. Z tohoto pohledu 
doslova nepostradatelná složka pro zralou či suchou pokožku. 
Díky vynikající schopnosti pronikat do pokožky zabraňuje 
nadměrné dehydrataci. Nelze opomenout, že sám o  sobě 
působí i jako antioxidant a v kombinaci s VITAMÍNEM E sti-
muluje tvorbu vlastního kolagenu. Lecitin neomezuje schop-
nost pokožky „dýchat“, napomáhá optimalizovat buněčnou 
výměnu, pokožku zjemňuje. Již uvedený výčet vynikajících 
účinků v kosmetice naznačuje, proč se v nabídce preparátů 
slogem KH nachází široká paleta výhradně lecitinových prepa-
rátů. Za dobu, co se vývojem kosmetiky zabývám, mohu jen 
suše konstatovat, že mnohé „kosmetické zázraky“ ve formě 
účinných látek přišly na svět prostřednictvím těžce pohád-
kové reklamy, aby později zcela nenápadně zmizely, a udělaly 
místo pohádkám novým. O lecitinu mohu 
jen říci, že se sice o zázrak nejedná, ale 
tato excelentní látka na významu kosme-
tického využití může jen a jen nabývat. 
Oklikou jsme se dostali na začátek mailu. 
Kosmetiku lze z oleje vytvořit přidáním 
lecitinu, případně i dalších složek (vita-
míny, éterické oleje apod.). V nabídce 
� rmy se nachází LECITIN SUPER, který 
pro tyto účely mohu jen a jen vřele do-
poručit. Běžné dávkování je od 0,5% do 
2,0%. Více než 5% v žádném případě 
nedoporučuji, vysoké dávkování by sice 
nebylo na škodu, ale výrobek by mohl 
vykazovat lepkavost.

Karel Hadek

TAMANU -DERM – 
rychlá pomoc při regeneraci 
pokožky kolem očí

Dobrý den, vážení čtenáři Aromky

Aromka není jen skvělý časopis, ve kterém si můžete přečíst 
odborné informace, ale i výborná příležitost a místo pro sdí-
lení osobních zkušeností. Proto se s Vámi chci podělit o své 
zkušenosti s použitím krému „TAMANU -DERM“, a to nejen 
na základě jeho přesného aplikování.

Je známo, že pokožka kolem očí je jemnější, citlivější a sušší, 
není tam tolik tukových žlázek, proto se tady vrásky objevují 
jako první. To je důvod, proč zpomalit proces stárnutí kůže 
kolem očí pečlivým ošetřením pomocí vhodných fyziologic-
kých prostředků.

Brzy tomu bude již devět let, co sama používám kosmetiku 
Karla Hadka a zároveň s ní pracuji. Posledních 3 a půl roku 
musím současně spojovat svoji práci a mateřskou dovolenou 
s dvěma malými dětmi, a proto mi už nezbývá čas na sebe.

Nedávno jsem absolvovala autoškolu a získala řidičský průkaz. 
Abych se za volantem cítila bezpečně, vyměnila jsem brýle za 
čočky. Musím říci, že brýle nosím již mnoho let. Na mateřské, 
teď mne jistě pochopí všechny maminky, není čas hledět na 
sebe do zrcadla, jakožto se i speciálně starat o pokožku, ze-
jména o pokožku kolem očí. Proto jsem se vyděsila, když jsem 
si sundala brýle a podívala se na sebe do zrcadla. Řekněme 
si upřímně: „Kovářová kobyla chodí bosa.“
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Potřebovala jsem rychlý výsledek. Vybrala jsem si krém 
„TAMANU -DERM“, který již dříve v  této oblasti prokázal 
svou účinnost. Po třech dnech používání, dvakrát denně 
ráno a večer, došlo k evidentnímu zlepšení: zmenšily se mi 
kruhy pod očima, zmenšily se vrásky a přestal být na mně 
vidět chronický nedostatek spánku. Požadovaného výsledku 
jsem dosáhla během týdenní aplikace a mohu s jistotou říci, 
že jsem začala vypadat mladší.

Doporučuji, abyste si vzali do dlaně trochu krému, zahřáli jej 
a nanesli pomocí masážních linek na pokožku kolem očí. Masáž 
se provádí krátkou dobu. Krém se může nanášet i na obličej 
a na dekolt, bude to ještě lepší. Samozřejmě, že na pokožku 
kolem očí můžeme používat i speciální krémy určené přímo 
na požadovaná místa. Kromě speciálního lecitinového séra 
ze sortimentu Karel Hadek je možné aplikovat i  lecitinové 
a regenerační krémy. Vynikající a vhodná 
je lecitinová maska. Ale jestli potře-
bujete rychlou pomoc, vyberte si 
„TAMANU -DERM“.

Oxana Mich, Jekatěrinburg

Aromaterapie není zázrak,ale…

S aromaterapií pracuji asi 25 let, proto vím, že skvěle funguje. 
Pomáhá všude a všem, ale není pro každého. Je k tomu důle-
žitá jedna věc – musíte chtít. Ze svých zkušeností, poznatků 
a životního nastavení vím, že aromaterapie pomáhá a zvládá 
řešit zdravotní problémy bez vedlejších účinků. To nelze říct 
o lécích, kterými se léčí nemoci a zdravotní problémy. V pří-
balovém letáku jsme upozorněni na možné nežádoucí účinky, 
a že někdy je to dost alarmující čtení, to každý asi ví. Mnoho 
lidí je raději ani nečte, ale je to jen „strkání hlavy do písku, 
a nic to neřeší.

Pak nerozumím tomu, proč se nevyužívají výrobky Aroma-
terapie, které jsou bez jakýchkoliv vedlejších účinků a  jsou 
vyrobeny tak, aby, ochránily, lidské tělo a zajistily návrat zdraví 
bez škodlivých a nežádoucích účinků. Je skvělé, že každý má 

možnost výběru, jak se bude o  své zdraví starat. 
Setkávám se s lidmi, kteří užívají léky, pravidelně 
chodí k lékaři a tím je jejich zdraví pod kontrolou, 

ale zdravě se necítí. Když se přidá zase nějaký 
zdravotní problém (většinou to jsou otoky), tak 
se třeba dozví, že to je vlivem stresu, prodělané 

boreliózy či nějakým zánětem v těle. Dostanou 
další léky, jsou posláni na vyšetření k nějakému 
specialistovi (kam se dostanou, když mají štěstí 
po měsíci, mnohdy za delší dobu) s dovětkem, 
že už jsou ve věku, kdy se často takové pro-
blémy objevují. Někdo to přijme a čeká, někdo 
„zkusí, aromaterapii. Měla jsem klientky, které 
přišly až po stále přidávaných lécích a zlepšení 
se nekonalo. Uvedu jeden příklad z mnoha dal-
ších a hodně podobných.
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Když si začnete všímat toho, jak na vaše tělo a hlavně pak 
zdraví začnou výrobky Aromaterapie působit, může se zdát, že 
je to zázrak. Každý jsme jiný, a proto bude ošetření různé, ale 
vždy prospěšné. Začít se dá vždy, jen se musí počítat s různě 
dlouhou dobou, vylepšování. Že k zlepšení dojde vždy, je za-
ručeno dlouhodobým používáním aromaterapie a vnímáním 
svého těla, jak se mění k lepšímu. Přitom na věku nezáleží.

Velice mě těší, že kurzy pana Hadka navštěvuje hodně mladých 
lidí (hlavně žen), které tak mohou sobě, svým dětem a svým 
blízkým aromaterapií pomoci. Využití aromaterapie je tak-
řka neomezené, a také proto pořádám speciální jednodenní 
nebo půldenní kurzy. Na nich se zájemci dozví, kdy, kde a jak 
výrobky Aromaterapie používat, aby co nejvíce a co nejrych-
leji pomohly, nastartovat, tělo tak, aby se samo uzdravovalo, 
jelikož tuto schopnost má, jen je třeba mu to umožnit.

Když si představím své zdraví jako peníze uložené na 
vkladní knížce, tak se snažím s nimi uvážlivě naklá-
dat, aby mi vydržely co nejdéle, a vím, že nikdo jiný 
to lépe neumí. Kdo odevzdá starost o své zdraví jen 
lékařům, je to, jako by svěřil svou vkladní knížku se 

všemi úsporami někomu, kdo bude s ní dle svého 
(možná i v dobré víře) uvážení nakládat. To by asi 
nikdo neudělal. Proto si myslím, že starat se o své 
zdraví, jak nejlépe umíme, je hlavně na nás a je to 
jeden z nejdůležitějších úkolů, který máme. A když 
k  tomu využijeme aromaterapii, tak vím, že se to 
vyplatí. Věřím, že tuto šanci využijete i VY.

Kolarčíková Vlastimila 
kosmetička – aromaterapeutka Ostrava
vlastimilakolarcikova@seznam.cz / +420 603 286 335
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1. Dostala 2× ELEUTHEROCOCC – 20 kapek v jednom decilitru 
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4. Zábal kolen rovněž LYMHOU PACK + překrytí fólií. 
Není to nic složitého, pokud 
absolvujete základní a  po-
kračovací kurz Aromaterapie 
s  panem Hadkem, jsou vám 
postupy jasné.
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s  panem Hadkem, jsou vám 
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počítání oveček až do rána a  následný výskyt kruhů pod 
očima, že by se na nich dalo cvičit. Pokud máte problémy 
s usínáním, může vám pomoci éterický olej z LEVANDULE 
a překvapivě i směs éterických olejů CANDISAN! Skvěle se 
Vám bude usínat po horké lázni s použitím MEDUŇKOVÉHO 
KOUPELOVÉHO OLEJE.

Na podzim svítá o dost později a někomu tak může probou-
zení a  zapojení do každodenního režimu dělat problémy. 
Pak mějte po ruce směs éterických olejů AROMA-BUDÍK. 
Obsažená máta a rozmarýn probudí vaše smysly a aktivuje 
vaši činnost. Ideální je si AROMA-BUDÍK aplikovat například 
do interiéru auta během cesty do práce.

Paleta barev

V  šedivých deštivých dnech bývá situace nejhorší. Právě 
proto bychom měli z šatníku vylovit ty nejpestřejší kousky 
v  barvách podzimního listí. Žlutá barva dle „barvomluvy“ 
aktivuje mozkovou činnost, podporuje paměť a schopnost 
učit se. Barvou radosti a optimismu je oranžová. Červená může 
dodávat energii a sílu k rozhodování. Takže zapomeňte na 
chmurné černé a šedé hábity a zahalte se do pestré palety 
barev. Uvidíte, že svět bude hned veselejší.

Dejte sbohem 
podzimním chmurům

Podzim… roční období, které každoročně lidi rozděluje na 
dva tábory. Na ty, kteří se jej nemohou dočkat, protože se 
konečně ochladí a  na ty, kteří se podzimního chmurného 
času téměř děsí.

Sama patřím mezi milovníky jara a léta a žloutnoucí listí na 
stromech ve mne vyvolává jakýsi nepříjemný pocit, vlezlou 
myšlenku na chlad, déšť, krátké dny a věčně studené ruce.

V časopisech nazývají tento pocit podzimní únavou, či do-
konce depresí. Naštěstí se ve většině případů o skutečnou 
depresi nejedná. Jde spíše o  melancholii. Existuje několik 
způsobů, jak podzimní dekadenci přelstít a  aromaterapie 
u toho samozřejmě nebude chybět.

Zaspěte podzimní splín

Tak jako v létě dodržujeme pitný režim, je důležité na podzim 
dodržovat spánkový režim. Aby se naše tělo nabilo energií 
a zvládlo tak další pochmurný den, měli bychom chodit spát 
a vstávat ve stejný čas. V žádném případě není dobré těstě 
před spaním jíst nebo dokonce koukat do počítače, protože 
modré světlo vyzařované počítačem brání uvolnění mela-
toninu – spánkovému hormonu. Výsledkem toho může být 

www.karelhadek.eu
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Imunita, imunita a zase imunita

Do podzimního jídelníčku zahrňte co nejvíc potravin s ob-
sahem vitamínu B, který zlepšuje koncentraci a podporuje 
paměť. Vhodným zdrojem tohoto vitamínu jsou sýry, vejce 
a maso.

K posilování imunity neodmyslitelně patří i vitamín C. Bohatým 
zdrojem tohoto vitamínu je bezesporu šípek nebo rakytník. 
Kdo ale nemá možnost nasbírat a usušit si tyto plodiny, ten jistě 
ocení VITAMÍN C V PRÁŠKU, který lze jednoduše rozpustit ve 
vodě a vypít. Podzim je obdobím nachlazení a chřipek, proto 
by vám doma rozhodně neměl chybět ELEUTHEROCOCC – 
jedinečný pomocník při posilování imunitního systému.

Vstávat a cvičit

Asi největším problémem podzimní melancholie je donutit 
se k pohybu. V deštivém počasí se člověku prostě nikam ne-
chce, a tak trávíme až moc času ležením pod dekou u televize. 
Nemusíte nutně trávit půl dne v posilovně. Endor� n neboli 
hormon štěstí zaplaví vaše tělo i při cvičení nebo protahování 
v pohodlí domova. Ať už si zvolíte jógu, pillates či základní 
cviky na formování postavy, vaše tělo se bude tetelit blahem 
a odmění vás příjemným pocitem.

Pokud byste se přeci jen rozhodli pro cvičení ve � tness cen-
tru a zajímá vás, které z našich přípravků by se vám mohly 
hodit, můžete se inspirovat v následujícím článku S HADKEM 
DO FITKA.

Obklopte se vůněmi

Čich je pro nás nedocenitelným smyslem. Díky němu pozná 
miminko svou matku, byť ještě nemá vyvinutý zrak. Díky němu 
si vybavujeme i po letech vůni domácích buchet našich babi-
ček. A díky němu si můžeme dopřávat voňavé chvilky v práci 
nebo doma, a zlepšovat si tak náladu.

Vdechování různých vůní působí na naše čichové centrum, 
které úzce souvisí s naším chováním a emocemi. Proto by-
chom se měli v  těchto nevlídných časech obklopovat na-
sládlými dřevitými vůněmi. Vhodný je například BERGAMOT, 
HŘEBÍČEK nebo SKOŘICE podbarvená POMERANČOVÝM 
ÉTERICKÝM OLEJEM.

Iva Šimonková

S Hadkem do fi tka

Tento článek není věnován jen těm, kteří chodí do � tness 
centra pravidelně, nýbrž i těm, kteří se tam chystají jen vybít 
přebytečnou energii v deštivých podzimních dnech. I když je 
fyzická aktivita v tomto období velmi důležitá, protože po-
hybem a cvičením je do našeho těla uvolňován tzv. hormon 
štěstí (endor� n), který spolehlivě zažene podzimní melancholii. 
Použití aromaterapeutických přípravků při cvičení může mít 
pozitivní vliv na naši psychiku i fyzický stav. Nejpraktičtější je 
vytvořit si „balíček“ přípravků do � tka. Jedině tak budete mít 
jistotu, že doma žádný z přípravků nezapomenete.

www.karelhadek.eu
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Když je cvičení za mnou, opět sahám do batůžku a tentokrát 
lovím milovanou HY -INTIMU a sprchovací olej. Nebudu vám 
radit konkrétní, protože to, co voní mně, nemusí vonět vám. 
Má volba je ale vždy stejná – ROZMARÝNOVÝ SPRCHOVACÍ 
OLEJ. Ten příjemně nabudí mysl a zajistí tak můj bezpečný 
přesun autem z posilovny domů.

Občas se to ve � tku s cvičením holt přežene a bolavé svaly 
mi to dávají jasně najevo. Úlevu mi přináší masážní olej 
DR. VOŠTĚP, který jemně vtírám na namožená místa. Opět 
vnímám vůni rozmarýnu a zanedlouho cítím i jemné prohřátí, 
které způsobuje i použitý éterický olej z paprik a černého 
pepře. Na úlevu od bolesti svalů zaplavených krystaly kyseliny 
mléčné je také vhodný masážní olej CAYATHERM. Jedinou 
vadou stále zůstává fakt, že součástí balení nejsou i šikovné 
ruce, které by nám společně s těmito přípravky přinesly vy-
touženou úlevu.

Iva Šimonková

Hadkův nálev

Kdo by nyní čekal, že se dozví o  využívání olejů od pana 
Hadka k péči o střevní trakt, bude zklamán. Nic takového se 
nekoná… Ne tedy u nás! Tak jaký nálev je ve hře?

Začala doba klíšťat a jiných letních „breberek“, které dokáží 
znepříjemnit náš život. Jako každý rok jsem svědomitě vyba-
vena produkty, jako je ANTIINSEKT a MOSKYTOL. Nicméně 

ruce, které by nám společně s těmito přípravky přinesly vy-
touženou úlevu.

Iva Šimonková

Hadkův nálev

Kdo by nyní čekal, že se dozví o  využívání olejů od pana 
Hadka k péči o střevní trakt, bude zklamán. Nic takového se 
nekoná… Ne tedy u nás! Tak jaký nálev je ve hře?

Začala doba klíšťat a jiných letních „breberek“, které dokáží 
znepříjemnit náš život. Jako každý rok jsem svědomitě vyba-
vena produkty, jako je 

Co mě osobně asi nejvíc na posilovně rozčiluje, je pach… ano, 
pach. Směs potu a především těžkých různorodých antiper-
spirantů, která se nese šatnami i prostorem na cvičení. V ten 
okamžik tahám z batohu deodorant HAPPY -DEO, který mě 
zahalí do nenásilné bylinkové vůně šalvěje a levandule. Při 
samotném cvičení pak jemně osvěžuje vzduch kolem mne.

V  batohu samozřejmě nesmí chybět některý z  přípravků 
CELLU -THERAP. Já dávám přednost masážnímu oleji, kterým 
si těsně před cvičením potřu ty oblasti těla, které mají sklony 
k vytváření pomerančové kůže. Skořice, rozmarýn a vavřín – 
éterické oleje obsažené v přípravku, mezi jejichž účinky patří 
intenzivnější prokrvení a podpora látkové výměny. Přípravek 
doporučuji vetřít na stehna, zadek a paže. Ale pozor! Bez práce 
nejsou koláče a platí to i tady… CELLU -THERAP působí ruku 
v ruce s pohybem. Kdo by jej chtěl použít a doufat, že se jeho 
účinky projeví bez sebemenší námahy, ten bude zklamaný.

www.karelhadek.eu
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márů jsou ve výrazně nižším počtu než u  ostat-
ních. A  nikoho asi nepřekvapí, že nechutnáme 
ani veškám. V době, kdy ostatní stříhají hlavy či 

zoufale bojují o zachování vlasového porostu, 
my přihlížíme z povzdálí.

Takže, milí přátelé, pokud pro sebe hledáte ten 
správný celoroční „nálev“, abyste výše zmíně-
ným hříčkám přírody nechutnali, koupejte se 
a  nakládejte do Hadkových olejů. Výsledek 
bez klíšťat, komárů a vešek stojí za to!

Eliška Lukonchik

Chvála ORANGE ACIDOLU

Dobrý večer, pane Hadku, dnes nepotřebuji poradit, ale na-
opak bych chtěla poděkovat za další skvělý výrobek a podělit 
se o mou zkušenost. Měla jsem teď nějaké potíže s pletí (into-
lerance na jídlo, takže vyrážky), které jsem si opravdu hojně 
musela mazat. Doma bylo všechno věčně „upatlané“. No a jak 
jsem pořád prala (oblečení a povlečení bylo také „upatlané“), 
tak mi ta mastnota nechala i „upatlaný“ vnitřek pračky, a to 
hodně. Program na „samočistění“ (normálně ho dělám buď 
s octem nebo kyselinou citronovou + trochu prášku na praní) 
nepomohl, tak jsem použila i tablety Somat na čistění myčky, 
to trochu pomohlo, tak jsem to udělala celé znovu a pořád 
to tam trochu bylo, takže jsem to ještě musela dočišťovat 
kartáčem a říkala jsem si, že si budu muset pořídit něco sil-

mě letos dostihla sezónní skleróza, a tak všechny 
tyto produkty zůstaly při našem odjezdu na ro-
dinnou školu v přírodě doma v krabici. Zjištění na 
Vysočině bylo nepříjemné. Chemické repelenty 
nepoužíváme a uprostřed tohoto kraje „speci-
álku“ s Hadkovými produkty prostě nenajdete.

Co teď? Odevzdala jsem sebe, svého muže 
i  syna do rukou matky přírody s  důvěrou 
(možná i intuicí), že jim nebudeme chutnat. 
Nastoupilo dokonalé „breberkovské“ pro-
středí: smíšené lesy, travnaté louky a vysoké 
porosty. Přátelé kolem nás chodili s přisátými 
potvůrkami a  my je zásobovali levandulí 
a  čajovníkem, aby zakapávali místa přisátí 
a vpichu. Čekali jsme, jestli někdo z naší ro-
diny bude další „spižírnou“ poctivého klíštěte 
z Vysočiny. Ale nestalo se tak…

Přátelé se bavili různými teoriemi, proč jim nechutnáme. Po-
čínaje teoriemi o pravidelné konzumaci jihomoravského vína, 
přes příliš nízkou hladinu cholesterolu v krvi, až po přílišně 
zdravou stravu, která klíšťata odrazuje. Až padla podstatná 
věta: „No jo, vždyť vy jste pořád naložení v těch bylinkách 
a prostě těm klíšťatům smrdíte!“ A bylo to jasné!

Tato věta mě motivovala k úvaze, že skutečně koupele s Had-
kovými oleji dělají nejspíš své. Koupeme se nejen v zimním 
období, kdy přichází na řadu nejčastěji EUKALYPTOVO-
-TYMIÁNOVÁ kombinace a KOUPELOVÝ OLEJ JEŽÍŠEK, ale 
i v létě se těšíme z MANDARINKOVÉHO ČI MEDUŇKOVÉHO 
KOUPELOVÉHO OLEJE nebo koupelového oleje z citrónové 
růže. Klíšťatům skutečně nejspíš „nechutnáme“ a i útoky ko-
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nějšího. Máme totiž ještě navíc hodně tvrdou vodu. 
Včera jsem opět prala povlečení a  opět tam zůstal 
ten mastný povlak. Tentokrát mě napadlo použít ORANGE 
ACIDOL. Nastříkala jsem ho přímo do bubnu, a ještě i do 
zásobníku na prášek a zapnula jen krátké 15minutové praní 
s horkou vodou. Jakmile to bylo celé namočené, pračku 
jsem vypnula a nechala asi 20 minut působit a pak znovu 
jen ten krátký program a pračka je jak nová!!! Byla 
jsem nadšená, protože předtím mi to zabralo celé 
odpoledne, kompletní program na čistění bubnu 
trvá asi jeden a půl hodiny, to jsem dělala 3 × a ještě 
ruční dočisťovaní, takže nejen spousta 
času, ale i vody a elektřiny. Teď to bylo 
bez práce hotovo za 20 minut (když 
odečtu to působení).

Ještě jednou moc děkuji a snad 
to pomůže i někomu dalšímu.

Martina

Voňavý mateřídouškovo-
tymiánový med

Až se podzim zeptá, co jsem dělala v létě, jsem připravena 
odpovědět: domácí kečup, švestkové čatní, cibulovou marme-
ládu, mátovo-meduňkový sirup, ořechový likér, ale hlavně ma-
teřídouškovo-tymiánový med. Je to jeden z nejoblíbenějších 
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prostředků k podpoře při nachlazení našich dětí. 

Do letního květového tekutého medu naložím 
snítky mateřídoušky nebo tymiánu, které ho 
krásně navoní. Máme-li med už zcukernatělý, 
zahřejeme ho ve vodní lázni na mírném ohni, 
až se rozpustí. Někdy se mi stane, že bylinky 
nestihnu natrhat včas. V tu chvíli jsem vděčná 
za éterický olej TYMIÁN ČERVENÝ a MATE-
ŘIDOUŠKU, případně směs ATEMOL, které 
použiji místo čerstvých bylinek. 

Do jednoho kila tekutého medu vmíchám 15 
kapek éterických olejů v různém poměru a 
pořádně zamíchám. Nechám 
uležet v uza-
vřené sklenici, 
aby se aroma 

bylin spojilo s 
medem. A při-

znám se, že někdy je ze 
sklenice ani nevyndávám. 

Takto ovoněný med pomáhá 
proti kašli a užívá se po lžič-
kách nebo v chladnoucím čaji 
(ne horkém!). 

Lenka Rigová 

kapek éterických olejů v různém poměru a kapek éterických olejů v různém poměru a 
pořádně zamíchám. Nechám 
uležet v uza-
vřené sklenici, 
aby se aroma 

bylin spojilo s 
medem. A při-

znám se, že někdy je ze 
sklenice ani nevyndávám. 

Takto ovoněný med pomáhá 
proti kašli a užívá se po lžič-
kách nebo v chladnoucím čaji 

kapek éterických olejů v různém poměru a 
pořádně zamíchám. Nechám 

nějšího. Máme totiž ještě navíc hodně tvrdou vodu. 
Včera jsem opět prala povlečení a  opět tam zůstal 
ten mastný povlak. Tentokrát mě napadlo použít ORANGE 

. Nastříkala jsem ho přímo do bubnu, a ještě i do 
zásobníku na prášek a zapnula jen krátké 15minutové praní 
s horkou vodou. Jakmile to bylo celé namočené, pračku 
jsem vypnula a nechala asi 20 minut působit a pak znovu 
jen ten krátký program a pračka je jak nová!!! Byla 
jsem nadšená, protože předtím mi to zabralo celé 
odpoledne, kompletní program na čistění bubnu 
trvá asi jeden a půl hodiny, to jsem dělala 3 × a ještě 
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krásně navoní. Máme-li med už zcukernatělý, 
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za éterický olej 
ŘIDOUŠKU
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Do jednoho kila tekutého medu vmíchám 15 
kapek éterických olejů v různém poměru a 
pořádně zamíchám. Nechám 
uležet v uza-
vřené sklenici, 
aby se aroma 

bylin spojilo s 
medem. A při-
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LECINOS v akci

Minulý týden jsem měla rýmu. Četla jsem doporučení, že LECI-
NOS je lepší v zimě, když jsou virová onemocnění a normální 
nosní olej, popř. heřmánkový ve zbývajícím ročním období. Tak 
jsem i učinila. Popravdě, vyzkoušela jsem ho poprvé a dle mého 
názoru jste opět vykouzlil výrobek, který plní několik funkcí:

1. Když nosní sliznice není úplně v pořádku, tento preparát štípe, 
ale dá se to vydržet. Jakmile se sliznice konsoliduje a sliznice se 
dostává do „normálních kolejí“ opravdu rychle, tento preparát 
neštípe a nezáleží na délce používání.

2. V  případě, že ho klient používá jako prevenci, super. Má 
ochranu i v  této části těla, jelikož velkoměsta jsou opravdu 
většinou dnes hodně znečištěná (pracuji v Praze).

3. Opravdu uvolňuje ucpaný nos, a to poměrně rychle. V noci 
rovněž není problém.

4. Je bez vedlejších účinků, sliznici nevysušuje – což je hodně 
důležité např. oproti Sxxxxxxx; modernější 

neznám, jelikož je nepoužívám.

5. Vůbec jsem se nedí-
vala na návod, kolikrát 
ho mám používat, ře-
šila jsem to pocitově.

Opět klobouk dolů 
a  velké poděko-
vání, pane Kou-
zelníku.

Anička z B.
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5. Vůbec jsem se nedí-
vala na návod, kolikrát 
ho mám používat, ře-
šila jsem to pocitově.

Opět klobouk dolů 
a  velké poděko-
vání, pane Kou-

Škola začíná – 
pozor, vši!

A je to tu znovu. Začátek školního roku roztočí kolotoč domá-
cích úkolů, mazání svačin, rovnání tužek do penálu…ale to 
všichni známe. Děti si ze školy bohužel nenosí jenom jedničky 
a zážitky z výletů, ale také vši. Kdo se s těmito potvůrkami 
setkal, ví, že někdy se jedná o nekonečný proces mytí vlasů, 
vyčesávání hnid, praní a desin� kování ložního prádla a dou-
fání, že už tam nezbyla ani jediná.

Ještě když jsem neměla děti, dozvěděla jsem se na kurzu 
pana Hadka o  hubení vší pomocí zábalu z  medu a  levan-
dule. Přiznám se, že mě to zaujalo a těšila jsem se, až zábal 
v  budoucnu budu moci vyzkoušet. A  když si člověk něco 
hodně přeje, tak se mu to většinou splní. I já 
jsem se dočkala. Jednoho dne přišla dcera ze 
školky a pořád se drbala na hlavě. Nejprve 
jsme nic nemohli najít, ale za pár dnů, když 
vešky trochu povyrostly, bylo jasno. A najed-
nou mi to už zase tolik legrační nepřišlo. Jen 
pro informaci. Doma jsme tři dlouhovlasé 
holky a jeden dlouhovlasý kluk.

Ještě že máme osobního včelaře, protože 
toho medu bylo moc. Do jedné kilové 
sklenice medu jsem nakapala 5 ml ÉTE-
RICKÉHO LEVANDULOVÉHO OLEJE 
a aplikace mohla začít. Jinak nejsem moc 
vynalézavá ve vymýšlení dětských her, 
ale tohle byla dle dcery bomba. Napatlali 
jsme si všichni hlavu medem, zabalili do 
ručníků a  hráli si na Turky. S  medovou 
hlavou jsme vydrželi zhruba 8  hodin. 

www.karelhadek.eu
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jsem sotva stála na nohou. Podléhala jsem představě, teď 
vím, že mylné, že čím dražší přípravek renomované značky 
použiji, tím dokonalejší a lepší péči si poskytuji.

Moje koupelnová polička skýtala kosmetický arzenál v hod-
notě ojetého automobilu. Poměrně často jsem řešila tyto 
drobné problémy. Sbalit základní věci na dovolenou nebo 
jakýkoli pracovní výjezd bylo dramatické. Větší kufr? Potře-
buji všechny lahvičky, nebo ne? Co můžu zanechat doma? 
Tento měsíc se mi nehodí koupit přípravek za tisíce. Obtížná 
situace, co s tím?

Děti pořád zajímalo, jestli ty vešky ještě žijí, nebo ne. Takže 
je pořád kontrolovaly a med byl všude.

Po osmi hodinách jsme si vlasy umyli a  začalo nekonečné 
vyčesávání hnid a mrtvých vší. Zřejmě jsme to zvládli na jed-
ničku, protože se nám opravdu podařilo vši zahubit. Ještě 
pár dalších dní jsem dětem do vlásků kapala pár kapek le-
vandulového, někdy i čajovníkového oleje. Postupem času 
se mi tato historka zdá docela vtipná, ale desinfekce hromad 
ložního prádla THYMICONEM, hodinové vyčesávání a celý 
byt zapatlaný medem mi v tu chvíli připadl jako horor.

Teď už jsem chytřejší. Vždy když se ve školce na nástěnce 
objeví cedulka „POZOR, VŠI“, vetřu dětem do vlasů tonikum 
APILINE jako prevenci a doufám, že nezvaným návštěvníkům 
nebude vonět a vyhnou se vláskům mých dcer obloukem.

Lenka Rigová

Od Diora k Hadkovi

Jít spát neodlíčená? Nemyslitelné! Že je večerní péče o pleť 
důležitá a  v  pozdějším věku se pravidelnost a  důslednost 
vyplácí, ví asi každá žena.

Můj proces očisty pleti před spaním zabere dvojnásobně delší 
dobu než ranní nanesení make -upu. Abych si pojistila pěknou 
pleť ve středním věku, nikdy jsem na odličovacích prostředcích 
nešetřila a večerní přípravu pleti udělala vždy, i když únavou 
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Zkušenosti s krémy Karla Hadka jsem měla, ale stále ve mně 
přetrvával pocit, že jedna lahvička odličovacího oleje mi 
nezajistí důkladné večerní očištění pleti. Ale doporučení od 
kolegyň znajících hydro� lní oleje mi nedalo spát. Rozhodla 
jsem se vyzkoušet doporučené přípravky. Podrobila jsem tes-
tování hydro� lní odličovací olej HY-NA ODSTRANĚNÍ MAKE-
-UPU. Pleť jsem navlhčila a na odličovací tamponek dala pár 
kapek oleje a čistila. Přípravek skutečně perfektně odstranil 
voděodolnou řasenku, " neslíbatelnou“ rtěnku a zbytky jak 
denního, tak i  na třpytky bohatého večerního líčení. Tam-
ponky jsem použila tři. Mám suchou pleť, proto jsem olej 
nesmývala pleťovou vodou, ale pokud bych potřebovala, tak 
použiji zklidňující LEVANDULOVOU PV. Ta proběhla mým 
testem též úspěšně.

Byla jsem spokojená, a  tak na poličce v  koupelně nastala 
změna. Nepočítaně kusů designových lahviček jsem vymě-
nila za zeleno - bílé, lehce vizuálně sterilní, ale nesmírně ob-
sahově účinné.

Na závěr moje jednoduchá sumarizace:

Fyziologické přípravky Karel Hadek – to nejlepší pro moji 
citlivou a zralou pleť.

Jedna lahvička je dostačující pro dokonalé odlíčení.

Spousta místa v zavazadlech na cesty.

A spousta ušetřených peněz právě možná na cestování.

Přeji všem krásné nadcházející podzimní dny.

Radka Janebová
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Pro večerní pohodu a zahřátí

Horká koupel, teplá deka, dobré čtivo – ideální kombinace 
podzimního večera po fyzické aktivitě. Ale přeci jen tomu 
ještě něco schází… čaj. Máme pro vás aromatip na voňavý 
a hřejivý zázvorovo -bezový nápoj. Určitě si zamilujete jeho 
chuť i snadnou přípravu.

bezový sirup + plátek pomeranče + plátky čerstvého 
zázvoru

Do hrníčku nalijte zhruba 4 cl bezového sirupu, zalijte jej hor-
kou vodou a pak přidejte zázvor a plátek pomeranče. Na pár 
minut přiklopte hrníček, aby se neodpařovaly účinné látky. 
Pak už si jen vychutnávejte pocit tepla a pohody.

Iva Šimonková
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Dobrý den, pani Šindelářová.

Chcem sa poďakovať. Balíček sa ku mne po perepetiach nakoniec 
dostal a už som i zopar prípravkov vyskušala. Prvýkrát používam 
Vašu kozmetiku a určite nie naposled. Som prijemne prekvapena 
sprchovými olejmi a krémi na tvár su tiež užasne. Prajem ešte 
mnoho spokojných zákazníkov. Ďakujem ešte raz. Vela pracov-
ných i sukromných uspechov a krásne leto.

Uhrova Lujza

 

Ráda bych se s vámi podělila o své zkušenosti s � uidem „GOTHEA 
AMO“ a  lecitinovým krémem „LECIDERMA 
SHEA SUPRA“.

Dnes jsem navštívila svoji maminku a starší 
sestru. Mamince je už 76 let a sestře 58. Před 
14 dny, po skončení kurzu aromaterapie, který 
proběhl u nás v Jekatěrinburgu, jsem přebírala 
a dávala do pořádku testery. Dělám to vždy, 
než je uložím do ledničky, abych je pak opět 
mohla použít pro demonstrace a  k  prezen-
tacím.

Maminka se sestrou viděly, jak to všechno pře-
bírám a začaly se velmi zajímat o skleničky 
se vzorky. A tak dostaly na testování vzorek 
� uidu a supru. Mamince jsem dala � uid a se-
stra dostala krém. Na vysvětlení musím říci, 
že tyto dvě dámy mají velmi zvláštní povahu 
a nikdy na sebe nic nepoužily, což považovaly 

OHLASY AROMKA

Vážení zákazníci, velice nás těší vaše přízeň, kterou nám projevu-
jete jak na sociálních sítích, tak písemnými ohlasy přímo k nám 
do � rmy. S vaším dovolením pár z nich otiskujeme. 

 

Dobrý den,  
chtěla bych vám poděkovat za vaše výborné výrobky!!!

Velmi nadšená jsem zejména z vašeho regeneračního obličejo-
vého oleje ALIPIA. Na moji problematickou citlivou mastnou 
pleť jsem zkoušela dlouhá léta, ne příliš úspěšně, různé přípravky. 
Myslím, že jsem konečně našla něco, co opravdu u  mě skvěle 
funguje  (a věřím, že i u jiných uživatelů).

Teď už na pleť asi nic jiného než ALIPII nebudu 
zkoušet, protože je to úžasná věc  – změny na 
pleti jsou naprosto nepřehlédnutelné. A  navíc 
olej úžasně voní a nijak nedráždí. A vydrží pře-
kvapivě dlouho. Mám skoro pocit, že lahvička 
je bezedná Prostě skvělý přípravek, dávám 10 
hvězdiček!!!

Ráda zkouším i další vaše výrobky. Také váš 
ORANGE SANITOL je výborný a  krásně 
voňavý pomocník. Děkuji moc a přeji vám 
krásné jarní dny.

Renata Vaculíková
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14 dny, po skončení kurzu aromaterapie, který 
proběhl u nás v Jekatěrinburgu, jsem přebírala 
a dávala do pořádku testery. Dělám to vždy, 
než je uložím do ledničky, abych je pak opět 
mohla použít pro demonstrace a  k  prezen-

Maminka se sestrou viděly, jak to všechno pře-
bírám a začaly se velmi zajímat o skleničky 
se vzorky. A tak dostaly na testování vzorek 
� uidu a supru. Mamince jsem dala � uid a se-
stra dostala krém. Na vysvětlení musím říci, 
že tyto dvě dámy mají velmi zvláštní povahu 
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Renata Vaculíková
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kyza správné. Ani moje dřívější pokusy vybavit je něčím aromatera-

peutickým nikdy nebyly úspěšné. A najednou, když pozorovaly, 
jak s neteří přebíráme skleničky a k tomu vášnivě diskutujeme 
o posledním semináři, se k nám samy přidaly, že by rády něco 
vyzkoušely.

Dala jsem jim na vyzkoušení trošku domů, ale byla jsem hluboce 
přesvědčena, že je to dlouho zajímat nebude. Namažou se a tím 
to skončí. Nicméně výsledek jejich každodenního používání těchto 
přípravků v průběhu 14 dnů překvapil nejen mne, ale i všechny 
příbuzné a známé.

Je mi líto, že jsem je předtím, než to začaly používat, nenafotila. 
Pak bych mohla o tom nejen vyprávět, ale i ukázat konkrétní 
výsledek. Prostě jsem takový úžasný účinek nečekala. Maminka 
je už v pokročilém věku a po operaci hodně zestárla, zhubla a vy-
padala velmi špatně. Měla hodně vrásek, bledou tvář a ochablou 
kůži. Za 14  dnů jsem ji nepoznala. Najednou vypadala svěží, 
pokožka se jí trošku vytáhla a vyhladila, změnila se jí barva tváře 
a celkově se projasnila.

U  mé sestry byl výsledek ještě zřetelnější. Kůže se jí rozzářila 
a vytáhla. Jednoznačně mohu potvrdit, že vypadá lépe, svěží 
a mladší. Několikrát jsem se již přesvědčila, že přípravky Karla 
Hadka dělají zázraky.

Oxana Mich, Jekatěrinburg

Dětský nosní olej 
BABY pomáhá při alergii

Mojí holčičce je 3 a půl roku. Letos na jaře, v polovině května, 
se u ní poprvé objevila alergie. Kýchání, rýma. Projevila se, 
když začala kvést bříza a jiné stromy v tomto období. Testy 
na alergii jsme jí nedělali, nevidím v tom žádný smysl. Stejně 
jako podávat antihistaminika. Aplikovat do organizmu alergen 
pokládám za „zločin“ proti zdraví dítěte. Začala jsem si vést 
podrobný deník, díky němuž jsem odhalila i zkříženou alergii 
na některé produkty, především na nějaké ovoce.

S alergií jsme u dcerky bojovali od poloviny května téměř do 
půli června. Celé její léčení spočívalo v  přijímaní sorbentů, 
častém umývání podlahy v bytě, vlhčení vzduchu, používání 
dětského NOSNÍHO OLEJE BABY a levandulového oleje do 
koupele. Lázeň probíhala průměrně hodinu denně. Po koupeli 
se dcerce značně ulevilo. NOSNÍ OLEJ BABY pomohl uklidnit 
sliznici.

Je zajímavé, že současně v tomto období se u ní 
objevila i alergie na našeho psa. Psa jsme měli dříve 
i u příbuzných, ale když jsme chodili jenom na 
návštěvu, nebyl žádný problém. Dcera ho ne-
chávala na pokoji a pes ji ani neoblizoval. A teď 
se stalo, že ho holčička začala hladit a pes jí 
oblizoval ruce. Najednou u  dcerky začala 
silně a rychle natékat oční sliznice a bělmo 
oka pokryly puchýře. Nejdříve to bylo u jed-
noho oka a ona si začala zběsile mnout oči. 
Bolest a svědění se už nedalo vydržet a já 
jsem se bála, že si může poškodit zrak.
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Trvalo mi nějakou dobu, než jsem si srovnala všechna fakta 
a určila alergen – pes. Zachránil nás NOSNÍ OLEJ BABY. Když 
začne taková reakce na očích, a ty nejsi doma a nevíš, co s tím 
dělat a jak to zastavit, je to strašné. Dítě ti neumožní, abychom 
mu oči proplachovali a dávali nějaké obklady. Tehdy jsem měla 
u sebe NOSNÍ OLEJ BABY, který jsme použili, abychom zklidnili 
nosní sliznici a zmírnili její stav. Přemýšlela jsem, že oči jsou 
v podstatě vedle nosu a můžeme zkusit olej. Je ale lepší ve 
větším množství, aby se to dobře pročistilo a propláchlo. Sou-
částí nosního oleje je i esenciální olej heřmánku a levandule, 
které mají protialergické vlastnosti. Nabrala jsem plné kapátko 
a každou nosní dírku jsem zalila polovinou pipety. Olej začal 
účinkovat během několika minut a oko přestalo svědit. Dcerka 
se uklidňovala a očka si už neotírala. Stav očí se rychle zlepšo-
val. Během 20 minut se oční bělmo zklidnilo úplně a zůstalo 
pouze mírné zčervenalé.

NOSNÍ OLEJ BABY nám tak několikrát poskytl rychlou pomoc. 
Potom jsem vyloučila kontakt se psem a silné alergické reakce 
vymizely. Ve zcela menší intenzitě se pak několikrát zopako-
valy jako zkřížená alergie, ale i tady nám NOSNÍ OLEJ BABY 
A LEVANDULOVÝ OLEJ DO KOUPELE hodně pomohl. Nevím, 
co bude příští rok, ale letos jsme toto období zvládli. Dcerka 
nyní může jíst bez problému ovoce, které jsme jí dříve vyřadili 
z jídelníčku. Kontakt se psem jsme zatím vyloučili a doufáme, 
že i tady bude všechno v pohodě. Brzy to zjistíme.

Ještě jsem si vzpomněla na událost z  loňského léta. Dcerka 
miluje květiny. Trhá je, dělá kytice a  dřív měla radost, když 
k nim mohla i přičichnout. Přibližně ve stejnou dobu, v polovině 
května, byla s babičkou na procházce a natrhala si obrovskou 
kytici pampelišek. A zřejmě k nim hodně přičichávala. Je možné, 
že se jí do nosu dostal pyl. Po procházce se její stav silně zhoršil 

a objevila se i rýma. Myslela jsem, že je nemocná, a tak jsme 
odjeli domů. Po příjezdu jsem jí z lahve dala napít vodu a „nalila“ 
NOSNÍ OLEJ BABY v množství jedné pipety. Všimla jsem si, že 
má i oteklý obličej. Potom jsem jí změřila teplotu, která byla 
v normě a já si začala uvědomovat, že to není jen nachlazení. 
Pomalu jsem už chtěla dítěti volat záchranku, protože otok 
obličeje není žádná legrace. Nosní olej ale začal zabírat. Otok 
zmizel, dítě bylo najednou veselé. Volat záchranku nebylo po-
třeba. Před spaním jsem jí ještě nakapala nosní olej a dala vypít 
sorbent. Od té doby nepřičicháváme ke květinám.

Oxana Mich, Jekatěrinburg

Životem s Hadkem

Vážený pane Hadku, moc ráda bych Vás poprosila o  radu 
týkající se hnisající seborey u dvou a půl měsíčního syna.

Nejprve ale začnu s poděkováním a zkušenostmi s produkty 
AKH. Již delší dobu mám silnou touhu Vám popsat můj příběh 
a také vyjádřit veliké díky za celou � rmu a produkty AKH. Je 
to již více jak 10 let, kdy jsem se prvně seznámila s produkty 
AKH. Tehdejší paní kosmetička mně prodala lahvičku olejíčku 
ALTHEA na rozšířené žilky a také jeden z HYDROFILNÍCH 
ODLIČOVACÍCH OLEJŮ. S  produkty jsem byla spokojena, 
dále jsem v jejich užívání však nepokračovala. Bylo mi tehdy 
asi 20 let, byla jsem ještě obětí reklamního průmyslu a také 
obětí tenzidových přípravků. Jinak řečeno, pokud jsem si ne-
umyla obličej něčím, co jej spíše vysušilo, nepřipadala mně 
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má pleť dostatečně čistá. Nebyla jsem dostatečně poučená 
o nevhodnosti používání tenzidových přípravků, stejně tak 
jako jsem nebyla dost zralá na používání Vaší kosmetiky. Chci 
tím plným srdcem říci, že dle mé vlastní zkušenosti k užívání 
produktů AKH musí člověk dozrát. Pro dost lidí je důležitý 
efekt a  výsledek drahých produktů, které slibují zlepšení 
přes noc. Nejen, že to není reálně možné, ale také to stojí 
spousty vyhozených peněz. V té době mně „voněly“ drahé 
krémy slibující právě ono nemožné, avšak vždy bez kýženého 
a dlouhodobého efektu. Dalším zlomem bylo o pár let poz-
ději, kdy jsem si přeci jen zase na onu AKH vzpomněla a před 
dovolenou u moře objednala OPALOVACÍ OLEJ SPF 15. Po 
týdenní dovolené jsem se vrátila krásně do zlatova opálená 
s naprosto hladkou a vyživenou pokožkou. Opálení vydrželo 
až do zimy.

Naprostý zlom nastal asi tak před třemi lety, kdy jsem po 
mnoha neúspěšných pokusech, spoustě vyhozených peněz 
a doslova boji se seboreou vyzkoušela produkty SEBOSAN 
a SEBOÖL. Preparát SEBOSAN a SEBOÖL pomohl nejen mně 
od dlouholeté seborey, ale i mému tatínkovi od stejného pro-
blému. I k tomu se člověk musí propracovat trochu hlavou 
a překonat počáteční ne zcela libou vůni. Časem, když jsem 
zjistila, jak úžasné a zázračné přípravky to jsou, a po seborei 
nezbyla ani stopa, jsem si i onu vůni vlastně zamilovala :-) 
Vždyť se přeci jedná o vůni přírody. Nejen seborea mě vlastně 
přemluvila k užívání přípravků AKH, ale i ekzémy v obličeji 
a také celkové mé nastavení a dozrání k užšímu vztahu s pří-
rodou. Dnes máme s manželem v naší lednici vyhrazenou 
speciální poličku pouze na přípravky AKH a plní se nám čím 
dál tím více s příchodem našeho miminka.
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bertě, při větším zatěžování pleti nevhodnými líčidly a hlavně 
nevhodnou kosmetikou, se tento problém zhoršil. Již jsem se 
tomu nesmála a měla vždy nízké sebevědomí s tím, že bez 
make -upu, pudru či ještě do nedávna bez nějakého toho BB 
krému, si netroufnu jít mezi lidi. Před otěhotněním a  celé 
těhotenství jsem trpěla v  obličeji jistou mírou dermatitidy 
a  také malými červenými místy, která byla zarudlá, hlavně 
okolo očí. Na doporučení pana Hadka již delší dobu používám 
ODLIČOVACÍ HY -OLEJ Z RŮŽOVÉHO DŘEVA, JALOVCOVOU 
PLEŤOVOU VODU NEBO TONIKUM. V zimním období jsem 
používala olejíček ALTHEA a také balzám CALEN B. Olejíček 
Althea opravdu velice zklidňuje, vyživuje a sjednocuje pleť. 
Calen B je nesmírně zvláčňující, obzvláště na suchou pokožku 
nebo ochranu před mrazy. Nyní v  teplejších dnech použí-
vám na den ELEUTHEROCOCCOVÝ KRÉM S SPF 6 a na noc 
potom CALEN K. ELEUTHEROCOCCOVÝ KRÉM je opravdu 
silně omlazující, CALEN K je krásně osvěžující. Po pravidelné 

Dalo by se říci, že dnes mně kosmetika AKH voní jako žádná 
jiná, vůni kvalitního heřmánku ve Vaší kosmetice nepředčí 
žádné umělé parfemované krémy, umývací prostředky atd. 
Oba také používáme KOMONICOVÉ TONIKUM. Je to již pár 
let, co jsem změnila přístup ke svým vlasům právě díky seborei 
a již dále nikdy nepoužívám žádná tužidla ani laky na vlasy. 
Byla jsem velice mile překvapena KOMONICOVÝM TONIKEM, 
které pokožku nejen příjemně ochladí a oživí, ale jak skvělý 
účes díky jeho jemnému tužícímu efektu mohu vykouzlit. 
Přípravek SEBOSAN pomohl mému manželovi od ošklivé 
červené vyrážky na holeních, břiše i zádech. Vyrážka vypa-
dala, jako by si manžel sedřel holeně o chodník. Postupně 
úplně vymizela, ani se dále nerozšířila na jiných místech. Nyní 
manžel používá k doléčení mírné svědivosti krém SALTERICA, 
který si také velice chválí. Již od malička jsem měla citlivou, 
suchou pokožku se sklony k červenání. Vždy jsme se tomu 
s rodiči smáli, že mám od narození tváře jako jablíčka. V pu-ko
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a to i při delším přebalovacím intervalu. Dalším zázračným 
přípravkem je LEVANDULOVÝ ÉTERICKÝ OLEJ EXTRA. Po 
provonění naší ložnice spí miminko dlouze a klidně. Já jsem 
si jej osobně nakapala do tělového oleje LECITOL NEUTRAL 
SUPER a promazávám jím citlivá prsa při kojení. V době celého 
těhotenství byl pro mě MUTTISOFT naprostou samozřejmostí. 
Díky němu nemám žádné strie a jeho používáním i těsně po 
porodu, si troufnu říci, se i kůže na bříšku rychleji regeneruje 
a zpevňuje a zatahuje do původního stavu.

Dospěla jsem tak daleko, že již nemám dále potřebu kupo-
vat si parfém od Chanelu, zatímco na parfém MAGIC budu 
vždy vzpomínat jako na nejkrásnější vůni doprovázející jeden 
z nejkrásnějších dnů v mém životě, a to den mé svatby. Vo-
něla jsem jako samotná svatební kytice. Tím vším chci říci, že 
si velice vážím Vás samotného, Vašich názorů a postoje, se 
kterým se velice ztotožňuji a také toho, že AKH nikdy nepo-
třebovala a nikdy potřebovat nebude žádné drahé reklamy, 
billboardy a podobné nástroje ke zviditelnění se. Vždy si najde 
své kvalitní odběratele, kteří ocení tuto kosmetiku, jak si tato 
kosmetika zaslouží. A naše kůže si také zaslouží to nejlepší, 
vždyť se jedná o největší orgán lidského těla.

Děkuji mnohokrát za to, že v dnešní zmodernizované době 
existuje společnost a lidé jako Karel Hadek, kteří dělají svoje 
„řemeslo“ srdcem. Ve Vaší jistě velmi vytížené pracovní náplni 
si velice cením každé Vaší rady, a to velice rychlé, a nakonec 
vždy i účinné. I tím je Vaše společnost jedinečnou a získala 
si naši dlouhotrvající a, troufám si říci, již doživotní přízeň.

S přáním krásných teplých dnů

Lada

péči je má pleť vyvážená, sjednocená a zarudnutím již netr-
pím. Nepoužívám žádný make -up a užívám si krásné pleti. 
Moje kosmetička, kterou jsem již několik měsíců nenavští-
vila, mně pochválila pleť se slovy „máš pleť jako z alabastru“. 
Pokud však chceme brát pokožku jako celek s naším tělem 
a psychickým stavem, je nutné říci, že krásné pleti i vlasům 
prospívá psychická pohoda, zdravá strava a přiměřený pobyt 
na čerstvém vzduchu. Faktem však zůstává, že nikdy předtím, 
ani při užívání drahých značkových krémů a pravidelných ná-
vštěvách kosmetického salónu, nebyla moje pleť dostatečně 
ošetřená a vyživená jako při dlouhodobém užívání přípravků 
AKH. Zřejmě i mojí láskou a naprostou důvěrou k těmto pří-
pravkům se mně vše v dobrém vrací.

Za zmínku také stojí přípravek INTIMISS. V  den, kdy mně 
začal fyziologický porod, jsem ještě před odjezdem do po-
rodnice objednala pár přípravků pro miminko a  přípravek 
INTIMISS na zkoušku, co kdybych ho náhodou potřebovala. 
V  ten den jsem ani náhodou netušila, jak moc mně tento 
přípravek uleví od namožených intimních partií po dlouhém 
a náročném porodu, kde mně zmírnil bolavý otok a také zahojil 
místo nástřihu hráze. INTIMISS začal fungovat velice rychle, 
naprostou úlevu jsem zpozorovala již po pár dnech. Nyní 
jej používám k natírání projevů atopického ekzému a červe-
ných suchých míst mého malého synka a také zapařených 
míst v jeho podpaží, tříslech a na konečníku. Je to skutečně 
silný prostředek, kde síla přírody je znát okamžitě. Atopický 
ekzém se dále nerozšiřuje, nečervená a má tendenci se ztrácet 
a blednout. Tento přípravek bych podle mých zkušeností ráda 
ohodnotila, že skutečně léčí „na počkání“. Navíc má neodola-
telně krásnou vůni. Na běžné ošetření míst pod plenkou po 
každém přebalení používám pravidelně BAMBUCKÉ MÁSLO 
namísto drahých krémů z lékárny, syn se zatím nikdy neoprudil, 
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Zde se nejspíše distributoři „přiučili“ a přirozenost jablek pře-
vzali do svých rukou, kdy sami jablka ošetří parafínem, možná 
i jiným voskem tak, aby nemohla „dýchat“, čímž zabrání jejich 
vysychání a krabatění a darují jim „komerční nesmrtelnost“. 
Pokud je někomu tato praxe neznámá, kupuje si sice krásná 
jablka, ale s nimi i parafín, o kterém nemá ani tušení. Jak známo, 
parafín je ropný derivát. Jako minerální olej nepodléhá v trá-
vicím traktu látkové výměně. Názory na jeho orální toxicitu se 
značně liší. Důvodem je nejspíše nedostatek informací, neboť 
parafín se běžně nekonzumuje. Je však známo, že se může 
ukládat v játrech, ledvinách, dokonce i v lymfatických uzlinách. 
Pokud záležitost hodnotím selským rozumem, pak ani malé 
množství tohoto ropného produktu na jablku nemá co pohle-
dávat. Bohužel, žijeme v době, kdy si spíše než jako spotřebitel 
daleko více připadám jako popelnice na uskladnění chemikálií 
výrobců potravin. Všude čteme, vše je zdravé, odborníci dopo-
ručují alespoň jedno jablko denně pro zdraví, ale o ošetřování 
jablek parafínem mlčí jak o státním tajemství. Vše bezpečné, 
tedy alespoň do té doby, než jsou odhaleny negativní účinky 
či nastane nějaký průšvih.

Někdy mi to připadá, že vše je tak zdravé jen a jen proto, aby 
se náhodou mezi lékaři neobjevila nezaměstnanost. A  tak 
nám, i při schopnostech dnešní medicíny, přibývá nemocných 
geometrickou řadou… Samozřejmě, že i díky proklamované 
„zdravé“ stravě.

Budu rád, pokud Vám moje odpověď bude užitečná.

Karel Hadek

Dobrý den pane Hadku,

obracím se na Vás jako na zkušeného člověka, co si myslíte o při-
loženém videu? Je to možné? Děkuji za Váš názor.

S pozdravem Miluše

https://cache01.mojevideo.sk/securevideos69/169753.mp4?md5
=e-uDNW-u5-exwCaECy5JtQ&expires=1513857600

Milá paní Miluše,

děkuji Vám za Váš mail i Vámi zaslaný dotaz.

Ano, toto je naprosto běžná komerční praxe, jak uchovat nejen 
skladovaná jablka jako čerstvá. Bohužel z videa není zřejmé, 
zda se jedná o parafín, případně nějaký jiný nefyziologický 
vosk. Navoskování se využívá k vytvoření krásného lesklého 
povrchu, jenž ladí oku potenciálního zákazníka. Tato praxe 
se používá i u některých druhů zeleniny (např. paprika, lilek 
atd). Další funkcí tohoto voskování je zabránění ztráty vody 
a sesychání, čímž se prodlužuje jejich „komerční život“, tedy 
prodejnost. Co se jablek týká, rád bych uvedl, že některé zimní 
druhy vhodné pro skladování vytváří přirozenou voskovou 
vrstvu během uskladnění. Když jsem byl ještě děcko, měli jsme 
na zahradě jednu jabloň, ta dávala jablka, která musela ve sklepě 
dozrávat, a ke konzumaci byla vhodná až někdy v únoru, či 
ještě později. Jablka z této jabloně vytvářela poměrně silnou 
voskovou vrstvu.
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chemické složení, tedy vysoký podíl (více než 50%) kyseliny 
alfa   -linolenové.

Ta je velice náchylná na oxidaci. Čerstvě vylisovaný olej má velmi 
příjemnou chuť, ale již po několika dnech začíná hořknout, tedy 
ztrácet kvalitu. Proto by měl být po vylisování plněn do tmavých 
lahví, aby k němu neměl přístup jak vzduch, tak i světlo, o UV 
záření nemluvě. Nezbytně nutné by bylo skladování v lednici! 
I tak má olej velice omezenou dobu, po kterou zachovává nej-
vyšší kvalitu.

Bohužel výrobci v honbě za penězi používají různé chemikálie 
(včetně BHT, BHA), aby oxidaci zabránili a takto preparovaný 
(denaturovaný) olej, byť i lisovaný za studena, byl prodejný po 
co nejdelší dobu.

Já osobně bych doporučoval používání lněného oleje jen v tom 
případě, že by byl k dispozici vlastní lis, který by umožňoval vlastní 
výrobu čerstvého oleje. To ale vidím nejen jako značně nereálné, 
ale i naprosto zbytečné! I takto vyzískaný olej, proklamovaný 
jako „nejlepší kvalita“, lze označit jako denaturovanou potravinu. 
Mnohé cenné složky jako lecitin, bílkoviny, lignany, vláknina, slizy, 
vitamíny rozpustné ve vodě, minerály a další důležité složky zů-
stávají v lisovaném koláči. Vše, co jsem uvedl, se samozřejmě týká 
i námi nabízeného lněného oleje s tím, že je bez jakýchkoli kon-
zervačních složek. Proto doporučuji nahradit lněný olej čerstvě 
namletým lněným semenem. K tomu se hodí tříštivý mlýnek na 
kávu, který semeno rozemele na jemnou velice chutnou moučku. 
Semeno lnu obsahuje kolem 40 % oleje. Jednu lžíci oleje tak 
nahradí 2,5 lžíce rozemletého lněného semene. Objemový rozdíl 
mezi 1 lžicí oleje a 2,5 lžicemi mletého semena, tedy 1,5 lžíce, 
jsou výše zmíněné pro lidský organismus velice cenné složky. 
Navíc tato vlastní příprava vám zaručuje naprostou čerstvost, 
tedy absolutní kvalitu oleje obsaženého v mletém semenu. Na 

Dobrý den, pane Hadku,

jsem vaší dlouholetou klientkou a jsem s vašimi preparáty velmi 
spokojena. Můj dotaz se týká lněného oleje, protože vím, že máte 
vystudovanou chemickou školu a rozumíte těmto věcem daleko 
lépe než já. Jedná se o olejovo -bílkovinnou stravu od Dr. Budwig, 
která tuto stravu používala k léčbě rakoviny a jiných onemocnění 
na základě dlouholetých výzkumů. V tomto receptu uvádí, že se 
má používat lněný olej – jedná se o lněný olej vysoké kvality, olej 
lisovaný za studena. V případě, že by nebyl olej kvalitní, může být 
tato strava spíše na závadu. Tento olej podléhá velmi brzo zkáze 
a  žluknutí, a  proto je nutné ho uchovávat v  lednici. Na trhu je 
spousta lněných olejů. Samozřejmě, že propagátoři uvádějí jako 
nejkvalitnější olej vždy ten svůj. V tomto případě se jedná o olej 
od � rmy M. Můj dotaz se týká i vašeho oleje. Jak se pozná, že se 
jedná o opravdu vysoce kvalitní olej, který můžete používat při 
stravě a v tomto případě i pro léčbu. Výrobci vám samozřejmě 
můžou tvrdit cokoliv.

Děkuji za odpověď.

Soňa

Milá paní Soňo,

děkuji Vám za Váš mail a zaslaný 
dotaz.

Lněný olej určený k vnitřnímu po-
užití považuji za velice problema-
tickou záležitost. Důvodem je jeho 
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závěr snad již jen srovnání cen. Ceny za litr oleje se značně liší, 
lze však říci, že začínají někde u 350 Kč za litr. Já občas kupuji 
semínko. V nabídce se nachází dva druhy, hnědé a zlaté. Mezi 
oběma druhy lněného semínka bude jen těžko hledat nějaký 
zásadní rozdíl z hlediska výživných hodnot, stejně tak obsahu 
jednotlivých složek. Poněkud rozdílná je chuť. U zlatého lnu 
ji lze označit jako oříškovou s máslovým podtextem, zatímco 
u hnědého druhu je vnímání chuti oříškové. Rozdílná je i cena. 
1 kg hnědého semínka se nechá koupit mezi 25 až 50 korunami, 
zlaté semínko je dražší a 1 kg se pohybuje kolem 60 Kč. Jak 
jsem již výše zmínil, semínko obsahuje kolem 40 % oleje, tyto 
ceny vynásobíme 2,5× a přijdeme na cenu litru oleje, který je 
v semínku obsažen. Nelze ovšem zapomenout, že při tomto 
matematickém modelu máme v  mletém semenu naprosto 
zdarma i to, co má, když ne daleko vyšší hodnotu (z pohledu 
zdravotního), pak alespoň naprosto stejnou jako olej sám!

Budu rád, pokud Vám moje odpověď bude užitečná.

Karel Hadek

Vážený pane Hadku,

již jednou jste mi velice dobře poradil, za což jsem Vám velice vděčná 
a  dodatečně děkuji. Proto jsem se rozhodla Vás oslovit znova. 
V mém věku již srdíčko nefunguje jako za mlada a kamarádka, 
která se zabývá zdravou výživou, mi poradila zařadit pravidelně 
3 x týdně do stravy rybí maso, jehož konzumace by měla mít po-
zitivní účinek jak na srdce, tak i krevní systém. Já ale ryby zrovna 
nemusím, proto se Vás chci zeptat, zda kapsule s  rybím tukem 
budou mít stejný účinek. Předem Vám děkuji za Vaši odpověď.

Alena

p
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na Milá paní Aleno,

děkuji Vám za Váš mail i důvěru, se kterou se na mě obracíte. 
Ze všeho nejdříve bych Vás chtěl upozornit, že nejsem žádný 
výživový poradce, či dokonce studovaný naturopat. Nezbývá, 
než použít selský rozum a paralelu, která se týká rostlinných 
olejů. Nabídka rostlinných olejů je široká, všichni píší, jak jsou 
prospěšné zdraví. Zde mám ale zásadní námitky. Ono reklamní 
tvrzení o prospěšnosti zdraví zapomíná, že zde jsou minimálně 
tři rozšířené technologie výroby. Začněme tím nejhorším, tedy 
chemickou extrakcí, která je v dnešní době tou nejpoužívanější 
technologií. Zde neváhám tyto oleje označit jako „supermarke-
tovou kvalitu“. Pokud vůbec je na oleji technologie výroby uvá-
děna, není prezentována jako chemická extrakce, ale používá 
se termín „studené zpracování“, navíc v anglickém jazyce „cold 
processed“. S  takovýmito oleji konzumujeme i mikrozbytky 
velice stabilních extrakčních chemikálií. Navíc pro mnohé může 
být ono deklarované „studené zpracování“ mylně vnímáno jako 
proces lisování za studena. Dále je zde technologie „lisování 
za tepla“. Zde vzniká doslova přepálený olej, který musí být 
dodatečně ra� nován. Že by byl jako potravina prospěšný pro 
zdraví, tak tomu se mohu jen usmívat. Zatracovat ho ale nebudu, 
tento typ oleje bych označil jako vhodný v tzv. „teplé kuchyni“, 
hlavně při pečení, smažení fritování apod. Jeho výhodou je, 
že byl zbaven termolabilních složek, které se mohou nacházet 
v oleji lisovaném za studena. No a nejkvalitnější oleje lze získat 
lisováním za studena. I zde bývá velice často používáno ang-
lické označení „cold pressed“. I přes (technicky viděno) vysokou 
kvalitu tohoto oleje se dle mého jedná o denaturovanou potra-
vinu. Tento olej je vhodný pro „studenou kuchyni“, tedy saláty, 
majonézy a podobně. Moje doporučení, čím méně, tím lépe. 
Pokud budeme chtít olej považovat za potravinu přínosnou 
zdraví, pak zařadíme do své potravy původní surovinu, z níž 
se olej vyrábí, tedy převážně semena, ořechy apod. Pokud olej 
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vylisujeme, zůstávají tzv. pokrutiny. Co asi obsahuje zbytek, 
který byl oddělen od oleje? Jako příklad bych uvedl pokru-
tiny lněného semena. Jsou to vláknina, rostlinné bílkoviny, 
lecitin, sacharidy, ve vodě rozpustné vitamíny, makro a mik-
roelementy, sliz, lignany. To vše se již v oleji nenachází, o tyto 
drahocennosti byl v honbě za penězi okraden, proto tvrdím, 
že se jedná o denaturovanou potravinu a pochopitelně daleko 
vhodnější je konzumace, v tomto případě čerstvě umletého 
semene. Případný terapeutický účinek musí být zákonitě nejen 
silnější, ale i komplexnější! Pokud se ptáte, proč tomu tak je, 
odpověď je celkem jednoduchá. Byznys!!! Len je tuzemskou 
rostlinou a cena jeho semene více než přijatelná. Nikdo (téměř) 
jej nedoporučuje, prodej semene nelze označit za zajímavý 
byznys. Dle mého názoru, tu samou logiku můžeme použít 
i u ryb, případně tuku z nich izolovaných. Stejně jako jen mastné 
kyseliny v rostlinných olejích nemohou mít stejný účinek jako 
olej obsažený s komplexem dalších látek v původní surovině, 
pak ony byť „dobré“ rybí mastné kyseliny nemohou fungovat 
jako „komplex“ ryba. Bohužel nemám představu, z čeho všeho 
se taková ryba skládá (navíc druh od druhu odlišně), každo-
pádně vím, že v  rybím mase jsou bílkoviny, vitamíny 
(i  rozpustné je ve vodě) a  dále široká 
paleta makro i  mikroelementů. 
Z  mého pohledu nezbývá, 
než zapomenout rybí 
tuk a  věnovat se 

rybám, pokud chcete pro svoje srdce a  cévní systém něco 
dobrého udělat. Zde pak doporučuji konzumaci tzv. tučných 
ryb. Do této skupiny patří např. makrely, sledě, tuňáci, lososi, 
mečouni, sardinky. Velice tučná a chutná ryba je černý halibut. 
Předností jsou samozřejmě čerstvé ryby, ale i mražené jsou pro 
tyto účely vhodné. I při pořizování mražených ryb bychom měli 
dbát na jejich čerstvost a nekupovat ryby starší 3 měsíců. Na 
závěr již jen poznámka k rybímu oleji. Než bych jej zakoupil, 
zajímal bych se o technologii výroby tohoto oleje. Nerad bych 
s olejem konzumoval zbytky organických rozpouštědel, tedy 
extrakčních chemikálií. Vzhledem ke skutečnosti, že rybí tuk ob-
sahuje vícenásobně nenasycené kyseliny, bude to horší i s jeho 
chemickou stabilitou. Jistě se nespletu, když řeknu, že i zde si 
mnozí výrobci vypomáhají přidáváním antioxidantů za účelem 
prodloužení doby použitelnosti. Osvědčenými jedůvkami jsou 
BHT (E321) a BHA (E320). Ty v rybách nehrozí. Navíc, ono to chce 
s rybkami v kuchyni i trochu experimentovat. Použití bylinek 
při jejich přípravě dělavá někdy zázraky. Budu rád, pokud Vám 
moje odpověď bude užitečná.

Karel Hadek
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se taková ryba skládá (navíc druh od druhu odlišně), každo-
pádně vím, že v  rybím mase jsou bílkoviny, vitamíny 
(i  rozpustné je ve vodě) a  dále široká 
paleta makro i  mikroelementů. 
Z  mého pohledu nezbývá, 
než zapomenout rybí 
tuk a  věnovat se 

Karel Hadek
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y Termíny kurzů 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: +42 774 272 992, +420 737 312 571 - večer
Email: kurzypraha@seznam.cz, 
vaculovadrahomira@seznam.cz 
Web: www.zdravvuska.webnode.cz

Termíny kurzů l. pololetí 2019

20. – 22. 2. 2019 Aromaterapie – Základní kurz Bratislava
Školitel: Karel Hadek, Michaela Švorcová
Kontakt: Mgr. Monika Mannová
TEL: +421 911 55 77 56
E -mail: m.mannova@gmail.com
Web: www.aromaterapie.sk

23. – 24. 2. 2019 Aromaterapie – Pokračovací kurz Bratislava
Školitel: Karel Hadek, Michaela Švorcová
Kontakt: Mgr. Monika Mannová
TEL: +421 911 55 77 56
E -mail: m.mannova@gmail.com
Web: www.aromaterapie.sk

1.–3. 3. 2019 Aromaterapie – Základní 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

8.–10. 3. 2019 Aromaterapie – Základní kurz Ostrava
Školitel: Karel Hadek, Vlastimila Kolarčíková
Kontakt: Vlastimila Kolarčíková
Telefon: +420 603 286 335
Email: vlastimilakolarcikova@seznam.cz

15. – 17. 3. 2019 Aromaterapie – Základní kurz Praha
Školitel: Karel Hadek, Michaela Švorcová
Kontakt: Hana Martínková, Drahomíra Vaculová
Telefon: +42 774 272 992, +420 737 312 571 - večer
Email: kurzypraha@seznam.cz, vaculovadrahomira@seznam.cz
Web: www.zdravvuska.webnode.cz
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Semináře Aromafauny

II. pololetí 2018

Znalostní soutěž
ŽLÁZY U PSŮ PRODUKUJÍCÍ PÁCHNOUCÍ SEKRET
SE SPRÁVNĚ NAZÝVAJÍ

A) ANÁLNÍ
B) PARANÁLNÍ
C) HORMONÁLNÍ

Odpovědi posílejte jako vždy na e -mailovou adresu:
soutezAKH@karelhadek.eu
Uzávěrka proběhne 1. 10. 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

so
ut

ěž

4.–5. cena: odběr zboží v hodnotě 400 Kč

12. 10. 2018 Aromaterapie nejen pro zvířata I Praha
Michaela Švorcová
Organizátor: Bc. Kateřina Plačková
Mobil: +420 605 284 125
E -mail: plackova@physiodog.cz
www.physiodogacademy.cz

2. 11. 2018 Aromaterapie nejen pro zvířata II Praha
Michaela Švorcová, MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.
Organizátor: Bc. Kateřina Plačková
Mobil: +420 605 284 125
E -mail: plackova@physiodog.cz
www.physiodogacademy.cz
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a Letní vyrážka koní – jak mohou 
éterické oleje pomoci?
I když už je léto za námi, máme před očima spoustu drobností, 
které nám toto období budou ještě nějakou dobu připomí-
nat… třeba suvenýry vystavené na poličce nebo pěkné opálení. 
S letním počasím ale mohou být spojeny i nepříjemnosti. Pro 
chovatele koní je jednou takovou letní vyrážka koní (či letní 
dermatitida), která dokáže jejich miláčky velmi potrápit. Jedná 
se o alergickou reakci, tedy přehnanou imunitní odezvu orga-
nismu na složky slin krev sajícího hmyzu. Ty se do těla koně 
dostanou při kousnutí zejména pakomárky nebo muchničkami. 
Prokázána je genetická predispozice, zejména původem sever-
ská plemena trpí těmito problémy častěji. Vliv na rozvoj alergie 
může mít i stav metabolismu a imunity zvířete, cizorodé látky 
v prostředí či složení krmné dávky. Důležitý je vyrovnaný příjem 
minerálních látek a vyvarovat se nadbytku bílkovin a příliš ener-
getického krmiva. Existují i komerční krmné doplňky či směsi 
určené pro koně trpící letní vyrážkou. Osvědčuje se zejména 
doplnění potravy o  omega 3 nenasycené mastné kyseliny. 
Diagnóza je stanovena na základě sezónnosti onemocnění, 
výskytu změn v typických místech a vyloučení jiných kožních 
onemocnění (např. plísňová onemocnění, svrab…). Rozvíjí se 
však i laboratorní diagnostika, která umožňuje odhalení one-
mocnění na základě vyšetření krve.

Po rozvoji alergické reakce dochází k nesnesitelnému svědění, 
kterého se koně snaží zbavit drbáním, čímž si mohou kůži 
značně poškodit. Rány pak mohou být in� kovány bakteriální 
infekcí. Pro koně je to velice stresující, poškození kůže může 
být opravdu rozsáhlé a s každou „muší“ sezónou se zhoršuje. 
Vědci se zabývají možností léčby tzv. hyposenzibilizací, kdy se 
díky podávání malých množství alergenů snižuje přecitlivělost. 
Nejedná se o možnost dostupnou pro každého. Při boji s letní 
vyrážkou ale mohou pomoci i naše přípravky, které díky repe-
lentnímu působení éterických olejů odpuzují hmyz a působí 
hojivě na již vzniklé rány.

Směs éterických olejů INSEKTIN lze aplikovat buď přímo na 
srst nebo přidávat do olejů či lihových základů. Mezi součásti 
směsi patří např.  repelentně působící eukalyptový, mátový, 
bazalkový či citronelový éterický olej. Levandulový olej pak 
působí nejen repelentně, ale i protizánětlivě. Hřebíčkový olej 
tlumí bolest, šalvějový zas dokáže likvidovat široké spektrum 
bakterií. V případě ošetření koní je vhodné použít jako základ 
olej FAUNA LECITOL N a ředit tak, aby INSEKTIN tvořil 20 % 
směsi. Jeden díl vzniklé směsi smíchaný s 9 díly vody pak apli-
kujte na srst. Ideální je aplikaci opakovat po 3 dnech až týdnu 
dle aktuální situace (mytí, zmoknutí…). Je možné použít i přímo 
směs Insektinu s Lecitolem na postižená místa.
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ti� kují původce značkování. Zápach je způsoben přítomností 
kyseliny máselné, indolů a skatolů.

Váčky jsou umístěny z obou stran u konečníku (pokud si toto 
místo představíme jako ciferník, nalezneme je u čísla 4 a 8). 
Velikost se liší dle plemene a samozřejmě i podle závislosti na 
velikosti pejska – u malých psů jsou velké jako hrášek, u vel-
kých až jako kaštan. Jsou vyprazdňovány při vypuzení stolice. 
K uvolnění výměšku však může také dojít, když je zvíře ve stresu 
či vyděšeno.

Zdravé váčky jsou měkké, bez otoku, zarudnutí či bolestivosti 
v  této oblasti. Pokud pejsek netrpí problémy, není třeba je 
preventivně vymačkávat (i  když někteří chovatelé mají jiný 
názor). Na možné potíže nás může upozornit i pejskovo cho-
vání – vykusování srsti, nadměrné olizování, sáňkování zadkem 
po zemi, bolestivá reakce při stolici. Nejsou to však příznaky 
charakteristické pouze pro tyto problémy.

Méně závažnou změnou je přeplnění sekretem. Důvodů může 
být celá řada – od nevhodné stravy (složení tuků v krmivu, 
příliš řídká stolice, která dostatečně nestimuluje vyprazdňo-
vání váčků, obezita, nedostatek pohybu, ucpání vývodu váčku). 
Predisponována jsou spíše menší plemena. Chovatelé uvádějí 
větší výskyt s potížemi u zvířat níže hierarchicky postavených 
v  rámci smečky. Váčky je v  tomto případě nutné manuálně 
vymačkat. Je vhodné, aby Vás techniku naučil ošetřující veteri-
nární lékař, aby nedošlo k poranění pejska a úkon byl proveden 
správně. Po přeplnění žlázy může dojít až k rozvoji zánětu, kdy 
se v sekretu objevuje i hnis a krev. V tomto případě je již určitě 
nutná návštěva veterináře, který provede výplach, zhodnotí 
rozsah zánětu a případně aplikuje antibiotika. Někdy se do-
konce vytvoří absces, který následně praskne, a obsah vyteče 
ven. Pokud se potíže často opakují, je na místě nechat provést 

Při rozvoji kožních změn a silném svědění doporučujeme použít 
mycí oleje HY -DERMAL nebo HY -INSI. HY -DERMAL kůži zklid-
ňuje díky meduňkovému éterickému oleji, druhý jmenovaný 
se vyznačuje také repelentními účinky.

Na rány způsobené drbáním je vhodný HELP BALZAM nebo 
MYCOS BALZAM, které kromě podpory hojení působí anti-
septicky a tlumí otok a bolest. MYCOS BALZAM s vysokým 
obsahem lanolinu dobře kryje ránu, nemísí se s vodou. Rány 
je před nanesením nutno očistit a omýt např. výše uvedenými 
mycími oleji.

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.

Aromka jako pomocník při 
potížích s paranálními váčky 
u psů

Nemalá část chovatelů má to „štěstí“ potýkat se s potížemi 
paranálních váčků u svých psů. Běžně se hovoří o análních žlá-
zách, i když to není zcela přesné označení. Jedná se o struk-
tury, v nichž jsou umístěny pachové žlázy produkující nepěkně 
páchnoucí sekret, který má vodnatý až pastovitý charakter, 
většinou hnědožluté barvy. Vzhled se liší u různých jedinců, 
vliv na jeho složení má i např. potrava. U domestikovaných 
psů nejsou již tak rozvinuté jako u jejich volně žijících předků. 
Slouží ke značení teritoria a ke komunikaci mezi zvířaty. Zřejmě 
obsahují i informaci ohledně hierarchie a psi díky pachu iden-

www.aromafauna.eu



jejich chirurgické odstranění. Rizikem ale může být poškození 
svěrače a s tím spojené nepříjemné následky.

K ošetření při problémech s análními váčky určitě využijete 
veterinární přípravek MULTIF BALZAM. Lze jej aplikovat i ve 
formě čípku (přiměřené množství balzámu dejte do alobalu, 
vytvarujte čípek a  vložte do mrazáku). Velikost čípku záleží 
na velikosti pejska. Díky éterickým olejům (např.  šalvějový, 
tymiánový, hřebíčkový, levandulový) působí protizánětlivě 
a antisepticky, zároveň tlumí bolest. Ideální je čípky zavádět 
1–2× denně, nejlépe po stolici. Při lehčím zánětu není třeba 
váčky vymačkávat. Velice důležitá je i hygiena. Pro omývání 
se osvědčil mycí olej HY -INSI smíchaný s vodou. Na místě je 
i posílení imunity pomocí přípravku IMUNOFAUNA, který se 
přidává do vody. Pokud dojde k tvorbě abscesu, použijte po 
jeho provalení éterický olej z levandule. Hojení svými účinky 
výborně podpoří zmíněný MULTIF BALZAM ČI HELP BAL-
ZAM. Pro hygienu oblasti genitálií u psů i fen je vhodný mycí 
olej HY -NEUTRAL, který tato citlivá místa zbytečně nedráždí 
a pomůže odstranit nečistoty.

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D. 

A
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a FELLEOL

Ráda bych se s Vámi podělila o zkušenosti s FELLEOLEM. Mám 
čtyřletého landseera Karla, se kterým se věnujeme výcviku 
vodní záchranařiny, a proto je často ve vodě. To byl dříve velký 
problém vzhledem k jeho dlouhé a husté srsti. Často dochá-
zelo k zapařeninám zejména v oblasti krku a hrudníku, kde 
srst usychala velmi pomalu. V minulém roce dokonce musel 
Karel užívat antibiotika, neboť byl zánět kůže velký a nehojil 
se, přestože jsme používali lokální přípravky na hojení ran. Na 
jaře jsem absolvovala kurz Využití aromaterapie v terapii zvířat 
I a II, kde jsem se dozvěděla o různých přípravcích v péči o psa. 
V souvislosti s máčením srsti jsem vyzkoušela FELLEOL a byla 
jsem nadšená. Přestože se na první pohled 
ihned po aplikaci může zdát, že pří-
liš mastí srst, není to tak. Rychle se 
vstřebá a srst po něm zůstane vláčná 
a  prodyšná, což jsme ocenili právě 
při častém namáčení. Při používání 
FELLEOLU uschne Karel daleko rychleji, 
srst se nechá pročesat i mokrá, což dříve 
nešlo, a je více prodyšná. Přípravek jsem 
zpočátku aplikovala i několikrát týdně. 
Nyní ho používám zhruba 1x týdně 
nebo dle potřeby. Účinek se ještě 
vylepšil v kombinaci s mycím olejem. 
Používám HY -DERMAL.

FELLEOL jsem vyzkoušela i na svých 
vlasech. Mám poškozené vlasy, které se 
u hlavy rychle mastí a konce jsou suché. 
FELLEOL používám jako balzám před 
mytím. Večer nanesu sprej do vlasů, 
vlasy svážu a druhý den je umyji mycím 
olejem na vlasy. Efekt je úžasný. Vlasy 
jsou oživené, barva jasnější a jsou vidi-

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D. 
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Pokousané ucho

Máme doma psího kamaráda Sama. Je to ridgeback. Je velmi 
klidné povahy, skoro se všemi psy by si hrál, zloděje by uvítal 
lízancem přes obličej a nás nadevše miluje. Jednoho dne si 
Samík na procházce chtěl pohrát s  jiným psem. Ten ale bo-
hužel neměl stejně kamarádskou povahu, a tak nastala chvíle 
vrčení, cenění zubů a došlo i na kousnutí a natržení Samikova 
ucha. Rána krvácela a mokvala. Hledala jsem rady, co použít 
na zlepšení stavu. Byla mi doporučena LEVANDULE EO na 
mokvající ránu a až se rána vysuší, mazat HELP BALZAMEM. 
Ucho se začalo lepšit, ale pokud jsem přestala levanduli kapat, 
rána opět začala mokvat. Takže jsem pokračovala v aplikaci 
LEVANDULE EO a na doléčení používala HELP BALZAM. Rána 
se krásně zahojila a ucho, které bylo na sešití (jelikož venčitel 
neřekl včas, co se stalo, a zjistilo se to až pozdě, tudíž na šití 
nedošlo), se krásně zahojilo. HELP BALZAM a EO LEVANDULE 
jsou pomocníky u všech mých zvířat a mám je vždy po ruce. 
Přikládám fotodokumentaci našeho hojícího procesu. 

Sára Celundová

A
ro

m
a

Fa
un

a

telně zdravější. Přípravky na sprchování a mytí vlasů používáme 
již celá rodina. Nejdříve mi připadala trochu divná absence 
„pěny“, ale po pár použitích je to naopak.

Přípravků aromaterapie používáme více a jsme velice spoko-
jeni. Děkujeme. 

Jana Mášková

FAUNA SPOT

Dobrý den paní doktorko, 

Tentokrát bych Vám rád napsal o zkušenosti s přípravkem 
"FAUNA SPOT". Proti klíšťatům jsem vyzkoušel různé veteri-
nární přípravky, ale vždy se u mého chrta vyskytly nějaké ne-
žádoucí příznaky. Naposledy po aplikaci pipety to bylo svědivé 
podráždění kůže na hřbetu. Po dobrých zkušenostech s Vašimi 
přípravky jsem vyzkoušel FAUNA SPOT a výsledek byl nad 
moje očekávání. Nejenom, že pes snášel tyto kapky naprosto 
bez problémů, ale od aplikace už uběhl měsíc a zatím ani jedno 
klíště. Pes se pohybuje denně v lese na procházkách a klíšťat 
je u nás velké množství. Takže vynikající účinek.

Myslím, že účinek je tak dobrý proto, že greyhoundi nemají 
podkožní tuk a silice se mohou snadněji dostat do tělního 
oběhu. Zřejmě k tomu přispívá i krátká srst. Z úspěchu mám 
velikou radost a vyřešil se mi tím velký problém.

Mnohokrát děkuji. S pozdravem 
Marek Coufal

37
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Maloobchodní ceny vč. DPH

8% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 7. 9. 2018 do 7. 10. 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 8% 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 8% 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 8% 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 8% 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 8% 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 500 ml I 1000 ml J

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

AROMAFAUNA – SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ
Kód

zboží 8% 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 8% 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 8% 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 8% 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 8% 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

www.karelhadek.eu
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8% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 7. 9. 2018 do 7. 10. 2018 do 24.00 hodin.

SPRCHOVACÍ OLEJE

Kód
zboží 8% 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 8% 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 8% 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 8% 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

www.karelhadek.eu
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PŘÍPRAVKY NA OŠETŘENÍ ZUBŮ A ÚSTNÍ DUTINY

Kód
zboží

8% 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 8% 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 8% 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

8% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 7. 9. 2018 do 7. 10. 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 8% 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 8% 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 8% 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

www.karelhadek.eu
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8% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 7. 9. 2018 do 7. 10. 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 8% 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 8% sleva

Kč
35 ml

S
30 ml

Z
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 8% 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 8% 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 8% 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

8% 
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
8% 

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 8% 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 8% 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

8% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 7. 9. 2018 do 7. 10. 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 8% 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 8% 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 8% 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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8% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 7. 9. 2018 do 7. 10. 2018  do 24.00 hodin.

WOMAN THERAPY

Kód
zboží 8% 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 8% 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 8% 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 8% 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 8% 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 8% 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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8% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 7. 9. 2018 do 7. 10. 2018  do 24.00 hodin.

SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVKY

Kód
zboží 8% 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 8% 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 8% 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 8% 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 8% 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 244,99 489,98 916,29 1758
3005 ECHINACEA EXTRAKT 273,72 597,82 1128 2168,57

100 g
E

250 g
H

500 g
I

1000 g
J

3002 ELEUTHEROCOCC KOŘEN 104,65 177,89 313,98 481,38
3010 ECHINACEA KOŘEN 165,59 356,63 670,80 1283,21
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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8% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 7. 9. 2018 do 7. 10. 2018  do 24.00 hodin.

ÉTERICKÉ OLEJE

Kód
zboží 8% 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 8% 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 PIMENTOVNÍK 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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8% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 7. 9. 2018 do 7. 10. 2018  do 24.00 hodin.

Kód
zboží 8% 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 8% 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 8% 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 8% 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 8% 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 8% 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 101,34 162,15 304,83 518,19
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

8% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 7. 9. 2018 do 7. 10. 2018  do 24.00 hodin.
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VÁNOČNÍ SMĚSI ÉO

Kód
zboží 8% 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 8% sleva
Kč

5 ml
A

100 ml
E

200 ml
G

7005 ANTI -TABAK 69,86 421,13 652,73
7003 FLAVOUR 58,66 281,82 436,83
7004 FLIRT 60,81 366,38 567,92
7006 FRUIT -LINE 63,63 567,25 860,91
7002 LOVE STORY 59,20 276,67 428,85
7001 VANILOU 59,44 306,35 474,82

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

8% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 7. 9. 2018 do 7. 10. 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

SPRCHOVACÍ OLEJE A KRÉMY
Kód

zboží 8% 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 8% 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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