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Stejně jako ona příjemná atmosféra svátků vánočních, tak loučení se se starým rokem a  vítání 

onoho nově přicházejícího je již minulostí. Ježíšek dle mého odvedl práci tak, jak měl a každého 

potěšil nějakým tím dárečkem. Půlnoc dělící končící a nově začínající rok byla jako každý rok nejen 

důvodem k oslavám, ale i tradičním momentem popřát si v kruhu svých blízkých jen a jen to nejlepší, 

pevné zdraví samozřejmě nevyjímaje. Od této chvíle již uplynula nějaká ta doba a život se vrátil do 

zajetých kolejí. Jaký je, však nezáleží jen na nás samotných. Mnohé, co ovlivňuje naše bytí, je nám 

někdy dáno, jindy doslova vnuceno. Diktováno shora. V  loňském roce vešlo v platnost evropské 

nařízení GDPR, honosně nazvané jako ochrana osobních dat. Jak jinak než skrytě a tvrdě placeno nuceně chráněnými. 

Ohlédneme   -li se do nedaleké historie, jde mi mráz po zádech. Pokud se drali k  moci různí despotové, vždy své řádění 

deklarovali honosně jako ochranu a bohatě jí vy(zne)užívali. Jak smutné byly v historii důsledky oněch ochran, myslím 

netřeba zmiňovat. Důsledky, jež GDPR má na jednání některých lidí, mě chtě nechtě zavedly zpět až do 15. století. Niccolò 

Machiavelli je považován za autora přísloví: „Rozděl a panuj“. Nelze se divit, že takto pojatá a praktikovaná politika slaví 

mimořádné úspěchy i v dnešní době. Jakoby politici jak na státní, tak i na evropské úrovni nic jiného neuměli, a hlavně umět 

nechtěli. Ta divná, ochranná atmosféra se ale nutně promítá daleko hlouběji. Z mnoha pohledů znepříjemňuje, ztěžuje 

a otravuje � remní život, např. vynucováním dodržování absurdních předpisů, o kterých běžný spotřebitel nemá potuchy. 

Běžného spotřebitele se GDPR začne dotýkat ve chvíli, kdy jeho � rma -dodavatel, dle něj začíná vymýšlet nové nesmysly. 

Chudáci zaměstnanci si daleko častěji, než by byl zdrávo, vyslechnou nelichotivá slova a velice často i poznámku: „Co to 

má znamenat, co to zavádíte za nesmysly, to tu nikdy nebylo! Já si budu stěžovat u pana Hadka“. Důvěra v mou osobu sice 

budí hezký pocit, bohužel, co bylo včera, není dnes! Stěžovat si u mé maličkosti na dodržování bruselských ptákovin (jak 

jinak než pod kontrolou a při nedodržení doslova likvidační pokutou) má stejnou účinnost jako požadovat, abych zajistil 

sluneční svit i v noci. A tak mnohé, co dříve bylo standardní a jednoduché, se stalo buď nemožným nebo značně kompli-

kovaným. Onen, z tohoto pohledu více než nemilý, rok 2018 je za námi. Bohužel euro -absurdity v tomto roce zrozené nás 

budou doprovázet a otravovat život i letos. Nezbývá než věřit (a víru posílit modlením), že zdravý rozum zvítězí (někdy). 

Přestože jsem optimista, nejsem optimista chorobný, abych věřil, že to bude v tomto roce. Naopak nejen věřím, ale těším 

se na dny s přibývajícím slunečním svitem, těším se na jaro a léto, na vše hezké, co tento rok přinese. Těším se na to, co je 

v mých silách pozitivně ovlivnit. Totéž pak přeji jak zaměstnancům � rmy, tak čtenářům časopisu Aromaterapie.

Karel Hadek
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LUCALEN a MONTANISS
Asi každý z nás se již alespoň jednou (spíše mnohokrát) v životě setkal s nějakým tím problémem, který 
nám po nějakou dobu znepříjemňoval život. Bolest hlavy, nastydnutí, chřipka, zlámaná noha a mnohé 
další nepříjemnosti, o nichž se otevřeně bavíme, tak nějak se staly běžnými, byť nežádoucími průvodci 
životem. Do poradny však dochází i dotazy intimního charakteru, které se týkají někdy intimní hygieny, 
zánětů močových cest, jindy kvasinek v oblasti pohlavních orgánů. Taktéž bych je de� noval jako běžné, 
byť nežádoucí problémy, na rozdíl od těch výše uvedených povětšinou vyvolávají pocit studu a lidé 
o nich neradi hovoří. Mnohé z těchto problémů jsme již na stránkách časopisu Aromaterapie probírali.

Z mého pohledu jsou výbornými pomocníky lubrikanty tukové, 
takže i zde má aromaterapie co nabídnout. Hlavně pak i proto, 
že se nejedná jen o  jednoúčelový výrobek, tedy o tuk, který 
způsobuje skluznost, ale další obsahové složky, jako vitamíny, 
lecitin, biologicky aktivní složky či éterické oleje. Takovýto pre-
parát navíc napomáhá optimalizovat funkce poševní sliznice, 
včetně vytváření kvalitního epitelu. To je důvod, proč jsem v rámci 
poradny doporučoval již existující preparáty s výše zmíněnými 
složkami. Velice dobře například poslouží jako lubrikant preparát 

Jeden speci� cky ženský problém, tzv. vaginální atro� e, byl zatím 
řešen jen individuálně v rámci poradny. O tom, že se jedná mezi 
ženami o značně rozšířený problém, svědčí i stále vzrůstající 
počet dotazů, jež do poradny přichází. Obsahují i popis pro-
blémů, které jak v běžném, tak i partnerském životě vaginální 
suchost způsobuje. Patří mezi ně svědivost, pálení, záněty, ne-
příjemnost až bolestivost při pohlavním styku. Někdy i drobná 
poranění spojená s krvácením. Důsledkem neléčené vaginální 
suchosti mohou být i výtoky, infekce, problémy s močovými 
cestami a další nepříjemnosti. Hlavním důvodem vaginální atro-
� e je nedostatečná produkce ženského hormonu estrogenu. 
Nelze se divit, že nejvíce se tento problém projevuje u  žen 
v období menopauzy. Bohužel, vyskytuje se i mezi mladšími 
ženami. Pochopitelně, že důvodů může být podstatně více. 
Samozřejmě, že i stres mezi ně patří, a jak již to bývá, i některé 
široce používané léky, případně i jiné nemoci. Zjištění původců 
problémů a jejich možné léčení, vzhledem k jejich šíři, je pak 
důvodem návštěvy odborného lékaře. V běžném životě pak 
mohou podat pověstnou pomocnou ruku lubrikanty. Těch je na 
trhu celá řada, ne všechny však lze označit za vhodné. Mnohé 
z nich obsahují, stejné jako běžná kosmetika, konzervanty. Sice 
mohou dobře posloužit deklarovanému účelu, ale pro poševní 
mikro� óru je aplikace výrobků s konzervanty nevhodná. Stejně 
tak jako o  nevhodných se lze vyjádřit o  lubrikantech, které 
obsahují různé syntetické pachové či chuťové složky, či do-
konce barviva.
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INTIMISS, který díky jemnosti a protizánětlivým i uklidňujícím 
účinkům je běžně doporučován a používán na ošetření vnějších 
sliznic pohlavních orgánů. U žen, které se často potýkají s kva-
sinkovými problémy mohu doporučit další oblíbenou specialitu, 
balzám FEMISHEA. Dále se jako možný lubrikant nabízí i preparát 
GENISAN, který vykazuje antivirální účinky a je doporučován 
u herpesových problémů na pohlavních orgánech. Další balzám 
z této nabídky s antivirálními a protizánětlivými účinky má název 
PRESHEA, který se osvědčil u problémů s HPV.

I přes stávající nabídku vhodných preparátů jsem se rozhodl 
k vypracování dvou receptur, které bych označil nejen jako 
vhodné preparáty, ale speciality. Základem obou specialit je 
bambucké máslo. Důvod je velice jednoduchý, je jím vysoký 
obsah nezmýdelnitelných složek, které se osvědčily právě při 
suchosti pokožky. Právě bambucké máslo lze označit i  jako 
ideální tuk pro lubrikanty. Díky vysokému podílu nasycených 
mastných kyselin je jeho velkou předností pomalé vstřebávání. 
První z lubrikačních balzámů obdržel i pojmenování LUCALEN
po další důležité složce, měsíčku lékařském (Calendula o�  cina-
lis). Ten se nachází v daném preparátu ve formě měsíčkového 
oleje. U měsíčkového oleje oceníme jeho uklidňující účinky, 
stejně tak i  jeho účinky protizánětlivé. Spolu s bambuckým 
máslem a dalšími obsahovými složkami lecitinem a vitamíny 
se podílí na změkčení a regeneraci poševní sliznice. Obsažené 
éterické oleje levandule, fenykl, růžová palma, bergamot po-
skytují balzámu LUCALEN nejen velice příjemnou vůni, ale 
posilují protizánětlivé i uklidňující účinky již zmíněných složek. 
Z tohoto pohledu lze balzám LUCALEN doporučit u výše zmí-
něných problémů, které vaginální atro� i velice často doprovází.

I druhý balzám má ve svém pojmenování skryt název rostliny, 
která se v olejové formě stala jeho důležitou součástí. Název 
MONTANISS byl odvozen od arniky horské (Arnica montana). 
I u tohoto preparátu je základem bambucké máslo. Taktéž vi-
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tamíny E, A a lecitin nemohou chybět. Co se konzistence obou 
preparátů týká, ta bude díky použitým složkám velice podobná. 
Lišit se budou především vůní. V balzámu MONTANISS se na-
chází éterické oleje mateřídoušky, borovice a rozmarýnu. Je 
tedy zřejmé, že tento preparát bude mít vynikající protizánětlivé 
a prokrvující účinky. Koneckonců v tom éterické oleje jen pod-
porují účinky oleje arnikového. Ten sám o sobě prokrvuje – za-
hřívá, lze jej označit za vynikající součást preparátu na uvolnění 
svalů. Prokrvení tkáně při suchosti bude mít samozřejmě i vliv 
na optimalizaci funkce sliznice. Jsem přesvědčen, že oba nové 
preparáty budou vítaným doplněním nabídky a pro mnohé 
i příjemným, dobrým a účinným pomocníkem.

Chvály již bylo dost, nutno zmínit i jejich jedinou nepříjemnou 
vlastnost. Netýká se ani pokožky, ani sliznic, přesto je mimo-
řádně důležité na ni upozornit. Vzhledem k obsahu jak rostlin-
ných tuků/olejů, tak i éterických olejů nelze s těmito preparáty 
používat současně i prezervativy. Ty jsou vyráběny převážně 
z latexu a daná kombinace by je spíše, než mohla, zcela jistě 
poškodila.

Závěr představení těchto novinek nemůže být jiný než dodr-
žení tradice. Jak prvních 10 objednávajících balzám LUCA-
LEN, tak i MONTANISS očekává v expedici po deseti dózách 
o objemu 50 ml od každého preparátu.

Karel Hadek

LUCALEN 1213
A – 5 ml 44,13 Kč / D – 50 ml 330,94 Kč / E – 100 ml 496,40 Kč

MONTANISS 1214
A – 5 ml 47,67 Kč / D – 50 ml 357,47 Kč / E – 100 ml 536,20 Kč
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Věřím, že stejně dobré služby bude tento voňavý a uklidňující 
spolunocležník poskytovat i nadále.

VŮNĚ SPÁNKU 7103

E – 100 ml 278 Kč / I – 500 ml 974 Kč

Informace klientům
GDPR
Doba se mění, nové přichází a to, co bylo nové před rokem, 
pomalu odchází. Časopis Aromaterapie vychází již řadu let 
a za ten čas jste si zvykli, že se čtyřikrát do roka objeví ve 
schránce. Od 25. 5. 2018 platí GDPR /General Data Protection 
Regulation/ nařízení na ochranu osobních údajů. Pokud 
nám souhlas se zpracováním osobních údajů a  zasíláním 
newsletteru /informační zpravodaj, zpravidla časopis, vlastní 
tiskové informační médium instituce nebo podniku/ poskytnut 
nebyl, časopis od nás nemohl být zaslán.

Souhlas se zpracováním osobních údajů nám dáváte, pokud 
u nás uzavíráte obchod, tj. uskutečňujete objednávku v našem 
e -shopu. V případě, že jste u nás v období 1 roku nena‑
kupovali, nemáme od vás váš souhlas se zpracováním 
osobních údajů, budete z  našeho e ‑shopu vymazáni. 
Udělený souhlas platí pouze na období jednoho roku.
Po uplynutí této doby již časopis Aromaterapie neobdržíte.

Pokud se chcete těmto nepříjemným a  hlavně nevrat-
ným situacím vyhnout, je zde možnost objednat na našem
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Jak jen to napsat? Je sice skutečností, že VŮNĚ SPÁNKU při-
chází do nabídky jako novinka, ale seznamovat s ní by bylo 
více než nošení dříví do lesa. U novinky bývá tradicí, že deset 
prvních objednávajících ji obdrží jako dárek. U VŮNĚ SPÁNKU, 
samozřejmě díky Ježíškovi, je vše jinak. Dříve, než se novinka 
mohla stát novinkou, nikoli deset, ale tisíce lahviček putovaly 
jako dárek s předvánočními objednávkami. A tak tentokráte 
přísloví, že darovat činí radost, se dotklo snad všech klientů � rmy 
1. Aromaterapeutická KH a. s. Dle děkovných a pochvalných 
mailů, které mi do dnešního dne byly doručeny, mohu říci, 
že ani tentokráte Ježíškova volba nezklamala. Je všeobecně 
známo, že problém s usínáním i kvalitou spánku má značná 
část populace. I když co do síly účinků nelze preparát VŮNĚ 
SPÁNKU srovnávat s Rohypnolem, neobdržel jsem jediný mail, 
že by dárek od Ježíška a � rmy někomu pobyt v ložnici nezpří-
jemnil. Ba naopak, téměř všechny výše zmíněné maily obsa-
hovaly dotaz, zda VŮNĚ SPÁNKU bude zařazena do nabídky. 
Byť všichni dotazující dostali individuální mailovou odpověď, 
tento článek je i odpovědí všem, kteří se nedotázali, a VŮNĚ 
SPÁNKU je oslovila. Nelze se divit, kompozice použitých éte-
rických olejů má nejen uklidňující účinky, ale i velice příjemnou 
vůni. Jako vedlejší účinky, v tomto případě velice pozitivní, lze 
označit i dobré účinky při bolestech hlavy, depresích a mig-
rénách. Opomenout nelze ani dobré antimikrobiální účinky.

www.karelhadek.eu
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e -shopu jedenkrát ročně naše výrobky a označit si souhlas se 
zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním newsle-
tteru  – časopisu.

Pokud jedenkrát ročně neobnovíte souhlas se zpraco‑
váním osobních údajů, musí být vaše údaje z databáze 
vymazány a tím je zrušen i váš účet na e ‑shopu. Rozhod-
nete-li se po nějakém čase, že u nás chcete opět nakupovat, 
nepřihlásíte se ke svému účtu a budete muset provést regis-
traci novou. Vymazání je nastaveno automaticky -systémově, 
nevratné odstranění provádí program, který je na e -shopu 
nastaven.

Michaela Švorcová

Sociální síť
Sociální síť je internetová služba umožňující svým členům 
tvořit a sdílet s ostatními osobní obsah, komunikovat s nimi, 
sdružovat se a  vzájemně se bavit. Služeb sítí FACEBOOK, 
INSTAGRAM, YOU TUBE využívají i  naše společnosti. Snaží 
se vám poskytnout větší množství informací o přípravcích, 
nefunkčnosti e -shopu v  případě technické odstávky. Naše 
příspěvky by vám měly přiblížit naše výrobky, přiblížit vám 
i ty, které znáte méně. Úspěch jsme zaznamenali u soutěží, 

které probíhají jednou týdně na FACEBOOKU a INSTAGRA-
MU.I nadále budeme využívat sociálních sítí, abychom vás 
informovali o našich výrobcích, akčním zboží, slevových ak-
cích. Vaše příspěvky, především zkušenosti s našimi přípravky, 
obohacují další klienty, mnohdy jim usnadní rozhodnutí, po-
mohou s jejich používáním. Pro nás jsou tyto rady motivací 
do další práce.

Děkuji vám všem, kteří jste s námi a sdílíte naše příspěvky.

Michaela Švorcová
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Laureth-4
Technologie výroby se nazývá ethoxylace. Ta se provádí ply-
nem nazývaným ethylen oxid. Tato látka je skutečně velice 
jedovatá, používá se např. jako speciální dezinfekce. Během 
procesu ethoxylace může dojít také ke vzniku další toxické 
látky, 1,4-dioxanu. A strašák je na světě.

Pokud bychom se podívali do kuchyně, najdeme tam velice 
podobné jedůvky. Třeba taková kuchyňská sůl, dle chemiků 
chlorid sodný. Skládá se z  kovu sodíku, který při kontaktu 
s vodou doslova vybuchuje a musí se uchovávat např. v pet-
roleji. Tou ještě zajímavější složkou je však chlor, žlutozelený, 
nepříjemně zapáchající plyn. Ten je prudce jedovatý, leptá 
a rozkládá živočišné tkáně a to je nejspíše „dobrý“ důvod, proč 
byl a nejspíše je stále používán jako smrtící bojový plyn. Snad 
čtenáře uklidním prohlášením, že je něco absolutně jiného 
sodík a chlor, zatímco kuchyňskou sůl můžeme označit jako 
životně důležitou nezbytnost každé kuchyně.

Ale zpět k našemu „laurethovi“. V rámci technologie výroby 
„může“ vznikat i již zmíněný 1,4 dioxan, známý též pod sro-
zumitelnějším označením diethylendioxid. Zjednodušeně 
vyjádřeno, dvě molekuly ethylen oxidu se „slepí“. Co se ne-
bezpečí z něho vyplývajícího týká, v žádném případě nemá 
v kosmetice co pohledávat, ale v rámci konkurenčního boje 
jsou jeho nebezpečné účinky značně přeháněny. O to více 
mě pak zaráží hodnocení, někdy i lidí s akademickým vzdě-
láním, kteří LAURETH-4 bez problémů hodnotí jako naprosto 
nevhodnou složku pro výrobu kosmetiky proto, že „může“ 
tyto dvě složky obsahovat. Bohužel ještě jsem se ani od jed-
noho z těchto pseudoodborníků nedozvěděl, jak to s tím LAU-
RETH-4 je, pokud tyto složky neobsahuje! Vkrádá se otázka, 
zda to nevědí, nebo spíše nechtějí vědět? Ne vždy nám che-
mie musí jen škodit. Jednou z dobrých stránek chemie je, že 
nám nabízí možnost provedení chemické analýzy, na jejímž 
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Za vším je poradna, hlavně nezávazné slůvko „může“. Do 
poradny se lidé obrací jak s kosmetickými, tak i zdravotními 
problémy. To je naprosto v  pořádku, pro tyto účely byla 
v dobách minulých poradna zřízena. Velice často však ještě 
i dnes od rozespalých a dezorientovaných ochránců zvířat 
pravidelně přichází dotazy na testování kosmetiky na zvířa-
tech. A to přesto, nejenže jsme kosmetiku nikdy na zvířatech 
netestovali, ale navíc toto je v EU již šest let zakázáno! Taktéž 
o rozličné dotazy technického charakteru není nouze. Do-
tyčný si někde něco přečte (většinou od internetových „blog-
-odborníků“), pojme ho strach a hrůza a písemná forma daných 
emocí putuje do poradny. Většina tázajících se slušně zeptá, 
ale najdou se i tací, kteří na základě nově získaných „vysoce 
odborných vědomostí“ doslova přikazují dle nich nezbytně 
nutné provedení změn, neboť vitamin A v kosmetice, ať chce 
nebo nechce, musí způsobovat rakovinu. Na řadě jsou samo-
zřejmě mnohé další složky, mezi nimi i emulgátor používaný, 
díky jeho rozpustnosti v oleji, u bezvodých olejových mycích 
preparátů s označením dle INCI: LAURETH-4. A tak dostávám 
dotaz, jak ho můžeme používat, když je nebezpečný tím, že 
„může“ obsahovat technologické jedy.

Aniž by toto pojednání mělo nahradit chemické školení, 
považuji za nutné zmínit, co to vůbec onen LAURETH-4 je. 
Ono slůvko „laureth“ má svůj původ v chemickém označení 
organických látek, např. mastné kyseliny laurové či mastného 
laurylalkoholu. Tyto látky vykazují ve své molekule 12 atomů 
uhlíku. Zatímco kyselina laurová je všeobecně známější, díky 
nynější propagaci kokosového oleje, který této nasycené 
mastné kyseliny obsahuje kolem 50  %, znalost laurylalko-
holu je spíše jen záležitostí chemiků. Tento mastný alkohol 
slouží (krom jiného) k výrobě jak emulgátorů, tak i tenzidů. 
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základě jsme schopni čistotu (nejen u LAURETH-4) posoudit, 
a pro výrobu použít surovinu prostě a jednoduše bez onoho 
strašáka „může“. Nezbývá než konstatovat, že tento emulgá-
tor používáme již déle než 30 let. Nejen v preparátech pro 
zdravé, ale i v těch, jejichž posláním je řešit různé zdravotní 
problémy našich klientů. A samozřejmě pak i v dětské kos-
metice. Pokud vyrábíme preparáty i pro ty nejmenší, nejen 
zdravé, ale i nemocné děti, bylo by naprosto nezodpovědné 
používat nevhodné složky či suroviny s jedy. Mám zato, že 
v konečném kontextu i kontraproduktivní, pokud od preparátů 
požadujeme, aby lidem pomáhaly od jejich ať již kosmetických, 
či zdravotních problémů. Nutno podotknout, že za celou dobu 
používání emulgátoru LAURETH-4 mi nejsou známé jakékoli 
negativní reakce ze strany použivatelů. S tímto emulgátorem 
se 100 % koncentrací byly prováděny i dlouhodobé klinické 
studie. Bylo konstatováno, že ani nesenzibilizuje pokožku, 
ani nedráždí.

Další testy pak potvrdily, že LAURETH není teratogenní, pří-
padně toxický pro plod. Ale máme demokracii, a tak každý 
(analfabeti jsou jediná výjimka) může psát, co ho napadne. 
Včetně kosmetických pohádek na téma bylo -nebylo. A tak 
mnozí jedinci, kteří mají od Boha dar krásně psát, krásně 
píší, občas sice nevědí o  čem, ale píší. Jindy jen praktikují 
to, co se dobře naučili ve škole – opisují. Nezřídka se v tvr-
dém konkurenčním boji osvědčí i použití dobře zaplacených 
„vědeckých studií na objednávku“, jindy poslouží i správně 
nasměrovaný laik. V jednom se ale všichni shodnou. Používají 
právně nezávaznou formulaci „může“. Pokud by se dle výše 
zmíněných „dobroznalců“ LAURETH-4 neměl používat jen 
a jen proto, že „může“, pak by se zcela jistě neměl jíst chleba, 
protože „může“ být např. kontaminovaný plísní. Neměla by se 
používat voda, protože jeden se v ní „může“ utopit. Obrov-
skou nezodpovědnost představuje i vycházení na ulici, kde 

každého „může“ přejet auto. Zásadní rozdíl bude asi v tom, 
že suroviny na výrobu kosmetiky nehodnotíme dle toho, co 
kdo píše někde na blogu, či rádoby chytré příručce, kterou lze 
dobře zpeněžit, ale výhradně na základě odborných informací 
a analytických certi� kátů. Za vhodné bych považoval i zmínit, 
ono nikdy nejde jen o jednu složku, ale o koncepci celého 
preparátu. Nezbývá než dodat, že i  já používám preparáty 
s  LAURETH-4 i  pro moji osobní potřebu. Dokonce jsem je 
používal i pro vlastní děti, když byly malé. S úsměvem bych 
již jen dodal, že preparáty s logem KH nebezpečné „mohou“ 
být. A to nejen ty s LAURETH-4. Nikoli však lidem, ale problé-
mům, které pomáhají řešit.

Na závěr již jen „laurethová“ historka z po-
loviny devadesátých let minulého století. 
Na tehdy ještě ukrajinském Krymu byla 
krize a  nedostatek všeho. V  zimě tam 
propukla epidemie chřipky, samozřejmě 
léky taktéž nebyly. Jeden z tamních 
doktorů, účastník kurzu Aromate-
rapie rok před touto událostí, se 
mě v  průběhu přednášky o  kou-
pelových olejích snad u  každého 
koupeláku ptal, zda je v receptuře 
obsažen minerální olej. Nezbylo 
než slušně odpovědět, že není, že 
jsou použity výhradně jen rostlinné 
oleje. Rok nato, když se chřipka 
zmocnila i  jeho, se pan doktor 
začal léčit popíjením EUKALYPTO-
-TYMIÁNOVÉHO KOUPELOVÉHO 
OLEJE. Účinek byl tak rychlý a pře-
svědčivý, že zmíněný koupelový 
olej doporučoval jak svým pacien-
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tům, tak o účincích informoval i kolegy lékaře. My jsme na to 
přišli čistě náhodou při vyhodnocování statistik prodejnosti. 
V té době krymská pobočka neprodávala téměř nic jiného 
než Eukalypto -Tymiánový koupelový olej v množství, jež bylo 
hodně, hodně divné. Když jsem se ptal, co tam s ním dělají 
a dostal výše popsané sdělení, utrpěl jsem malý šok! Ale pan 
doktor nejspíše zjistil, že při orálním použití je LAURETH-4 
prakticky netoxický. Mě toto následné zjištění také uklidnilo. 
Navíc i potěšilo. Nikoli proto, abych při chřipce doporučoval 
popíjení zmíněného koupeláku. Zde by mohl posloužit jen 
rostlinný olej s éterickými oleji bez emulgátoru (jakási forma 
„olejového sirupu“). Ale hlavně proto, že u malých dětí nelze 
vyloučit, že se v průběhu koupele koupelové vody nenapijí. 
I z tohoto pohledu jsou preparáty s logem KH bezpečné.

Karel Hadek

Olej z pšeničných klíčků
Všechny rostlinné oleje mají něco společného. Např. slovo olej 
jim dává do vínku, že mají tekutou formu. Rostliny je formu-
lují jako triglyceridy. Jejich mastné kyseliny mají různý podíl 
nenasycených vazeb. Čím vyšší podíl nenasycených vazeb, 
tím jsou oleje tekutější a  jejich přechod do pevné formy 
vyžaduje nižší, někdy i  minusové teploty. Rozdílné je pak 
složení mastných kyselin různých olejů a jejich procentuální 
podíl. A  samozřejmě rozdílný je i  obsah látek speci� ckých 
pro danou rostlinu, které pak spolurozhodují o účelu pou-
žití oleje stejně jak v potravinářství, tak i kosmetice. Jedním 
z olejů, který v tomto smyslu tak trochu vybočuje z řady, je 
olej z pšeničných klíčků. Již jeho pojmenování nám naznačí, 
že se nezískává běžným lisováním celých semen či plodů jako 

u slunečnice, mandle, ořechů atd. Tento olej lze označit jako 
vedlejší produkt běžné výroby pšeničné mouky, kdy je pše-
ničné zrno zbaveno obalového materiálu (tzv. otruby) a dále 
i klíčku. Otruby jsou velice vhodným potravinovým doplňkem 
prospívajícím trávení i detoxikaci. Izolované pšeničné klíčky 
lze taktéž použít jako excelentní potravinový doplněk (pokud 
neobsahují těžké kovy a pesticidy).

Nás však klíčky zajímají jako surovina na výrobu oleje, který 
patří k tomu nejlepšímu, co lze v kosmetice najít. I zde jsou 
však nabízeny dva druhy. Kvalitní oleje lisované za stu-
dena, případně získané extrakcí za pomoci CO2 (kysličník 
uhličitý), ale i oleje získané chemickou extrakcí a následně 
nutně a složitě rafinované, s podstatně sníženým objemem 
účinných látek. Odlišitelné jsou od sebe celkem jednoduše, 
dle zbarvení. Zatímco rafinovaný olej je téměř bezbarvý 
a bez pachové informace, olej lisovaný za studena je tmavé, 
dalo by se říci medové barvy. Co se vůně týká, ta je typicky 
obilná, velmi intenzivní. Celé další pojednání je výhradně 
o oleji lisovaném za studena. I takovýto olej má svá úskalí. 
Je nutno jej pořizovat výhradně a jen na základě analytic-
kého certifikátu, jež prokazuje a potvrzuje, že neobsahuje 
nežádoucí složky, kterými mohou být těžké kovy, pesticidy 
či organická rozpouštědla.

Pokud čteme o různých rostlinných olejích, většina dodava-
telů se u každého z nich ohání vysokým obsahem vitamínu 
E, ale konkrétní údaje neuvádí. A toto zmiňují i u těch olejů, 
které ho obsahují doslova žalostně málo. Za olej z pšeničných 
klíčků nechme hovořit fakta! Obsah vitamínu E se pohybuje 
průměrně kolem 2,5 g na 1 kg oleje. Tedy nejvyšší známý 
obsah vitamínu E u  rostlinných olejů! Dalšími jedinečnými 
složkami tohoto oleje jsou tzv. fytosteroly, nezmýdelnitelné 
složky, o objemu kolem 5 %. Z dalších obsažených účinných 
látek bych dále zmínil i vitamín K, který pozitivně ovlivňuje 
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buněčné procesy, betakaroten a vitamín D. Složení mastných 
kyselin je zhruba následující: linolová 55%, palmitová 18 %, 
olejová 18 %, alfa   -linolenová 7 %, stearová 1 %.

Jako jediný rostlinný olej obsahuje olej z pšeničných klíčků 
i vysoký podíl lecitinu. Jedná se o multifunkční složku, která 
z něj činí svým vysokým obsahem jediný olej, který lze ozna-
čit nejen jako výbornou surovinu pro výrobu kosmetiky, ale 
i jako doslova nejjednodušší přírodní kosmetiku k přímému 
použití na pokožku. I když u různých rostlinných olejů bývá 
deklarován obsah lecitinu, mají ho tak málo, že v  daném 
množství jako emulgátor posloužit nemůže. Pokud si dáme 
pár kapek oleje z pšeničných klíčků do dlaní, přidáme pár 
kapek vody a ruce jednu o druhou chvilku třeme, vznikne nám 
díky obsaženému lecitinu emulze neboli krém. Stejného by 
bylo možné dosáhnout i s větším množstvím oleje a vody za 
použití turbomixeru. Výše zmíněné složení i obsah komplexu 
účinných látek činí tento olej jedním 
z nejlepších jak do regeneračních, tak 
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i pěstících preparátů. Nelze jej opomenout ani jako prevenci 
v preparátech proti stárnutí pleti.

Ve složení nacházíme jak vícenásobně nenasycené mastné 
kyseliny, které pronikají hlouběji do pokožky, jakož i nasy-
cené mastné kyseliny, jejichž posláním je ochrana povrchu 
pokožky. Vitamín E podporuje krevní oběh v cévách a zlepšuje 
prokrvení pokožky. Zlepšená látková výměna a prokrvení i na 
úrovni kapilár pozitivně ovlivňuje nejen vzhled, ale i stav pleti. 
Nutno zmínit, že působí (v daném množství) i jako slabý UV-
-� ltr. Taktéž je schopen eliminovat drobná poškození pokožky 
způsobená nadměrnou expozicí UV -zářením. Fosfolipidy (le-
citin) jsou důležité složky nejen jako rostlinný emulgátor, ale 
i stavební složka buněčných membrán. Zlepšují bariérovou 
funkci, která je součástí ochrany pokožky před negativními 
vlivy stále se zhoršující ekologie životního prostředí a chrání 
před ať již kosmetickými či zdravotními problémy pokožky. 
Fosfolipidy se podílí na tvorbě ceramidů, uklidňují podráždě-
nou pokožku, zvyšují její jemnost a při dlouhodobém použí-
vání vykazují i jistý vliv na zmenšení pórů pokožky. Fosfolipidy 
se též osvědčily u ošetřování pokožky s projevy hyperkeratóz. 
Fosfolipidy lze de� novat i  jako vynikající nosiče éterických 
olejů. Uplatnění najde olej z pšeničných klíčků v preparátech 
všude tam, kde potřebujeme extrémní péči.

Jako příklad bych zmínil zralou pleť či průběh těhotenství 
a dobu po porodu. V kombinaci s BAMBUCKÝM MÁSLEM 
je OLEJ Z PŠENIČNÝCH KLÍČKŮ výbornou součástí specialit 
pro ošetřování pokožky atopiků, kde pokožku nejen promastí, 
ale i  uklidní a  napomáhá bránit její dehydrataci. Zmíněná 
kombinace případně ještě doplněná o olej andské růže stejně 
tak dobře poslouží i jako intenzivní péče a aktivní regenerace 
pokožky s projevy suchosti u dříve narozených. Ani olej z pše-
ničných klíčků neumí zázraky. Pozitivní účinky nelze očekávat 
přes noc, ale jen při dlouhodobých, pravidelných aplikacích. 

účinných látek činí tento olej jedním 
z nejlepších jak do regeneračních, tak 
účinných látek činí tento olej jedním 
z nejlepších jak do regeneračních, tak 
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Kýžený účinek se ale projeví. Stejně jako ostatní oleje, ani olej 
z pšeničných klíčků nemá rád při skladování teplo a světlo. 
Díky obsahu vitamínu E a lecitinu sice není nijak náchylný na 
žluknutí, ale skladování v temnu a chladu (v lednici) podstatně 
zpomalí jeho stárnutí a udržuje vysokou kvalitu i účinnost.

Karel Hadek

Fenyklový olej
Fenykl nachází uplatnění i v kuchyni jako vynikající chutná 
zelenina. A nejen to. Stejně tak zajímavé, jako i osvědčené 
účinky vykazuje fenykl i jako léčivka. Latinský název fenyklu 
je Foeniculum vulgare. Fenykl je velice aromatická bylina 
s  typickou vůní i  chutí podobnou anýzu a  badyánu. Ona 
chuť a vůně typická pro jmenované rostliny je dána hlavně 
obsahem anetolu. Fenykl má rád teplo. Dalo by se říci, že se 
jedná o typickou středomořskou rostlinu, byť je pěstována 
i u Černého moře, v Číně a dalších zemích. Asi i proto je po-
užívání jižněji od nás daleko běžnější. Zjistil jsem, že velice 
populární je fenykl i  v  Egyptě. Koneckonců ani u  nás není 
neznámou rostlinou, běžné je pěstování i v mírném pásmu.

Velice oblíbený je fenykl v kuchyních Francie a Itálie. Díky sil-
nému aroma fenyklu je oblíbenou součástí salátů, pomazánek, 
omáček. Přidává se k nakládané zelenině. Často nachází užití 
při přípravě masitých pokrmů, ať již se jedná o pečení, dušení 
či grilování. A není se čemu divit. Jsou známy jeho pozitivní 
účinky na trávicí trakt. Asi i zde je možné hledat původ alko-
holického nápoje pojmenovaného absint. Původně měl totiž 
podstatně jiné poslání, vznikl jako léčebný elixír.
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Širokou nabídku terapeutických možností nám nabízí i FE-
NYKLOVÝ ÉTERICKÝ OLEJ. Vyrábí se parní destilací drce-
ných fenyklových semen. Obsahovými složkami oleje jsou 
anetol, fenchon, fenchol, metylchavicol, 1,8-cineol, limonen, 
alfa pinen, alfa a beta feladren. Následují další desítky jed-
notlivých substancí v podstatně menším množství. Zmínit je 
nutno i skutečnost, že fenyklový olej obsahuje fytoestrogeny 
a z tohoto pohledu je vynikající volbou při menstruačních 
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vání tuků. Známé jsou i spasmolytické, sekretolytické, analge-
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i u Černého moře, v Číně a dalších zemích. Asi i proto je po-
užívání jižněji od nás daleko běžnější. Zjistil jsem, že velice 
populární je fenykl i  v  Egyptě. Koneckonců ani u  nás není 
neznámou rostlinou, běžné je pěstování i v mírném pásmu.
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Tento olej napomáhá zrychlení pohybu jemných bronchiálních 
řas (cilií), čímž podporuje očistné procesy dýchacích cest. Zde 
jsou velice vhodné inhalace fenyklového éterického oleje. Při 
akutních problémech nabízí rychlou pomoc pár kapek feny-
klového oleje nakapat např. na kapesník a inhalovat. Běžně 
je vhodné olej používat na aromatizaci obývaných místností.

Na závěr bych již jen dodal, že při běžném dávkování nejsou 
známy žádné negativní vedlejší účinky. Pro dospělého člověka 
je vhodné dávkování 5 x denně 3 kapky. U malých dětí lze 
doporučit výrobu domácího fenyklového medu. Do 500 g 
medu řádně vmícháme (nejlépe ručním šlehačem/hnětačem) 
50 kapek fenyklového oleje. Jedna čajová lžička medu (5 g) 
pak obsahuje cca 0,5 kapky FENYKLOVÉHO OLEJE.

Karel Hadek

Aromasvíčky?
Není nad příjemně provoněný domov. A tak po různých do-
tazech na „dobré a  voňavé prášky na prádlo“, „přírodních 
mýdlech s éterickými oleji“ zde máme módu domácího svíč-
kového kutilství. Alespoň tak usuzuji podle počtu přicháze-
jících dotazů. Na mysli však nemám onu svíčkovou, která je 
ozdobou české kuchyně, ale tak trochu nešťastně chápané, 
a navíc prováděné spalování někdy syntetických voňavých 
látek, jindy dokonce i éterických olejů. Historickým posláním 
svíček a podobných zařízení v dobách, kdy neexistovala elek-
třina, bylo vytvářet světlo. Ani objev elektřiny však nenechal 
svíčky upadnout v zapomnění. Neustále nachází uplatnění 
při utváření jedinečné teplé atmosféry, kterou nám dokáže 

tické, antiseptické a protizánětlivé účinky. Zmiňovány bývají 
i antitumorální účinky. Z určitého pohledu je fenyklový olej 
v aromaterapii výjimkou. Nejen, že velice příjemně voní, ale 
má i jemnou nasládlou chuť, což se o mnoha dalších, krásně 
vonících olejích v žádném případě říci nedá. I to je důvod, 
proč jej mohu doporučit jako dětskou specialitu. Díky vůni, 
jemnosti chuti a samozřejmě i účinkům, jej lze označit jako 
doslova dětskou medicínu.

Zvláštní pozornost si zaslouží spasmolytické účinky fenyklu 
v břišní oblasti hlavně u těch nejmenších. Těchto jeho jedi-
nečných účinků je využito v kompozici s dalšími podobně 
působícími oleji ve Fenyklovém masážním oleji. V zemích čes-
kých, díky svým účinkům, získal komickou přezdívku „honivítr“. 
Při nadýmání a nadýmáním způsobených bolestech doporu-
čuji vmasírovat potřebné množství Fenyklového masážního 
oleje do pokožky břišní krajiny ve směru pohybu hodinových 
ručiček. Tato masáž se velmi osvědčila u kojeneckých kolik. 
Fenyklový masážní olej je multifunkční preparát, který pro-
káže vynikající služby kojícím matkám na běžné ošetřování 
prsů, včetně bradavek. Krom protizánětlivých a regeneračních 
účinků má i podpůrné účinky na tvorbu mateřského mléka. 
Zmíněný preparát neobsahuje žádné minerální ani syntetické 
oleje, a proto jej není třeba před kojením odstraňovat z prsů. 
Nasládlá chuť preparátu je kojencům příjemná. V  lidovém 
léčitelství jsou fenyklové preparáty (čaje, koupele, masáže) 
osvědčeným prostředkem pro kojící matky na podporu tvorby 
mateřského mléka od nepaměti.

Zvláštní pozornosti si fenykl zaslouží díky své jemnosti při 
únavě očí, dokonce i zánětu spojivek. Zde jsou vhodné jak 
komprese z fenyklového čaje v oblasti oční krajiny, tak i doplň-
kové vnitřní použití. Při vnitřním použití je fenyklový olej díky 
spasmolytickým účinkům i velice dobrou volbou při kašli. Se-
kretolytické účinky jsou ceněny při bronchiálních problémech. 

sl
o

vo
 o

d
b

o
rn

ík
a

kých, díky svým účinkům, získal komickou přezdívku „honivítr“. 
Při nadýmání a nadýmáním způsobených bolestech doporu-
čuji vmasírovat potřebné množství Fenyklového masážního 
oleje do pokožky břišní krajiny ve směru pohybu hodinových 
ručiček. Tato masáž se velmi osvědčila u kojeneckých kolik. 
Fenyklový masážní olej je multifunkční preparát, který pro-
káže vynikající služby kojícím matkám na běžné ošetřování 
prsů, včetně bradavek. Krom protizánětlivých a regeneračních 
účinků má i podpůrné účinky na tvorbu mateřského mléka. 
Zmíněný preparát neobsahuje žádné minerální ani syntetické 
oleje, a proto jej není třeba před kojením odstraňovat z prsů. 
Nasládlá chuť preparátu je kojencům příjemná. V  lidovém 
léčitelství jsou fenyklové preparáty (čaje, koupele, masáže) 
osvědčeným prostředkem pro kojící matky na podporu tvorby 
mateřského mléka od nepaměti.

Zvláštní pozornosti si fenykl zaslouží díky své jemnosti při 
únavě očí, dokonce i zánětu spojivek. Zde jsou vhodné jak 
komprese z fenyklového čaje v oblasti oční krajiny, tak i doplň-
kové vnitřní použití. Při vnitřním použití je fenyklový olej díky 
spasmolytickým účinkům i velice dobrou volbou při kašli. Se-
kretolytické účinky jsou ceněny při bronchiálních problémech. 

www.karelhadek.eu
11



sl
o

vo
 o

d
b

o
rn

ík
a

Nezbývá než se omluvit všem potenciálním zájemcům, že 
jim žádnou recepturu nejen neposkytnu, dokonce ani nic 
nedoporučím. I v tomto případě je primárně důležitá prevence 
zdraví. Náboženský citát sice praví, že nevědomost hříchu 
nečiní. Z běžného života naopak víme, že nevědomost není 
veličina, která by byla prospěšná našemu zdraví. Pokud si 
chce někdo provonět svůj domov, možností se nabízí značné 
množství. Stejně jako v přírodě se éterické oleje spontánně 
odpařují z rostlin, stačí je nakapat na kousek bavlněné látky 
či buničinu a nechat volně odpařovat. Posloužit mohou různé 
dekorativní předměty z bavlny, buničiny, dřeva, případně i ke-
ramika. V zimních měsících poslouží i miska s vodou a pár 
kapkami éterického oleje či jejich směsi položená na radiátor. 
O možnostech aromatizace obývaných prostor jsme se na 
stránkách časopisu Aromaterapie také již mnohokráte zmi-
ňovali. I zde je možné hledat inspiraci.

Karel Hadek

vytvořit otevřený oheň. Je příjemné vnímat plápolající pla-
mínek. Nelze se divit, že plamínek svíčky je i v dnešní době 
vnímán jako symbol různých slavnostních okamžiků. Ona 
příjemnost, kterou vnímáme, v sobě skrývá i jistá rizika, nad 
kterými se nezamýšlíme a která naopak nevnímáme. Krom 
faktu, že plamen svíčky spotřebovává v místnosti kyslík a pro-
dukuje kysličník uhličitý, velice záleží na samotném materiálu, 
z něhož je svíčka vyrobena.

Běžně se používá para� n, tedy ropný produkt. Nepříjemným 
produktem jeho hoření jsou saze. Saze v  různé míře však 
většinou vytváří i další používané oleje, tuky či vosky. Pokud 
není para� n dokonale vyčištěn, mohou vznikat i další toxické 
látky. A aby svíčka byla více než svíčka, aby nejen potěšila naše 
oko, ale „lezla“ i do nosu, kohosi napadlo vydělávat peníze 
na výrobě svíčky voňavé. Zatímco příležitostné spalování 
běžných kvalitních svíček bych s  přimhouřeným okem ak-
ceptoval, proti oněm „naparfémovaným“ mám tvrdší výhrady. 
Spalováním vonných látek dochází k tvorbě benzenu a těmi 
nejmenšími problémy mohou být bolesti hlavy, pocit únavy. 
Dále může vznikat formaldehyd, toluen a polycyklické aro-
matické uhlovodíky, tedy složky, které zcela vůbec našemu 
zdraví neprospívají, právě naopak. Jaké škodliviny mohou při 
hoření vznikat, záleží na složení vonné přísady. To se samo-
zřejmě týká i pokusu o voňavou, „zdraví prospěšnou“ svíčku 
s éterickými oleji.

Nutno zdůraznit, z horkého vosku se éterických olejů odpaří 
jen zlomek, zatímco téměř vše projde plamenem. I pokud 
by zde nevznikaly žádné škodliviny, účinky éterických olejů 
(tedy i do pořízení éo investované � nanční prostředky) by byly 
obětovány plamenu, nikoli zdraví. Spalování éterických olejů 
a aromaterapie nemají nic společného. Není to nic jiného než 
zase jen a jen komerce.

www.karelhadek.eu
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Přechod neboli klimakterium či menopauza označuje několikaleté období, ve kterém dochází ke snižování hladiny 
ženského hormonu estrogenu, klesá funkce vaječníků až do jejího vymizení. Probíhají hormonální změny, které 
ovlivňují celý organismus, ovlivňují hormonální systém v celém těle.

Menopauza a éterické oleje

Pokud režimová opatření nepomohou, doporučuje lékař te-
rapii hormony. Hormonální terapie je účinná při potlačování 
některých projevů přechodu. Nese s sebou ale určitá rizika, 
a tak o jejím nasazení vždy rozhoduje lékař. HRT – hormonal 
replacement therapy nebo také HST – hormonální substituční 
terapie spočívá v dodání chybějících ženských hormonů. Pří-
pravků je na trhu celá řada, obsahují buď pouze estrogeny, 
nebo jsou kombinované estrogeny a gestageny. Liší se způ-
sobem podání – ústy, implantáty, transdermálně i  různou 
dávkou hormonů.

Hormonální terapie je účinná při léčbě návalů horka, únavy, 
nespavosti a  pocitů emoční nestability, při zvládání potíží 
se suchými sliznicemi, zpomalí stárnutí tkání, sliznic, svalů, 
svěračů, také kostí, kůže, vlasů a nehtů. Funguje jako prevence 
osteoporózy. Hormonální terapie je kontraindikována u žen 
s karcinomem prsu a s karcinomem děložní sliznice, u paci-
entek s hlubokou žilní trombózou a těžkým poškozením jater.

Možnou variantou jsou přírodní prostředky obsahující fy-
toestrogeny, výtažky z bylin podobné ženským pohlavním 
hormonům, které pomáhají s obnovou hormonální nerov-
nováhy. Jejich účinky jsou sice slabší, mnohým ženám ale 
mohou stačit a nenesou s sebou riziko vedlejších účinků. Jedná 
se například o mateří kašičku, červený jetel, fenykl, lékořici, 
anděliku, meduňku, šalvěj, třezalku, pupalku, měsíček, sójové 
boby a výrobky ze sóji, lněné semínko, oves, ječmen, luštěniny, 
sezamové semínko, jablka, mrkev, granátové jablko, pšeničné 
klíčky, kávu, kořen lékořice, chmel.
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Obtíže spojené s obdobím klimakteria může žena řešit buď 
za pomoci hormonů, nebo nehormonální cestou. Každá 
z  nich má své výhody i  nevýhody. K  základům nehormo-
nální léčby patří úprava stravy a pohyb. Některým ženám se 
mohou měnit chutě, u některé se zvýší chuť na sladké, u jiné 
na slané, dokonce i na potraviny, které dříve nejedla. Důležité 
je ale vyhýbat se nadměrné konzumaci cukrů, přepalovaných 
tuků, kofeinu a alkoholu. Strava by měla být bohatá na ovoce, 
zeleninu, vlákninu a především vápník.

Pohyb a čerstvý vzduch mají velký vliv nejen na psychickou 
pohodu. Příznivý vliv má jóga, především hormonální jóga. 
„Přechod“ je proces pozvolný a zpočátku i nenápadný. S jeho 
prvními příznaky se žena může setkat už okolo čtyřicítky. 
Pokud s  podpůrnými opatřeními začne ihned na začátku 
nástupu, má možnost zmírnit jeho příznaky. Některé ženy 
se tak vyhnou substituční terapii.

www.karelhadek.eu
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Estrogen vzniká produkcí váčků ve vaječnících, ve žlutém 
tělísku a v placentě. Malé množství estrogenů však vzniká 
i  v  játrech, nadledvinách a  v  prsou. Tyto zdroje estrogenu 
jsou významné u žen po menopauze. I to je důvod podpořit 
funkci těchto orgánů. Postupem doby a vývoje technologií 
můžeme přírodní rostlinné hormony zakoupit v podobě olejů, 
tinktur, kapslí či tabletek s koncentrovaným obsahem účinné 
látky samotné či v kombinaci s dalšími látkami.

V našem případě se jedná o ÉTERICKÉ OLEJE. Díky nim mů-
žete zmírnit pocení, nálady, únavu, bolesti, zklidnit psychiku. 
Používat je můžete několika způsoby. Je to osobní parfém, 
koupel, ale především masáž celotělová i kosmetická. Kos-
metička nebo masér zabývající se aromaterapií – aromatera-
peut – může na vaši žádost připravit olej, balzám s vhodnými 
éterickými oleji, které pomohou harmonizovat váš hormo-
nální systém. Éterických olejů, jež řadíme do skupiny fytohor-
monů – estrogenů, je hned několik. Liší se od sebe především 
chemickým složením, působením, vůní.

Andělika lékařská pomáhá odstraňovat návaly horka, vhodná 
je proti vysušení poševní sliznice, předchází rozvoji osteo-
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porózy, podporuje funkci jater. Anýz, fenykl, badyán, estra-
gon podporují tvorbu estrogenů v  těle, cenné jsou již při 
poruchách menstruačního cyklu a následně v menopauze. 
Máta peprná, šalvěj lékařská jsou známé pro své uklidňující 
vlastnosti, hodí se k mírnění návalů a regulaci pocení. Šalvěj 
muškátová harmonizuje psychiku, snižuje napětí, únavu, 
celkově uklidňuje, působí obdobně jako analgetikum. Ge-
ranium-pelargonie napomáhá vyrovnávat hormonální hla-
dinu, působí antidepresivně. Také řebříček pomáhá udržet 
hormonální hladinu v těle. Růže bulharská tonizuje, pomáhá 
regulovat menstruační cyklus, čistí dělohu, podporuje žen-
skost, hladí ženskou duši. Heřmánek zklidňuje, tiší, působí 
antidepresivně, hojí. Pupalkový olej nepatří mezi éterické 
oleje, ale nejde jej nezmínit. Díky velkému množství kyseliny 
gamalinoleové se pupalka osvědčila u mnoha potíží. Bývá 
doporučována při nepravidelné menstruaci, při kožních potí-
žích, pro podporu funkce endokrinních žláz i podporu tvorby 
našich hormonů. Estrogeny nejsou jediné hormony, které tělo 
potřebuje. Z toho důvodu aromaterapeut vytváří směs, kde 
jsou i jiné éterické oleje a rostlinné oleje. PUPALKOVÝ OLEJ
je vhodný více na vnitřní používání, 1–2 čajové lžičky denně 
dlouhodobě povzbudí funkce našeho organismu. TŘEZAL-
KOVÝ OLEJ podporuje játra, žlučník, působí na hormonální 
činnost probíhající v játrech.

Osobně si pupalkový olej a třezalkový olej plním do ŽELA-
TINOVÝCH TOBOLEK a na cesty nevozím celou láhev. Díky 
našemu dřevěnému pomocníkovi mi naplnění netrvá tak 
dlouho a olej nekončí na mých prstech, nýbrž v tobolce.

Opomenout nemohu ani naše přípravky řady MENOTON
a řady CELLU THERAP. MENOTON díky obsažené pelargonii 
a muškátové šalvěji zklidní nervozitu a pomůže nastartovat 
nový den. Společně s fenyklem podpoří tvorbu estrogenů 
v organizmu.

www.karelhadek.eu
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hraje estrogen. Je -li ho málo, odrazí se to v nedostatečné pro-
dukci zvlhčujících tekutin. Poševní sliznice je pak velmi citlivá, 
ztenčuje se, atrofuje, bývá náchylná na drobná zranění. V tomto 
případě bývá doporučen vaginální krém či gel s obsahem estro-
genu. I pro tyto obtíže se mezi našimi přípravky najdou vhodní 
pomocníci. Jarní novinky LUCALEN, MONTANISS obsahují 
složky podporující tvorbu sliznice a hojící drobná poranění.

Období menopauzy není zrovna lehké, je plné změn a zvratů, 
tak proč si jej neudělat příjemnějším, voňavějším.

Michaela Švorcová

Další doporučené přípravky Karel Hadek pro období hormonální 
nerovnováhy:  GERADERM, ALBIDERM, LECIDERMA SUPRA, 
GOTHEA DREAM, GOTHEA ROY, GELE ROYAL, AVOKÁDOVÝ 
REGENERAČNÍ OLEJ, KOUPELOVÝ OLEJ PELARGONIOVÝ, 
FENYKLOVÝ MASÁŽNÍ OLEJ, INTIMISS, HAPPY DEO

CELLU THERAP je vhodným průvodcem při pohybu, který 
je v době hormonální nerovnováhy velice důležitý. Obsažené 
oleje z jalovce, cedru, vetiveru, rozmarýnu, skořice, pepře, vav-
řínu pomohou zrychlit metabolismus a při tom všem fenykl, 
šalvěj podpoří tvorbu estrogenů. Jistě oceníte příjemnou vůni, 
která vás provází cvičením i po něm. Pach potu se nedostavil 
a dlouho nedostaví.

Hormonální změny se mohou projevit i na pohlavních slizni-
cích. Když pohlavní styk bolí, pálí, drhne a všechno je jen ne 
příjemné, bývá zpravidla problém v  nedostatečné lubrikaci 
poševní sliznice.

Při sexuálním vzrušení se za normálních okolností z poševních 
stěn vylučuje lubrikační tekutina – pochva dostává podněty 
z mozku, aby uvolnila vlhkost. Důležitou roli při tomto procesu zk
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z mozku, aby uvolnila vlhkost. Důležitou roli při tomto procesu 
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Jak odlehčit játrům a žlučníku a pomoci jim?

Dříve sloužila postní doba před Velikonoci právě k  těmto 
účelům. Odlehčit játrům a zažívání se vám v tomto období 
vyplatí dvojnásob. Nejznámější a nejúčinnější bylinkou pro 
podporu a regeneraci jater je ostropestřec mariánský. Na zaží-
vání a žlučník příznivě působí i smetanka lékařská (list i kořen), 
čekanka a měsíček lékařský. Zažívání uleví i směs éterických 
olejů CANDIOL. Jistě v toto období oceníte naše třezalkové 
maceráty. Máme jich hned pět druhů, na vás záleží, pro který 
se rozhodnete. Rozdíl je v nosném oleji. Třezalka -hypericin, 
který je její hlavní složkou, zklidňuje, podporuje metabolismus 
buněk. Třezalkový olej má příznivé účinky na ekzémy, lupénky, 
hormonální činnost jater, klidní játra a rozbouřený žlučník.

Podporující výživa:

- kysané zelí, kvašená zelenina pickles (vytvořené mléčným 
kvašením), citrónová šťáva, šťaveloviny, jablečný a vinný 
ocet

- hodně dušené nebo blanšírované mladé zeleniny (medvědí 
česnek, špenát, řeřicha) se zeleným kořením a výhonky, 
zelené saláty, rostlinné oleje a řasy

- špalda, kroupy, pšenice, rýže

- slepičí polévky a jídla z kuřecího masa

- lehké luštěniny, např. zelená, červená čočka

- regeneraci jater pomůže mladý ječmen, spirulina a vodní 
řasy

Játrům prospívá i čerstvý vzduch. Pomáhá jejich rychlejší re-
generaci. Dopřejte si dlouhé procházky v přírodě. I kvůli tomu, 
že elementu DŘEVU náleží zelená barva. Slyšeli jste už o lé-
čení zelenou barvou? Zelená uvolňuje, napomáhá regeneraci 

Element dřevo
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Vánoce jsou za námi, dětem začaly jarní prázdniny a jaro se 
ještě ani nezačalo rozkoukávat. Ale energie jang, která odpo-
vídá probouzení a období jara, už je ve vzduchu cítit. Dříve se 
období od sv. Matěje 24. 2. do sv. Josefa 19. 3. říkávalo předjaří 
nebo také pozimek. Opravdové jarní období, ke kterému se 
brzy přehoupneme, představuje vládu elementu DŘEVA.

Pět elementů můžeme chápat jako pět fází nebo přeměn 
energie jin a  jang. Symboly VODA, DŘEVO, OHEŇ, ZEMĚ 
a KOV nás provází celým rokem. Přijmeme-li jejich zákoni-
tosti, můžeme se celý rok cítit zdravější a  spokojenější na 
těle i na duši.

Pojďme spolu otevřít „dveře“ a  jít vstříc období elementu 
DŘEVO. Uvidíte, že paralel s kalendářním rokem a ročními 
obdobími nalezneme spoustu a jsou vlastně logické. Pojďme 
si rozdělit rok na jiné části než Velikonoce, prázdniny, začátek 
školního roku a Vánoce.

Období elementu dřeva trvá od 15. 2. do 14. 5. a ztělesňuje 
jaro, odpovídá růstu, pohybu a živosti. Příroda se probouzí, 
všechno pučí, zelená se, slunce má větší sílu a semena se derou 
vzhůru. DŘEVO znamená začátek, zrození, dětství, rychlý růst 
a vývoj. Elementu DŘEVO jsou přiřazena játra a žlučník. Podle 
tradiční čínské medicíny regulují játra množství a kvalitu krve 
a zodpovídají za výživu svalů, vazů a nehtů. 
Játry jsou také vyživovány oči. Problémy 
s očima, např. slzení, pálení, záněty, 
přecitlivělost na světlo nebo 
senná rýma, která se na 
jaře často vyskytuje, mívají 
původ právě v poruše činnosti 
jater a žlučníku.

www.karelhadek.eu
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V nabídce našich výrobků naleznete i PENTAGRAMOVOU 
SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ DŘEVO, která díky své podma-
nivé vůni květů růže, heřmánku s tajemnou vůní pelargonie, 
spolu s řebříčkem doplněná grepem a bergamotem perfektně 
dotvoří vůni jara a posílí energii elementu DŘEVO.

Použití je opět na vašem uvážení. Hodí se do aromalampy, 
ale především po přidání do tukového základu i ke koupe-
lím, sprchování, masážím. Namíchaným olejem můžete denně 
ošetřovat plosky nohou, promačkat nárt a chodidlo, udělat 
si takovou malou domácí re� exní masáž.

Příznivcům parfémů bude vhodným společníkem přírodní 
parfém DŘEVO, jenž vás příjemnou vůní provede všedním 
dnem, ze kterého pomůže udělat den nevšední třeba tím, že 
harmonizuje vaše tělesné funkce. Vy budete klidnější a játra 
a žlučník budou moci fungovat v klidu bez zvýšeného napětí 
a stresu.

Ing. Lenka Rigová

buněk a  duševní rovnováze. 
Proto se z procházek a výletů 
vracíme odpočatí a zklidnění. 
Jako kdybychom něco z toho 
špatného nechali tam někde 
v dáli. Máte to také tak?

Od procházek už je jen krok ke 
cvičení. Harmonizovat orgány 
lze i pomocí cviků z jógy nebo 
taiči. Toto cvičení posiluje me-
ridiány jater a žlučníku. V sedu 
na podlaze roztáhněte nohy 
co nejdál od sebe a propněte 
je v  kolenou. Spojte ruce za 
palce a zvedněte paže k ob- zk
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loze. Pokuste se současně protáhnout vzhůru i trup. Horní 
část těla stočte ke straně, předkloňte se a pokuste se rukama 
dotknout nohy. Zastavte se v krajní poloze tohoto pohybu 
a několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte. Prociťte 
napětí v těle a s výdechem napětí uvolňujte. Vraťte se pak 
do výchozí polohy a proveďte totéž na opačné straně. Celé 
cvičení několikrát zopakujte. Počet opakování se řídí podle 
vašeho osobního pocitu.

DŘEVO – SOUCITNOST

symbolizuje pohyb, růst, evoluci 
a adaptaci, výstavbu substance

stoupající jang
orgány: játra – žlučník
barva: zelená
chuť: kyselá
vlastnost: hněv, zlost, agrese, 
malichernost, vytrvalost
indikátor: oči, nehty, vazy a šla-
chy, křik
při harmonii: motivovanost, 
spořádanost, lehkomyslnost
při disharmonii: napětí, frustra-
ce, hněv, přísnost, agresivita
období: jaro 15. 2. až 14. 5.
smysl: zrak
klima: vítr

https://www.femina.cz/dotyku -neni -nikdy -dost -element -dreva/
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Tak nám začal rok 2019. Dali jste si předsevzetí, že letos 
konečně zhubnete do plavek a chystáte se na držení růz‑
ných diet, hladovek, detoxikačních programů a tak dále? 
Nedělejte to! Ono shodit nějaké to kilo není až zas tak 
těžké, těžší je si udržet úbytek váhy a k tomu vám žádné 
diety ani cokoliv jiného nepomůže. 

Vše začíná v hlavě. U hubnutí je nejdůležitější srovnat si to v 
hlavě. Jak moc chcete mít � guru snů? Co pro to chcete udě-
lat? Na začátku to nebude lehké. Proč? Protože pokud chcete 
opravdu úspěšně zhubnout a udržet si novou � guru, pravdě-
podobně budete muset překopat veškeré stravovací návyky, 
změnit životní styl. Ne nadarmo se říká, že ke štíhlosti se člověk 
musí projíst. Vůbec nemusíte držet hladovky. Naopak, bohatá 
vyvážená strava dodá vašemu tělu potřebnou energii, kterou 
pak využije k boji s podkožním tukem. 

A jak má taková správná strava vypadat? Na to vám dokáže 
nejlépe odpovědět právě vaše tělo. Každý jsme jiný a každému 
vyhovuje něco jiného. Nicméně bych ráda zmínila asi největší 
mýtus ve stravě – vynechám tuky, budu hubnout. Tuky naše 
tělo potřebuje, díky nim organismus vstřebává vi-
tamíny rozpustné v tucích, podílejí se na tvorbě 
hormonů a buněčných membrán apod., jednoduše 
řečeno tuky potřebuje naše tělo ke správnému 
fungování. Naopak cukr je dobré omezit v co nej-
větší míře. Cukr ovšem nejsou sacharidy, a tak je 
nutné zařadit do jídelníčku jak správné tuky, tak 
i správné sacharidy. Vyvarujte se přepálenému 
tuku, potravinářskému cukru. Kvalitní sacharidy 
jsou například v rýži, v celozrnných těstovinách. 
Zdroj kvalitních tuků můžeme čerpat z olivového 
oleje (za studena do salátů), avokáda, ryb, 
oříšků. Žijeme ale pouze jednou a nemá 
smysl se něčím omezovat, tudíž pokud si 

dáte kousek čokolády či jiný zákusek, nepřiberete, stejně jako 
nezhubnete po jednom zdravém jídle. 

Strava ovlivňuje v 80 %  úspěšný úbytek tuku, ovšem efektiv-
nější je strava + pohyb. A jaký je ten nejlepší pohyb pro vás? 
Jakýkoliv. Především vás musí ale bavit. Těžko vydržíte pravi-
delně běhat, když vás to zkrátka nebaví a jste zhnuseni ještě 
dřív, než vůbec vyběhnete. Důležitou součástí vašeho cvičení 
by mělo být i protahování celého těla. Jako dobrý parťák při 
(po) cvičení se ukázal DR. VOŠTĚP, masážní olej. Díky obsa-
ženým éterickým olejům odvede kyselinu mléčnou ze svalů 
a tím vás zbaví bolesti z namožení svalů. Můžete ho použít 
i jako koupelový olej. Do dostatečně velké nádoby dejte 20 
ml DR.VOŠTĚPU, zalejte čtvrt až půl litrem vlažné vody. Po-
mocí ponorného mixéru rozmíchejte olej s vodou, čímž vám 
vznikne lecitinové "mléko", které smíchejte s vodou ve vaně.  
Doporučená doba koupele je od 20 minut do jedné hodiny. 
Pokud vás trápí natažená šlacha, bolí vás koleno nebo vás trápí 
bolest zad, doporučuji pravidelně masírovat masážním olejem 
CAYATHERMEM. Osvědčil se také u artritid a artróz v kloubech. 

Lze něčím ještě podpořit hubnutí? Pokud máte vyřešenou 
stravu a správně nastavený pohyb, tak lze. Například spalo-

vač tuků, který vás nabudí na lepší výsledky a máte tedy 
efektivnější trénink. Mně se osvědčil při brzkém cvičení v 

5 hodin ráno před prací. Pokud cvičím kardio (rotoped, 
běh…), natřu si problémové partie THERMOBALSA-

MEM a zabalím do potravinové folie, skořice krásně 
prohřeje a podporuje pálení podkožního tuku. 
Nutno dodat, že je potřeba se intenzivně hýbat, 
pokud se rozhodnete krém použít. 

Jídelníček najdete na našich webových stránkách 
a FB

Sára Celundová

K štíhlosti se člověk musí projíst
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ONRIT aneb jak se 
vynalezl cyklobalzám

Jak to v životě chodí, na některé dobré věci se přijde mi‑
moděk, souhrou okolností, prostě náhodou.

Jsou to již dva roky, kdy jedna z našich fenek briardek Ti-
cinka byla po náročném chirurgickém zákroku  – operaci 
sleziny. Pooperační jizva byla na břiše a v pánevní oblasti, 
velice špatně se hojila. Michaela Švorcová na základě leti-
tých znalostí účinnosti éterických olejů připravila vlastní 
recepturu hojivé masti. Již od počátku aplikace preparátu 
bylo na ránu radost pohledět. Zánětlivá ložiska mizela, jizva 
se krásně zacelovala.

Bylo povánoční období a já vzhledem k novoročnímu předse-
vzetí trávil dlouhé hodiny na cyklo- trenažéru. Výsledek se brzy 
dostavil. Na mých sedacích partiích se objevily cyklopupence 
a odřeniny. Poté byla zkratka k hojivému cyklobalzámu na světě. 
Při ošetřování Ticinky jsem přibral dalšího pacienta – sebe. Efekt 
užití balzámu byl stejný, drobné záněty a odřeniny se výborně 
hojily. Vzhledem k podílu lanolínu mast pokožku zvláčňuje, 
výborně drží a působí preventivně.
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Ročně najedu na kole cca 10–12 000 km, balzám testuji dva 
roky. Během této doby se osvědčil jako žádný produkt do-
stupný na trhu.

Po dohodě ve společnosti 1. Aromaterapeutická KH a. s. padl 
verdikt nabídnout balzám ONRIT široké veřejnosti. Výrobek je 
nyní nově v nabídce. A pozor – je možné ho objednat společně 
s limitovanou edicí kvalitních cyklistických lahví (bidonů) značky 
TACX s logem Aromaterapie Karel Hadek.

Mnoho bezbolestných cyklistických zážitků přejí 

Ticinka a Jaroslav Rejman

Přípravek bude uveden na trh začátkem dubna.

Znalostní soutěž
Z FENYKLU SE VYRÁBÍ I OBLÍBENÝ ALKOHOLICKÝ 
NÁPOJ ABSINT. DALŠÍ DVĚ HLAVNÍ BYLINY NA 
VÝROBU, KTERÉ S FENYKLEM TVOŘÍ TZV. „SVATOU 
TROJICI“ JSOU:

A) BADYÁN A MEDUŇKA
B) PELYNĚK A ANÝZ
C) LEVANDULE A KORIANDR

Odpovědi posílejte jako vždy na e -mailovou adresu:
soutezAKH@karelhadek.eu
Uzávěrka proběhne 4. 3. 2019 do 24.00 hodin

wíce na www.karelhadek.eu
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Určite mnohí z vás zachytili nový trend v ob-
lasti omladenia tváre a krku – tvárové cvi-
čenie/ obličejová cvičení, (tvárová jóga, 
tvárová gymnastika, facial� tness.). Mnoho 
výrazov pre prirodzené omladenie pomo-
cou cvičenia mimických svalov a  masáží 

poteší najmä milovníkov, milovníčky pri-
rodzenej krásy.

Ide skutočne o nový trend?
Keď sa pozrieme do histórie (17. storočie), stretneme sa 
s menom francúzskej spisovateľky, voľnomyšlienkárky Ninon 
de L’Enclos, ktorá bola známa svojou krásou a popularitou 
do vysokého veku. Ninon cvičila aj tvár.

Začiatkom 20. storočia sa o tvárovom cvičení zmienil vo svojej 
knihe „Old Age - It’s Cause“ spisovateľ Sandford Bennett. Vo 
veku 70 rokov sa podrobil lekárskym testom, ktoré ukázali, že 
jeho telo má kondíciu 40 ročného muža. Pán Bennett cvičil 
celé telo a tiež tvár. Na fotogra� ách v knihe môžeme vidieť 
krásnú, mladistvú tvár a krk, bez vrások a ovísajúcej pokožky 
na dolnej čeľusti.

Ďalšími priekopníčkami tvárového cvičenia sú napr. Ca‑
rolyn Cleaves, Eva Perier, Senta Maria Runge a ďalšie.
Po celom svete nachádzame zmienky o účinnosti tvárového 
cvičenia. V našom západnom svete je táto úžasná a prirodzená 
metóda stále odsúvaná na vedľajšiu koľaj popri estetickej 
medicíne. Faktom však je, že vo východnom svete sú cvičenie 
a masáže tváre bežnou súčasťou starostlivosti nielen u žien.

Ako to vlastne celé funguje?
Čo je veľmi dôležité uvedomiť si, že celé naše telo je prepojené. 
Máme správne držanie tela (áno, aj to môže spôsobovať dvo-
jitú bradu), dýchame správne? (tzv. bránicové dýchanie, viac 
informácií napr. Ľubomír Jakab – škola správneho dýchania).

Nový trend v oblasti antiage…?
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Kolagén, kolagén, všade samý kolagén.
Na starnutie tváre sa nemôžeme pozerať iba z pohľadu vrások 
a starnutia pokožky. Pokožke robia oporu svaly a svalom robí 
oporu lebka.

Lebečné kosti – najmä tvárová časť (viscerokranium) vekom 
atrofuje. Mení sa jej tvar, a preto neposkytuje svalom takú 
oporu ako v mladosti. Nezabúdajme však, že aj lebkové kosti 
sú dynamický orgán a neustále prekonávajú proces remodelá-
cie. Ich základnými bunkami sú osteoblasty, ktoré produkujú 
kolagénne vlákna a amorfnú medzibunkovú hmotu.

Svaly – na tvári sa nachádza približne 60 svalov. Starnutím 
sa svaly scvrkávajú, tiež môžu byť stuhnuté. Pokožka nemá 
oporu, a preto začína ovísať a tvoria sa vrásky. Svaly sú však 
veľmi dobre cievne zásobené. Svalové vlákna obklopuje väzivo 
(spojivové tkanivo). Jeho základnými bunkami sú � broblasty, 
ktoré produkujú tropokolagén (predchodcu kolagénu), pro-
teoglykany a tropoelastin.

Spojivové tkanivo tvorí aj druhú 
vrstvu pokožky tzv.  dermis 
(škáru).
Podľa profesora Dylevského 
(Funkční anatomie, 2009), nieje 
jednoznačne preukázané, čo je 
podnetom pre tvorbu nových 
kolagénnych vlákien. Pravde-
podobne je to piezoelektrický 
jav – pomocou ťahu, tlaku a ohý-
baniu vzniká elektrina, tá stimu-
luje vznik kolagénnych vlákien.
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Masážami a cvičením mechanicky pôsobíme na epidermis, 
spojivové väzivo, svaly aj kosti. Stimulujeme vznik tropoko-
lagénu, ktorý sa neskôr premieňa na kolagén. A vďaka tomu 
naša tvár nadobúda mladší, sviežejší výraz. Obnovujú sa kosti 
lebky, svalstvo naberá objem, pokožka získava oporu. Naše 
črty sa opäť dvíhajú, vrásky pomaly miznú.

Zmysel to celé dáva, keď sa pozrieme na tváre žien v pokro-
čilom veku, ktoré sú stále mladistvé, bez vrások a ovisnutej 
kože na tvári a krku. Ako príklad uvediem Carolyn Cleaves, 
zakladateľku jedného z najlepšich programov na svete CFF™, 
toto video natáčala, keď mala 65 rokov, (cvičiť začala v 53): 
https://www.youtube.com/watch?v=-ORZSc17jKo&t=18 s

Predpokladám, že keď čítate tento článok v  časopise Aro-
materapie, máte vzťah k prirodzenej kráse. Pred už skoro 3 
rokmi som, keď som začala cvičiť CFF™, narazila na kozmetiku 
KH. Počas tých rokov som zistila, že CFF™ a KH sú vynikajúca 
kombinácia. Môžem kľudne vyhlásiť, že moja tvár je bez vrá-
sok, opouchov a kruhov pod očami, ovísajúcej pokožky. Pleť 
je zdravá, žije svojim prirodzeným životom – čo je vlastne 
princíp používania KH.

Mnoho dám na kurzoch jedným dychom dodáva – ste ešte 
mladá (38), vám to ešte funguje. Milé dámy, túto poznámku 
milujem a som šťastná, že ju viem aj riadne vyvrátiť.

Kosti – dynamický orgán v trvalej remodelácii.

Svaly – sa dokážu obnovovať v každom veku.

Koža – trvale obnoviteľný orgán.

Tvárové cvičenie (obličejová cvičení) jednoducho funguje. 
Nieje to žiaden módny trend, má svoju históriu. A  prečo 
neexistujú žiadne vedecké výskumy? Zamyslime sa, kto ich 
� nancuje a či má niekto osoh z toho, že ľudia miesto návštev 
kliník estetickej medicíny začnú cvičiť…
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Na záver pár tipov, ako začať:

1. Skontroluje si vaše držanie tela

2. Naučte sa správne dýchať

3. Vyberte si správny program tvárového cvičenia (odpor-
účam CFF™) + používajte kozmetiku Karel Hadek

4. Začnite nosiť farby, ktoré vám skutočne pristanú. Farebná 
typológia vie urobiť s našou pleťou zázraky.

A ja vám prajem mnoho prirodzenej krásy v novom roku.

Vaša Maja Švábiková, jediná certi� kovaná lektorka CFF™ tváro-
vého cvičenia na Slovensku. www.tvarovecvicenie.sk

Zlatá aromka
Když se zamyslím, kdy jsem se poprvé setkala s bílo -zeleným 
obalem od pana Hadka, vrátím se asi tak patnáct let zpátky 
do doby, kdy byl můj první syn ještě školou nepovinné dítko. 
Tehdy býval často nemocný a mě už nebavilo do něj neustále 
„ládovat“ antibiotika, aniž bych viděla nějaký dlouhodobý 
výsledek. Tehdy jsem objednala ELEUTHEROCOCCOVÝ 
EXTRAKT a  začala syna zocelovat jinak. Po zhruba čtvrt 
roce se začaly dostavovat výsledky a  syn přestal neustále 
pokuckávat, nudle od nosu zmizela, a i když ve školce děti 
padaly jak hrušky, synkův imunitní systém celkem úspěšně 
odolával. Začaly si toho všímat i paní učitelky. Cože jsem to 
s tím klukem udělala…?
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Postupně jsem zkoušela další preparáty aromky a pomalu, ale 
jistě se do ní zamilovávala a stávala se závislou na jejích vůních 
a účincích. Ostatně, když si pročítám příspěvky ve čtvrtletnících 
aromky, o této závislosti píše mnoho spokojených klientů. Když 
jsem otvírala soukromou praxi v oblasti pedikúra -manikúra, 
výběr kosmetických preparátů byl zcela jasný. K péči o nehty 
na rukou jsem používala ELASTOSAN a na závěrečnou masáž 
se mi osvědčil regenerační krém MYRHEA. Pokožka po ní byla 
hladká, vyživená, krémík se dobře vstřebával a nezanechával 
pocit mastnoty. U pedikúry se mi velmi osvědčil koupelový olej 
na nohy, který odbourává pocit těžkých nohou, a jako tečku 
na závěr jsem aplikovala masážní olej na unavené nohy. Je 

zk
uš

en
o

st
i m

a
m

in
ek

celkem zarážející, jak velké procento populace trpí mykózami, 
ať již kožními nebo nehtovými. Na tento problém se mi velmi 
osvědčil MYKOSAN H a MYKOSAN N. Tyto preparáty často 
zabíraly i v případech, kdy běžná antimykotika selhávala. Pokud 
měly zákaznice zájem o zábal rukou či nohou, používala jsem 
PEDI -DERM a nebo kdezinfekci předmětů také spolehlivě slou-
žil THYMICON. Dle nálady a ročních období jsem prostředí 
provozovny zpříjemňovala různými éteráčky a nutno říci, že 
zákazníci na aromku reagovali velmi pozitivně.

V současné době pracuji již pět let jako farmaceutický asistent 
v krásné lékárně v historickém centru Znojma. Jak jsem již zmí-
nila, aromku mám moc ráda, zajímají mne její účinky a možnosti 

a častokrát jsem postrádala možnost sáhnout do její 
nabídky. Proto jsme se rozhodli v říjnu 2017 Aromate-
rapii Karel Hadek do naší lékárny uvést. Reakce byly 
velmi kladné. Mnoho klientů, nebo lépe řečeno kli-
entek, aromku zná. Jen byly velmi mile překvapeny, 

že je u nás v lékárně k mání a nemusí ji složitě 
objednávat. Také oceňují rady a doporučení. 
Ti, kteří se s ní nikdy nesetkali a mají zájem se 
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se sortimentem seznámit, obdrží zdarma katalog a mohou si 
koupit na vyzkoušení malá balení. Samozřejmě, že nevedeme 
celý sortiment aromky, to vzhledem k široké nabídce ani nejde, 
ale co nemáme, zajistíme.

Po domluvě s  jednou velice milou a  vstřícnou znojemskou 
porodní asistentkou navštěvuji již skoro rok její předporodní 
kurzy a prezentuji nastávajícím maminkám výrobky pana Hadka. 
Maminky od nás obdrží tašku s katalogy aromky a po jednom 
vzorečku FENYKLOVÉHO OLEJÍČKU a INTIMISS. Mohou si od-
zkoušet a ovonět řadu pro děti, MUTTISOFT olejíček, CALEN B
na ošetřování prsou po kojení a intimní preparáty pro ženy. 
Snažím se s nimi podělit o své zkušenosti s aromkou a ohlasy 
jsou velmi kladné. Jakožto „závislák“ na voňavých lahvičkách 
mám velkou potřebu tuto závislost šířit dále. Jsem stoprocentně 
přesvědčená o tom, že výrobky pana Karla Hadka jsou špičkou 
na trhu v péči o naši pokožku a celkově o naše zdraví. V návaz-
nosti na to, co dělám, se více zajímám o složení kosmetických 
přípravků a bohužel musím říci, že je často zarážející, co vše se 
skrývá v krásně vyhlížejících kelímcích a lahvičkách. Pro dlou-
hou trvanlivost obsahují takové složky, které často na lidskou 
pokožku vůbec nepatří, a nebavím se o jejich prospěšnosti. 
Například takové silikonové oleje najdeme skoro v  každém 
preparátu na dokonalou pleť a konzervační látky drží krémy 
pohromadě ještě pět let po vypršení spotřeby. Bohužel se to 
týká i kosmetických přípravků pro děti. Stačí se projít kolem 
regálů s dětskou kosmetikou… Krásné barevné obaly, nápisy 
hlásající šetrnost k dětské pokožce, klinicky testováno a po-
dobné bludy. To, že lahvička stojí 59 Kč a obsahuje 200 ml lu-
xusního voňavého jaru, už nikoho nezaráží. A maminky v dobré 
víře, že dětem dopřávají to nejlepší, mají doma po čase děti 
s kožními problémy.

Složení přípravků aromky je na druhou stranu velmi šetrné, jsou 
zde použity rostlinné oleje, které kůži nejenže nedráždí, ale 
opravdu pěstí. Začneme    -li již od koupání miminek, po použití 
mycích olejů je jejich pokožka nejen čistá, ale i ošetřená. Na 
kurzech se snažíme maminkám vysvětlit, že miminka nejsou 
špinavá a není třeba je několikrát denně mydlit a zbytečně 
narušovat citlivou dětskou pokožku. Následně si mohou ma-
minky vybrat, zda zvolí dětský masážní olejíček nebo krémík. 
V nabídce je heřmánkový a levandulový - ten ráda dávám na 
noc, levandule zklidňuje. Na chladné počasí doporučuji olejíček, 
neobsahuje vodu a jemná dětská kůže je krásně ochráněna před 
mrazy. Jinak pro mě je favorit číslo 1 DĚTSKÝ NOSNÍ OLEJ. Má 
úžasné regenerační vlastnosti a jemnou vůni heřmánku. V době 
viróz a přetopených místností je to nepostradatelný společník 
a maminky si ho velmi oblíbily. Když jsem u toho heřmánku… 
Jedna maminka po očichání heřmánkového koupelového oleje 
prohlásila, že ona má také preparáty s heřmánkem, ale ty voní 
úplně jinak, a tak nějak víc luxusněji. Myslím, že HEŘMÁNKOVÝ 
ÉTERICKÝ OLEJ použitý v koupelovém olejíčku pana Hadka je 
luxusní! Spousty kosmetických rádobyheřmánkových záležitostí 
kolem heřmánku ani neprosvištělo.

Co se týče intimní série, tam asi nemá cenu pět chválu, poněvadž 
za ni mluví spokojené zákaznice. To byl sortiment, který mně 
v lékárně scházel. Než jsme ji sem zavedli, často jsem dávala 
pacientkám kontakt na webové stránky s  doporučením na 
INTIMNÍ MYCÍ OLEJ, INTIMISS a FEMISHEU. (Trochu paradox… 
Snad mě po přečtení článku nepropustí z práce.)

Vzorečky INTIMISSU jsem přinesla na vyzkoušení i porodním 
asistentkám a jsem moc ráda, že ji samy doporučují po porodu 
na lepší hojení hráze a celkovou regeneraci intimních partií. 
Mimochodem, než se přesvědčily o účincích INTIMISSU, tvářily 
se trochu nedůvěřivě aplikovat ji krátce po porodu. Výsledky 
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a ohlasy maminek ale mluví za vše. Svůj úkol splní i při prask-
linkách vzniklých kolem konečníku při porodu a na hojení jizvy 
po císařském řezu. INTIMISS by se mohl též nazývat třeba 
„univerzaliss“ nebo nevím jak. Ale faktem je, že jeho užití je 
široké – od účelu, pro který vznikl, až po hojení oparů, man-
želova ucha, nebo ran domácích mazlíčků.

A  takových zázraků v  bílo -zelených lahvičkách najdeme 
v aromce spousty! Má domácnost se neobejde bez ORANGE 
SANITOLU, bez něj je úklid nuda! Na vaně nesmí chybět HY-
-INTIMA a MEDUŇKOVÝ SPRCHOVÝ olej proti stresu a pro 
lepší spánek. Na odličování odličovací olej (vytlačil nadobro 
micelárky), YLANGOVÉ TONIKUM na doladění a spousta ma-
lých dóziček krémíků podle toho, jaká je nálada a stav kůže. 
INTIMISS je samozřejmostí, NOSNÍ OLEJ v zimě také. Zeleno-
bílou se to nehemží jen v koupelně, ale má své čestné místo 
i v  lednici a neustále se rozšiřuje. Nedávno v  lednici nebylo 
skoro nic (myslím máslo, sýry, jogurty), ale hlavně tam byl ulo-
žený HADEK.

Abych své psaní ukončila… Je skvělé, že se před lety pan Hadek 
rozhodl pro aromaterapii a ne třeba pro strojní 
inženýrství. Je skvělé, že existují na světě lidé, 
kteří nad tím, co dělají, přemýšlí a dělají to tak 
poctivě jako pan Hadek a potažmo celý tým 
aromaterapie. Děkuji za přínosné informace 
na kurzu aromky. Dík patří i paní Švorcové za 
podporu při prezentacích na předporodních 
kurzech ve formě vzorečků pro maminky.

S pozdravem Monika Coufalová, Znojmo

Bambucké máslo 
pomáhá i miminkům
Ráda bych se s vámi podělila o radost z účinků bambuckého 
másla. V srpnu jsme do rodiny přivítali nového člena, narodil 
se nám druhý syn. Stejně jako u velkého procenta miminek 
i u našeho se objevila novorozenecká vyrážka a následně i se-
borea. Při té se tvořily nánosy mastných žlutavých šupinek 
nejen ve vlasech, ale i v obočí, na tvářičkách i ouškách. I když 
má tento problém sám odeznít v průběhu týdnů či měsíců, 
chtěla jsem synovi pomoci a zároveň ho ničím moc nepatlat 
a jeho kůži ještě víc nezatěžovat.

Dle doporučení v porodnici jsem k ošetření používala odvar 
z řepíku lékařského. Kůže se o něco zklidnila, byla však hrubá 
a suchá. Začala jsem tedy obličej mazat čistým BAMBUCKÝM 
MÁSLEM a šupinky se začaly pěkně vylupovat. Asi za týden 
byly již tvářičky bez šupin. Při koupání používám MANDLOVÝ 
MYCÍ OLEJ, pro masáž bříška FENYKLOVÝ MASÁŽNÍ OLEJ
(když trápí prdíky) a INTIMISS na mazání prdelky proti opru-
zeninám… Víc toho zatím pro prcka nepotřebujeme.

Alena Vaníčková
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O víkendu jsme byli s manželem na Šumavě. Vlivem mnoha 
příčin (stres, únava, nedávno prodělaná viróza) jsem přece-
nila svoje turistické schopnosti a  „přetáhla“ jsem se. Už za 
půlkou cesty jsem cítila značnou únavu, pak se přidala bo-
lest zad, kloubů, pak už mě bolelo úplně všechno, o psychické 
nepohodě raději ani nemluvím. Po přejezdu autobusem, kde 
mi všechno pěkně „zatuhlo“, jsem brečela bolestí, když jsem 
měla udělat krok…! V penzionu jsem si dala horkou sprchu 
a všechna bolavá místa jsem promazala CAYATHERMEM. 
Protože jsem se cítila na teplotu a  škrábalo mě v  krku, tak 
jsem si CAYATHERMEM i vykloktala. Ulehla jsem a s hrůzou 
čekala, co bude ráno a jestli se vůbec dokážu normálně hýbat. 
K mému naprostému překvapení jsem druhý den vstala a vůbec 
nic mě nebolelo, po škrábání v krku nebylo 
taky ani stopy.

S  CAYATHERMEM mám dlouhodobě 
jen ty nejlepší zkušenosti, používám ho 
při menstruačních bolestech, při bo-
lestech zad nebo svalů, vždycky 
krásně pomůže. Ale to, co před-
vedl teď o  víkendu, to byl zázrak 
par excellence! Musela jsem se o to 
s Vámi podělit a snad jsem Vám tím 
udělala aspoň trochu radost!

Podtrženo, sečteno, milý pane 
Hadku, moc děkuji Vám i  celému 
Vašemu kolektivu za perfektně 
odváděnou práci!

S pozdravem

Daniela K.
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Dobrý den,  

moc děkuji za milý dáreček dětem s názvem VIROSAN. Donesla 
jsem si na něj z domu i elektrický difuzér a děti byly nadšené. 
Většina z nich viděla něco takového poprvé a se zvědavostí 
v očích zjišťovaly, cože to vlastně je a k čemu je to dobré. Vi-
rosan jim pouštím ve třídě každý den a příští týden plánuji si 
z domova donést i vůni mou nejoblíbenější. JEŽÍŠEK .

Ještě jednou moc děkuji za děti a  celému 
vašemu týmu přeji jen to nejlepší.

Se srdečným pozdravem

Kateřina Šottová a děti ZŠ Vinoř

Vážený pane Hadku,

již několik let v  hlavě převracím myšlenku, že Vám musím 
napsat, poděkovat Vám a pochválit Vaše preparáty. Před asi 
sedmi lety jsem se díky preparátům CANDIÖL a FEMISHEA
zbavila vleklých vaginálních infekcí, na které mi gynekolog 
stále dokola předepisoval stejné (naprosto neúčinné) čípky. Od 
té doby jsem vyzkoušela řadu Vašich preparátů a většinu z nich 
používám pravidelně pořád. Byl by to dlouhý seznam, sepsat 
všechny lahvičky s Vaším logem, které máme doma. Všechny 
jsou ale více či méně zázračné! Tím se dostávám k tomu, co 
mě konečně donutilo tento mail napsat.

z domova donést i vůni mou nejoblíbenější. JEŽÍŠEK .

Ještě jednou moc děkuji za děti a  celému 

www.karelhadek.eu
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LUPISAN nám udělal hotový zázrak, a to doslova přes noc. 
Vlásky, nebo spíše v té době naprosto podrážděnou kůži mi-
minka jsem ráno ošetřila LUPISANEM a  navečer umývala 
MEDUŇKOVÝM KO. Syn měl v  té době stroupky, které po 
každém umytí hnisaly, hnis doslova vytékal a  dále usychal 
do žlutých hrudek a kuliček. Syn se drbal do krve. Po použí-
vání LUPISANU jsem viděla rozdíl hned po prvním použití, 
postupně hlavička přestala hnisat a skutečně za pár dní to byl 
rozdíl k nepoznání. Za měsíc už z něho byl pěkný vlasáč a dnes 
(v sedmi měsících) má vlásků, kolik jiné děti nemají možná 
mnohem déle. LUPISAN pomáhá také na běžné suché krusty 
a zrohovatělou odlupující se kůži na hlavičce, která se vytvoří 
po porodu většině miminek. Stačí jen být trpělivý, zpočátku 
promazávat vícekrát za den, poté stačí jednou denně do ode-
znění problémů. Může se použít i preventivně nebo při svědění 
a pocitu suché pokožky, třeba i jen jako maska na vyživení. 
Není třeba zkoušet jeden farmaceutický produkt za druhým. 
Není ani rozhodně třeba jakkoliv vyčesávat stroupky „proti 
srsti“, anebo škrábat a tím narušovat velmi citlivou pokožku 
miminka. Při pravidelné péči LUPISANEM a jemným mycím 
olejem z řady KH se stroupky postupně odloupnou samy. Jedině 

Dobrý den, pane Hadku,

naposledy jsem Vás žádala o radu pro mého dvouměsíčního 
synka kvůli hnisající seboree. Doporučil jste mi mimo jiné LU-
PISAN. Nejprve Vám tudíž musím tisíckrát poděkovat za Vaši 
radu jakožto i tento úžasný produkt.

Synovi se udělaly kolem čtvrtého týdne věku běžné suché 
stroupky a krusty. Bylo mně pediatrem doporučeno proma-
závat olejíčkem z  lékárny, vyčesávat, anebo seškrabávat! 
Tuto drsnou techniku jsem nevolila. Olejíček nezabíral, jen 
zbytečně přemašťoval hlavičku. Poté mně byla doporučena 
mycí emulze pro kojence na odstranění mléčných krust. Tato 
emulze poškodila synovi hlavičku natolik, že měl kůži úplně 
červenou, seschlou, zvrásněnou. Seborea se zhoršila, začala 
hnisat. Dokonce nám v  těchto kritických místech hlavičky 
skoro přes noc vypadaly první vlásky. U  druhého miminka 
bych již nikdy více na hlavičku nedávala žádné mastné oleje 
a podobné produkty doporučované pediatry, ale LUPISAN.

www.karelhadek.eu
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řůšetrnou péčí a vhodným produktem, jako je LUPISAN a jemné 

mycí oleje z řady KH, lze zajistit kvalitní pokožku hlavy a tím 
i pevný základ pro růst krásných, zdravých a hustých vlásků. 
LUPISAN navíc nevytváří pocit mastné pokožky ani vlásků jako 
doporučované farmaceutické oleje. Má velmi jemnou a rychle 
vstřebatelnou strukturu, což jsem velmi ocenila.

Znovu jsem za přípravky s logem KH nesmírně vděčná. Jsem 
vděčná za to, že jsme mohli opět obejít lživý farmaceutický 
průmysl a vyhrát. Atopický ekzém se nám výrazně podařilo 
snížit nejen zlepšením stravy, vynecháním mléčných výrobků, 
podáváním ELEUTHEROCCOCU, ale také přípravkem ATOP-
-DERM, SHEADERM TH, stejně tak jako BAMBUCKÝM MÁS-
LEM, nebo SHEA VITOU, 50 ml přípravku obohaceného o 15 
kapek EO Z  MÁTY PEPRNÉ nebo EUKALYPTU. Občas jsem 
na svědivá místa použila i onen zmíněný LUPISAN, když jsem 
zrovna neměla nic jiného při ruce. Nejenže zabírá rychle, ale 
navíc syn a celá ložnice úžasně voní :-) Manžel od té doby říká, 
že má syn krásnou pleť, prý takovou „hadkovskou“ :-) :-) :-)

Lada

Vážený pane Hadku, 

velice vám děkuji za radu. Původně jsem vám chtěla napsat 
zpětnou vazbu na SHEA VITA v těhotenství proti striím, jenže 
člověk míní, život mění.

Bohužel příroda tomu tentokráte nechtěla, a  tak budeme 
muset zkusit další pokus o miminko. Nicméně jsem nechtěla, 
aby preparát přišel nazmar, proto jsem ho nabídla na otes-
tování své mamince, která mívá suchou pokožku. Když jsem 

se zeptala, kdy mi vrátí zbytek, dostala jsem odpověď: „A to 
ho chceš opravdu vrátit?“ Následoval útrpný výraz „hlavně, 
abych o něj nepřišla“. Ráda jsem jí tedy přenechala i zbytek. 
Maminka si preparát velmi pochvaluje zejména kvůli tomu, 
že po aplikaci zůstává pokožka opravdu dlouho nevysušená.

Věřím, že reference ohledně využití na prevenci proti striím 
dodám taktéž, jen se zpožděním :-).

Nicméně jsem chtěla zmínit i dalšího pomocníka, kterého jsem 
v těžkém období využila, a sice EO ŠALVĚJ LÉKAŘSKÁ. Často 
píšete, že by se neměl užívat v těhotenství kvůli tomu, že zasta-
vuje laktaci. Já mohu potvrdit ze své zkušenosti, že přesně této 
vlastnosti se dá naopak velmi dobře využít. Právě v případě 
potratů, kdy se standardně předepisují hormonální léky na 
potlačení laktace, nebo třeba jen při plánovaném ukončení 
kojení.

V mém případě jsem začala brát léky, které měly nepříjemné 
nežádoucí účinky, až mě jednoho dne napadlo, že přeci mohu 
vyzkoušet šalvěj. Přestala jsem užívat léky a začala po krátké 
pauze se šalvějí. Stačily 3 kapky 3× denně a po 5 dnech jsem 
postupně snižovala dávku až do vysazení.

Doufám, že tyto zkušenosti „na vlastní kůži“ mohou být uži-
tečné jiným dámám, které se na vás obrací s dotazy.

S přáním pěkného dne

L. V.

Doufám, že tyto zkušenosti „na vlastní kůži“ mohou být uži-
tečné jiným dámám, které se na vás obrací s dotazy.

www.karelhadek.eu
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Že jste ještě nevyzkoušeli přípravky pro rostliny 
z řady AROMAFLORA? Když dopřáváte sobě péči 
hadkovských výrobků, proč účinky éterických 
olejů neposkytnout i vašim rostlinám, ať už doma 
nebo na zahradě? Éterické oleje pomohou při boji 
s hmyzími škůdci, například s puklicemi, mšicemi, 
ale i plísněmi.

Myšlenkou přípravků AROMAFLORA je, že při likvidaci škůd-
ců není potřeba „otravovat“ život i  těm, co neškodí – tedy 
včelám, čmelákům, motýlům a  jiným hmyzím obyvatelům 
zahrady. To se totiž stává při používání klasických syntetic-
kých insekticidů. V současné době je zjišťován úbytek hmy-
zu, snižuje se druhová rozmanitost. Zároveň hmyz nejsou 
jen škůdci, ale řada užitečných druhů. Třeba včely jsou vy-
staveny velkému tlaku, dochází k častým úhynům včelstev. 
Přitom se jedná o  zásadní opylovače. Důvodem úhynů je 
působení různorodých chemických látek v  prostředí, ale 

AROMAFLORA
– jak voní včelám?

PLANT -PROTECTOR
1000 g
138 Kč

INSECT -STOP 100 ml
290 Kč

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.

www.aromaflora.eu
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třeba i málo pestrá strava v důsledku pěstování monokul-
tur. Oslabená včelstva tak snáze podléhají škodlivým mik-
roorganismům, jako je roztoč Varroa, bakterie moru včelího 
plodu, dále virovým onemocněním či plísním. Snažme se 
neničit včelám zbytečně jejich životní prostředí – vždyť jej 
sdílíme s nimi.

Nemusíte se obávat aplikace přípravků ani v  přítomnosti 
domácích zvířátek nebo dětí, přípravky pro ně nejsou ne-
bezpečné. Úrodu po ošetření můžete bez výčitek použít pro 
sebe i domácí mazlíčky. Tak třeba váš králík… pochutná si 
na mrkvi ze zahrádky a vy jste bez obav týkajících se rezi-
duí insekticidů nebo fungicidů. Vy si pak se stejnou chutí 
vychutnáte domácí zeleninový salát z vypěstovaných rajčat, 
paprik a okurek.

A ještě jeden tip týkající se včelek. Na žihadlo vám pomůže 
éteráček z levandule!

AROMAFLORA
pomáhá včelám
V předchozím článku jsem se rozepsala o současné neutěšené 
situaci včel, kdy díky zátěži prostředí a dalším vlivům dochází 
k častým úhynům. Vlivem změny klimatu se u nich mohou 
vyskytovat onemocnění, se kterými by se dříve nesetkaly. 
Rozhodli jsme se, že se jim pokusíme pomoci i jinak než 
používáním „přátelštějších“ přípravků na ošetření rostlin, tedy 
výrobků AROMAFLORA.

V roce 2019 budeme přispívat  z obnosu získaného prodejem 
přípravků AROMAFLORA Mendelově společnosti pro 
včelařský výzkum, která se mimo jiné zabývá minimalizací 
použití léčiv a syntetických přípravků při chovu včel a tlumení 
varroázy (tj. parazitární onemocnění včel, které poškozuje 
včelstva v rámci celé republiky a způsobuje značné škody). 

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.

V  dalším čísle časopisu, na našich web stránkách a  facebooku 
vás budeme blíže informovat o projektu na podporu včel.

PLANT -PROTECTOR
1000 g
138 Kč

FUNGHI -STOP 100 ml
483 Kč

www.aromaflora.eu
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Naši plazí mazlíčci (ať už ještěři, želvy nebo hadi) nám 
přinášejí radost, ale nesmíme při péči o ně zapomínat 
na povinnosti týkající se hygieny. Mnoho éterických 
olejů působí proti bakteriím, a to včetně salmonel 
a odolných mykobakterií. Proto je náš přípravek
FAUNA DESINF skvělým a užitečným pomocníkem 
i pro chovatele plazů.

Plazi a „éteráky“
– Jak na to?

olejů působí proti bakteriím, a to včetně salmonel 
a odolných mykobakterií. Proto je náš přípravek
FAUNA DESINF skvělým a užitečným pomocníkem 
i pro chovatele plazů.

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.

HY -NEUTRAL 100 ml
438 Kč

www.aromafauna.eu
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Může se stát, že koupené zvířátko nepochází z úplně ideál-
ního chovu. Pokud je chováno v nevyhovujícím prostředí 
a nesprávně krmeno, je náchylnější k onemocnění. Mohou 
se vyskytnout např. plísňová onemocnění kůže. Kromě ná-
pravy jídelníčku a  prostředí pomůže i  MYCOS BALZAM, 
jehož použití je ideální doplnit koupelemi v  mycím oleji 
HY ‑NEUTRAL s levandulovým éterickým olejem. Pro péči 
o plazy jsou vhodné také éterické oleje z borovice, jalovce, 
cedru, mateřídoušky či eukalyptu. Proti roztočům se hodí 
i éterický olej z čajovníku. Malé množství oleje nakapeme 
např. na kmeny umístěné v teráriích. Pokud zvíře nekoupete, 
můžete zvolit způsob postřiku, kdy do 100 ml vody přidáte 
0,5 ml hotové směsi mycího a éterického oleje. Tu vytvoříte 
smícháním 100 ml HY ‑NEUTRAL s 30 kapkami éterického 
oleje. Pro koupele mícháme éterické oleje s HY ‑NEUTRAL
v 2 až 2,5 % koncentraci, do 10 litrů vody vlijeme 1,5 ml směsi.

Vidíte, že uvedené koncentrace jsou velmi nízké, nemusíte se 
použití obávat ani u malých zvířátek. Koupele jsou vhodné 
i pro vodní želvy, které jsou nejčastějšími přenašeči právě 
salmonel. Podle zmíněného postupu ředění doplníme mycí 
olej éterickým olejem např. z šalvěje lékařské, která se vy-
značuje výraznými antibakteriálními účinky.

Abychom vám použití éterických olejů pro vaše ještěry, želvy, 
hady i krokodýly ulehčili a nemuseli jste propočítávat správné 
koncentrace, chystáme sady mycích olejů a vybrané směsi 
éterických olejů, které jen jednoduše slijete dohromady, 
smícháte s vodou a rovnou používáte…

I vaši plazí miláčci si budou moci užít voňavou 
péči, která jim navíc pomůže třeba s kožními 
potížemi.

MYCOS BALZAM 15 ml
141 Kč

FAUNA DESINF 100 ml
101 KčHY -NEUTRAL 100 ml

438 Kč
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Moji dnes už sedmiměsíční fenku československého vlčáka Jasmine (domácky Mína) 
začal ve třech měsících trápit přetrvávající průjem. Do té doby to bylo štěně, které musí 
prozkoumat každý koutek zahrady, očuchat a ochutnat, co se dá. Jenže „střevní situace“ 
Jasmine byla po pár dnech tak vážná, že se z jankovitého štěněte stal ostře sledovaný 
vězeň. Nesměla do psí školky, kde se předtím krásně socializovala s ostatními štěňaty. 
I náš slovník se změnil z přívětivého „Míno, co to máš? Ukaž?“ na přísné „FUJ! NESMÍŠ!“. 
Tou dobou u nás odstartoval koloběh – dieta, veterina, léčba, testy. Chvílemi vypadala její 
dávka krmiva spíš jako reklama na lékárnu.

Na radu veterináře jsem nasadila třídenní silné odčervo-
vací prášky. Po jejich dobrání následoval první vzorek sto-
lice a jeho odeslání na testování na parazity. Výsledek byl 
negativní  – po parazitech ani stopa. Dalším krokem bylo 
vyšetření na bakterie. S výsledkem vzešla i malá naděje, že 
jsme objevili příčinu jejích potíží. Ve střevech Jasmine se 
zabydlely bakterie E. coli, které se jevily jako původci potíží. 
K tomuto zjištění mi byla ale sdělena informace, že se jedná 
o bakterii, která průjem způsobovat může a nemusí. To ale 
nic neměnilo na tom, že byla nasazena antibiotika. Jejich 
výběr nebyl vůbec jednoduchý, jelikož některá antibiotika, 
která by přicházela v úvahu, nelze podávat štěňatům. Proti 
vykultivovaným bakteriím navíc byl dle rozboru účinný jen 
omezený okruh léků, na řadu antibiotik byly totiž rezistentní. 

Nezvaný host 
tasemnice
Iva Šimonková

www.aromafauna.eu
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A tak se Mínin jídelníček rozrostl o další tabletku. Bohužel 
se nic nezměnilo… Střevní potíže se Míny držely dál i přes 
nasazená probiotika na srovnání střevní mikro� óry.

Poslední možností bylo nasazení něčeho, co ještě nezvaní 
hosté ve střevech neznají. Volba padla na CANDIOL. Mína 
dostávala do jídla jednu kapku CANDIOLu denně. Trvalo to 
několik dní… Jeden večer ale Mína nedala znamení o tom, 
že akutně potřebuje ven a situaci si vyřešila po svém. Pro-
stě udělala bobek doma. Obvykle bych jí za to vytahala za 
kožich, ale v tu chvíli mi její „výtvor“ přišel něčím zajímavý. 
Cosi se v něm hýbalo, cosi bílého, úzkého. Okamžitě jsem 
udělala foto a pro jistotu i video a vše poslala ke konzultaci 
paní Švorcové a naší veterinářce Alence Vaníčkové. Během 
pár minut jsme měli jasno – TASEMNICE.

V  tu chvíli se na scénu dostal ENDOPARAZIN. K  snídani 
i k večeři dostávala Mína dvě kapky ENDOPARAZINU. Na 
česnekovou vůni si moje malá pažravá vlčice zvykla během 
prvního sousta. Pro jistotu byl ENDOPARAZIN „naordino-
ván“ i našemu jezevčíkovi Brokovi. Ani já s manželem jsme 
nenechali nic náhodě a zobali jsme tobolky s ENDOPARA‑
ZINEM. Přeci jen se necháváme našimi chlupatými parťáky 
při večerním válení na gauči olizovat až za ušima. Dávku 
jsem všem podávala dvanáct dní, během kterých se stav 
Jasmine postupně zlepšoval.

Neumíte si představit, jak jsem jásala nad pevným bobkem, 
který Mína vykouzlila. Kdyby byl ze zlata, neměla bych z něj 
takovou radost. Na celé věci mě nejvíc mrzí, že jsem ze stra-
chu o  Mínino zdraví zapomněla na účinky aromaterapie. 
Vymydlila jsem její štěněcí zažívání odčervovacími tabletkami 
a antibiotiky. Dnes už vím, že kdyby se situace někdy opako-
vala, bude v řešení problému hrát svou roli jak aromaterapie 
se svými účinky, tak veterinář kvůli prokázání těchto účinků.

ENDOPARAZIN 10 ml
341 Kč

CANDIOL 10 ml
259 Kč

Jako každý rok bude i ten letošní bohatý na klíšťata, 
blechy a jiné vnější parazity, kteří dokáží pořádně 
znepříjemnit život našim mazlíčkům i nám.

Připravili jsme pro vás seznam přípravků AROMA‑
FAUNY, které vám mohou při pravidelném používání 
pomoci v boji proti vnějším parazitům.

Iva Šimonková

Vybrané přípravky 
pro boj s blechami 
a klíšťaty

www.aromafauna.eu
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HY ‑FLEA 100 ml 549,22 Kč
Čím je tento přípravek tak zvláštní? Obsahuje neemový 
rostlinný olej, jehož repelentní a insekticidní účinky jsou 
ještě více podpořeny použitými esenciálními oleji z tymiá-
nu, růžové palmy a citronové trávy.

FAUNA SPOT 10 ml 257,13 Kč
Speciální přípravek obsahující esenciální oleje s odpuzu-
jícími účinky. Aplikuje se vetřením potřebného množství 
na místa se zvýšeným krevním řečištěm – krk, uši, slabiny.

HY ‑INSI 100 ml 461,62 Kč
Účinky FAUNA SPOTU ještě více podpoříte pravidelným 
používáním mycích olejů HY ‑INSI nebo HY ‑FLEA. Složení 
mycích olejů navíc může blahodárně působit na srst a po-
kožku zvířete.

PRO POHODOVÉ VYCHÁZKY TAKÉ DOPORUČUJEME:
INSI SPRAY – lihový přípravek s příjemnou vůní cedru a lavandinu můžete aplikovat před každou vycházkou nejen do 
srsti svých čtyřnohých parťáků, ale i na své oblečení.
ANTIPARAZIN / INSEKTIN – směsi éterických olejů s nádhernou vůní, které lze aplikovat například na látkový či kožený 
obojek.

Ještě jednu obrovskou výhodu tyto přípravky mají… Po jejich aplikaci nemusíte zvíře izolovat od vašich ratolestí!
Užijte si období jara plnými doušky a nenechte si kazit krásné chvíle s vašimi nejbližšími. AROMAFAUNA vám v tom 
pomůže.

FAUNA DESINF 100 ml 100,79 Kč
Dezinfekční přípravek se širokým spektrem použití.
Lze jej využít k dezinfekci míst, kde váš mazlíček odpočívá 
(pelíšky, koberce) i k dezinfekci případných bleších kousnutí.

KLÍŠŤATA SI NECHAJÍ ZAJÍT CHUŤPŘÍPRAVKY, KTERÉ BLECHÁM NEVONÍ

Náš tip: Přípravek má velice silnou vůni a malým zví‑
řátkům by nemusela jednorázová aplikace vyhovovat, 
proto je dobré dávku rozdělit.

Náš tip: Přípravek lze použít i bez koupání. Po smíchání 
oleje s vodou lze směs pomocí rozprašovače aplikovat 
do srsti a nechat zaschnout.

www.aromafauna.eu
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Z aromafauňáckého kotěte Paragána, kterého jsem vypiplala od 
malého nechtěného kotěte (vše jste sdíleli se mnou v minulých 
článcích), je už dospělý vesnický kocour. Jak už to tak bývá, sem 
tam si z toulek za nevěstou přinese i nějaký ten krvavý šrám. 
Proto v naší zvířecí lékárničce nikdy nechybí FAUNA DESINF, 
LEVANDULOVÝ ÉO a HELP BALZAM.

Tyto přípravky jsem nesmírně ocenila i posledně, kdy si Paragán 
nápadně často drbal jedno místo na krku. Potom, kdy se mi ho 
povedlo odchytnout a částečně zklidnit, jsem zjistila, že má 
kocour na krku zarudlé místo bez otoku. Okamžitě jsem mu 
na postižené místo aplikovala na hot spot osvědčený FAUNA 
DESINF, který obsahuje éterické oleje s antibakteriálními účinky.

Help! Help! HELP BALZAM
na HOT SPOT u kocoura!

Ráda bych napsala, že se hot spot ztratil během pár dní, místo 
toho se ale na pár dní ztratil kocour a mou snahu tak dokonale 
sabotoval. Když se konečně objevil, měl už na krku vydrbanou 
krvavou ránu o velikosti koruny. Na řadu přišel plán B. Vydezin-
� kovat ránu FAUNA DESINFEM, namazat HELP BALZAMEM
a  obvázat, aby si ji už nemohl dál škrábat. První dva kroky 
šly lehce, ale už jste někdy zkoušeli dát kocourovi kolem krku 
obvaz? Mě tahle naivní myšlenka stála hromadu nervů a obvaz 
vydržel na místě určení celých 30 vteřin!

Naštěstí během té chvíle začal tlumit bolest hřebíček obsažený 
ve FAUNA DESINFU a kocour už pak neměl tendenci se drbat. 
Díky tomu mohl začít působit i HELP BALZAM. Takhle jsme 
bojovali ještě 3 dny, ale pomalinku byly vidět výsledky. Rána 
začínala zasychat, až se na místě vytvořil strup. Po dalším týdnu 
byl krk téměř zahojený. Na místě, kde měl ošklivou krvavou 
ránu, zase narostla Paragánova typická stříbrnošedá srst.

Iva Šimonková

HELP BALZAM 15 ml
184 Kč

www.aromafauna.eu
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Touto cestou bych ráda poděkovala STUDIU ANABELL – 
Žatec. Již dva roky jsem léčila psa a nikdo nevěděl na co, 
stále jen dostával injekce. Vždy sedm až deset dní bylo vše 
v pořádku, najednou nastalo šílené zhoršení jak problému, 
tak i pejskovy psychiky.

Nemohla jsem se na to dívat a vyhledala jsem po několika doporuče-
ních již zmiňované studio. Hned při první návštěvě panovala skvělá 
nálada a pan Tomáš se mnou s úsměvem vše probral a během hodiny 
a půl navrhl tři možnosti, jak by se dal problém řešit. Velikou výhodou 
bylo, že jsme měli od veterináře potvrzeno, že pes má alergie na rozto-
če. Ve studiu jsme se od tohoto odrazili a začali na problému pracovat. 
Pan Tomáš mi doporučil (po velikém výslechu), abych doma přestala 
aplikovat chemii, kterou jsem doposud používala.

AROMAFAUNA
mezi velkoodběrateli

Musela jsem se smát, když jsem zjistila, jak sama škodím pejskovi. Nastala 
změna. Všechnu chemii jsem odstranila a  dala na doporučení, které 
bylo začít používat FAUNA DESINF, HELP BALZAM a k tomu jsme ještě 
dostali CANDIOL.

Již po týdnu bylo vidět u pejska malé zlepšení po psychické stránce. 
Vše užíváme dle rady, dnes to jsou tři týdny od první aplikace. Na psovi 
je vidět výrazné zlepšení, srovnala se psychika, žádné hubnutí, ba na-
opak opět nabírá. Za týden se jedu ukázat a pevně věřím, že budeme 
pokračovat a pan Tomáš opět vymyslí co a jak dále.

Jsem strašně moc šťastná, že vše funguje a  zabralo tak, jak mi bylo 
řečeno. V  příloze zasílám foto. Budu ráda, když se všichni dovědí, že 
příroda je nejvíc.

Děkuji, Eliška a moje parťačka Elíí

Před

Před

Po

Po
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Dobrý den,
již delší dobu používám vaše přípravky AROMAFAUNA. 
Stále testuji a testuji. Opravdu jsem spokojená (já i zvířátka) 
a nedám na ně dopustit. Musím se ale s vámi podělit o jed-
nu zkušenost, jelikož z ní mám vážně velkou radost.

Jedná se o papouška Žako, který se začal škubat. Po ošku-
bání zarostl a následovalo další kolo, opět se oškubal. Prostě 
mu ta peříčka chutnala. Byl viděn, jak si je „žužlá“ jako smys-
lu zbavený. Asi i z nudy. Vytrhal si pouze větší brka a zůstala 
jen jemná prachová peříčka. Hlavně v oblasti bříška a část 
v oblasti křídel. Žádné parazity neměl.

Proto přišel na řadu FAUNA PARROT. 20 ml FAUNA PARROT 
ředěného s 200 ml vody jsem pomocí rozprašovače použí-
vala na papouška dvakrát denně ráno a odpoledne. Nejenže 
krásně voněl po bylinkách, ale i peří hodně ztmavlo, jak je 
u přípravku uváděno. Z papouška šedého je nyní papoušek 
černý.  Po třech týdnech nastal viditelny rozdíl! Žako už si 
neškube peříčka a rostou nová. Zasílám i fotečky, kde je zna-
telné, že peří je viditelně tmavší a rostou nová peříčka…

S pozdravem Macková Petra

Děkuji paní Mackové za její informace a  zkušenost. Doufám, 
že i nadále bude spokojena s našimi přípravky a vyzkouší další, 
vytvořené nejen pro opeřence.

Škubání papoušků je častý jev. Příčin může být několik. Stres 
ze změny prostředí, stres ze ztráty partnera, ze změny majitele, 
parazité, nedostatek sluníčka, vlhkost v bytě, nedostatek před-
mětů vhodných k zaměstnání zobáku, nuda a mnoho dalších. 
Pokud se papoušek škube, vytéká z  místa, kde si peří vytrhl, 
tekutina a ta dle informací veterinářů může na ptáka působit 

stimulačně. Pták má následně potřebu se škubat a  škubat. 
Do otevřené rány se mohou nasídlit parazité, bakterie, viry 
a  plísně. Veterinární přípravek FAUNA PARROT je vhodný 
k aplikaci na opeřence a pomáhá hned na několika úrovních. 
Oleje se spojí s tukovým obalem, který chrání peří proti vodě, 
a následně odpuzují roztoče, bakterie, viry a plísně nacházející 
se v okolí opeřence. Ti, kteří případně žijí v peří, se najednou 
ocitnou v nevyhovujících životních podmínkách. Při pročesá-
vání peří zobákem zůstává malá část oleje na zobáku a jazy-
ku ptáka. Tak se dostane do trávicího traktu, kde působí proti 
vnitřním parazitům a plísním. Olej má hořkou chuť, jinou, než 
na jakou jsou opeřenci zvyklí a jejich potřeba škubání poma-
lu mizí. Ztmavnutí peří je přirozený jev, jojobový olej je známý 
tím, že zdůrazňuje přirozené zabarvení. Takže oranžová je vý-
razně tmavě oranžová a šedá se mění v tmavě šedou až čer-
nou.

Michaela Švorcová

Po

Před

www.aromafauna.eu



te
rm

ín
y 

ku
rz

ů

Semináře Aromafauny
8. 3. 2018 AROMATERAPIE NEJEN PRO ZVÍŘATA I. PRAHA
Školitel: Michaela Švorcová, MVDr. Alena Vaníčková Ph.D
Organizátor: Bc. Kateřina Plačková
Mobil: +420 605 284 125
E -mail: plackova@physiodog.cz
www.physiodogacademy.cz

Termíny kurzů
24. 6.–2. 7. 2019 AROMATERAPIE KH JEKATĚRINBURG
Školitel: Karel Hadek, Michaela Švorcová
Organizátor: Oxana Mich,
LLC „AROMATERAPIE KAREL HADEK RUS“
Web: www.karelhadek.ru

SPECIÁLNÍ KURZ V OSTRAVĚ
Aromaterapeutické ošetření a aktivace orgánových 
drah, čištění a povzbuzení lymfatických cest a uzlin, ob-
ličeje, těla a končetin pomocí éterických olejů a dalších 
výrobků Karla Hadka včetně namíchání nejvhodnějších 
směsí pro Vaše individuální požadavky a problémy. 

Hlavní zaměření bude na dráhu ŽLUČNÍKU – tento orgán má 
v březnu nejvhodnější dobu pro své ošetření. Okrajově se 
seznámíme i s dráhami ostatních orgánů, které lze pomocí aro-
materapeutického ošetření zlepšit, a zajistit tak jejich správné 
fungování. Také se dozvíte o bodech celého těla (nacházejí se na 
trupu, hlavě, obličeji, uších, pažích, dlaních, nohou a šlapkách) 
aktivací těchto bodů můžeme pozitivně ovlivnit vnitřní orgány.

K probíraným tématům dostanete potřebné materiály.

16. 3. 2019  9–13 hodin – kurz
     13–15 hodin – individuální konzultace a ošetření
Maximální počet míst na tomto kurzu je 10. Kurzem Vás 
provede Vlastimila Kolarčíková, kosmetička -aromaterapeutka
Kontakt, přihlášení na kurz a dotazy:  Kolarčíková Vlastimila,  
Mob.: +420 603 286 335, e-mail: vlastimilakolarcikova@seznam.cz 

ZRUŠENO ORGANIZÁTOREM ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ
21.–23. 2. 2019  Aromaterapie kurz základní Bratislava
24.–25. 2. 2019  Aromaterapie kurz pokračovací Bratislava

1.–3. 3. 2019 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 ZÁKLADNÍ KURZ OSTRAVA
Školitel: Karel Hadek, Vlastimila Kolarčíková
Kontakt: Vlastimila Kolarčíková
Telefon: +420 603 286 335
Email: vlastimilakolarcikova@seznam.cz

15.–17. 3. 2019 ZÁKLADNÍ KURZ PRAHA
Školitel: Karel Hadek, Michaela Švorcová
Kontakt: Hana Martínková, Drahomíra Vaculová
Telefon: +420 774 272 992, +420 737 312 571 – večer
Email: kurzypraha@seznam.cz, vaculovadrahomira@seznam.cz
Web: www.zdravvuska.webnode.cz

16. 3. 2019 SPECIÁLNÍ  KURZ  V OSTRAVĚ
Hlavní zaměření bude na dráhu  ŽLUČNÍKU
Organizátor, lektor: Vlastimila Kolarčíková
Telefon: +420603 286 335
E-mail: vlastimilakolarcikova@seznam.cz

26.–27. 4. 2019 AROMATERAPIE V PRAXI PRO PRAKTIKY
Školitel: Michaela Švorcová, Věra Kotásková 
Na přání kosmetiček a masérů pořádáme šestidenní 
setkání rozdělené do tří dvoudenních seminářů. Zaměříme se 
na diagnostiku, používání přípravků Karel Hadek dle 
diagnostiky a složení přípravků, přípravu vlastních přípravků 
z rostlinných a éterických olejů, vitamínů pro vaše klienty. 
Další informace na www.karelhadek.eu
Michaela Švorcová 

www.karelhadek.eu
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5% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 8. 2.–8. 3. 2019 do 24.00 hodin.

SPRCHOVACÍ OLEJE

Kód
zboží 5% 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 5% 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 5% 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 5% 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

Semináře Aromafauny
8. 3. 2018 AROMATERAPIE NEJEN PRO ZVÍŘATA I. PRAHA
Školitel: Michaela Švorcová, MVDr. Alena Vaníčková Ph.D
Organizátor: Bc. Kateřina Plačková
Mobil: +420 605 284 125
E -mail: plackova@physiodog.cz
www.physiodogacademy.cz

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

Kód
zboží

5% 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
5% 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 5% 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

5% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 8. 2.–8. 3. 2019 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 5% 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 5% 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 5% 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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5% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 8. 2.–8. 3. 2019 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 5% 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 5% 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 5% 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
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 5% 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 5% 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

5% 
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
2303 SHEA BUTTER 35,06 262,85 368,03 736,03

PROGRAM SALTIA
Kód

zboží
5% sle-

va
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 5% 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 5% 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
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

5% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 8. 2.–8. 3. 2019 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 5% 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 5% 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 5% 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
1704 SHEADERM TH 50,01 375,2 675,34 1163,07
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

9502 TERMORUKAVICE + 100 ml SHEADERM TH
+ 100 ml BALNARU TH + 100 ks sáčky 1075,87 (bez slevy)

www.karelhadek.eu
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5% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 8. 2.–8. 3. 2019 do 24.00 hodin.

WOMAN THERAPY

Kód
zboží 5% 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 5% 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 5% 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 5% 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 5% 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
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 84,34 151,63 288,11 485,21
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
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
2727 SADA MASÁŽNÍCH OLEJŮ 12×20 761,69

MASÁŽNÍ KRÉMY A BALZÁMY
Kód

zboží 5% 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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5% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 8. 2.–8. 3. 2019 do 24.00 hodin.

SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVKY

Kód
zboží 5% 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
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
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 5% 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 5% 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 5% 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 5% 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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5% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 8. 2.–8. 3. 2019 do 24.00 hodin.

ÉTERICKÉ OLEJE

Kód
zboží 5% sleva

Kč
5 ml

A
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
100 ml

E
4001 AMYRIS 211,59 338,55
4002 BADYÁN 146,15 233,82
4108 BAZALKA 230,22 368,34
4004 BENZOE ABSOLUE PRYSKYŘICE 349,95 559,88
4005 BERGAMOT 282,77 452,45 904,86
4006 BOROVICE -JEHLIČÍ 156,08 249,74 499,47 859,08
4033 BOROVICE -KLEČ 224,39 359,03
4007 CEDROVÉ DŘEVO 131,42 210,26 420,5
4003 CEDROVÉ DŘEVO ATLAS 123,07 196,91 393,84
4009 CELER -SEMENA 279,88 447,79
4010 CITRON 186,7 298,71 597,43
4011 CITRON BEZ TERPENU 310,16 496,27 992,54
4012 CITRON EXTRA 212,4 339,83 679,66 1168,17
4013 CITRONELA 130,31 208,48 416,99
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
4054 DOBROMYSL -OREGÁNO 268,53 429,64 859,29
4018 ELEMI 318,48 509,57
4019 ESTRAGON 346,69 554,67
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
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
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
4103 KARDAMOM 414,2 703,85
4034 KMÍN 228,68 365,85

Kód
zboží 5% sleva 5 ml

A
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
100 ml

E

4035 KOPR 330,01 528,01
4036 KORIANDR 510,9 817,44
4038 LAVANDIN 179,41 287,06 574,13
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
4041 MANDARINKA ČERVENÁ 248,95 398,3 796,64
4098 MANDARINKA ZELENÁ 244,23 390,79 781,59
4042 MÁTA KADEŘAVÁ 281,13 449,82 899,62
4043 MÁTA PEPRNÁ 272,9 436,66 873,32 1502,11
4044 MATEŘÍDOUŠKA 300,54 480,87 961,74
4047 MENTOL PŘÍRODNÍ KRYSTALY (v gramech) 161,13 257,8
4048 MRKVOVÁ SEMENA 494,71 791,56 1583,1
4049 MUŠKÁTOVÝ KVĚT 349,36 558,96 1117,9
4050 MUŠKÁTOVÝ OŘECH 389,78 623,63 1247,28
4051 MYRHA 342,26 547,58 876,16 1752,3
4052 MYRTA 355,12 568,2 1136,39
4053 NIAOULI 211,82 338,87 677,75
4055 PAČULI 274,04 438,46 876,91
4099 PELARGÓNIE 347,82 556,52 1113
4057 PEPŘ ČERNÝ 536,7 858,71
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
4063 POMERANČOVÉ LISTÍ 223,95 358,33 716,7
4064 PUŠKVOREC 395,13 632,2 1264,42
4065 ROZMARÝN EXTRA 177,12 283,37 566,79 974,85
4066 RŮŽOVÁ PALMA 222,85 356,56 713,11
4067 RŮŽOVÉ DŘEVO 210,61 336,98 673,96 1158,38
4069 SATUREJKA HORSKÁ 235,33 353 564,78 1129,57
4070 SKOŘICE – KŮRA 410,13 656,21 1312,39

4072 SMRK – JEHLIČÍ 174,67 279,48 558,94 961,38
4073 SPAJK 257,12 411,4
4074 ŠALVĚJ 220,58 352,92 705,89 1213,21

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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5% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 8. 2.–8. 3. 2019 do 24.00 hodin.

Kód
zboží 5% sleva 10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D

4075 ŠALVĚJ MUŠKÁTOVÁ 496,17 793,85 1587,67
4077 TÚJE 198,27 317,19 634,36
4078 TYMIÁN ČERVENÝ 364,75 584,36 1168,7
4079 TYMIÁN SVĚTLÝ 149,81 239,69 479,37
4080 VAVŘÍN 288,69 461,94 923,83
4081 VETIVER 339,81 543,69 1087,37
4082 YLANG-YLANG 267,77 428,42 856,84
4083 YZOP 586,75 938,8
4084 ZÁZVOR 498,52 797,66 1595,3
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
4086 HEŘMÁNEK 274,06 616,63 1048,27 1 834,47
4087 JASMÍN 827,23 1 861,28 3164,17 5 537,30
4037 KOZLÍK 253,26 569,83 968,71 1 695,24
4045 Z VČELÍHO VOSKU 455,23 1 024,26 1 741,24 3 047,17
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
4090 NEROLI 934,56 2 102,75 3 574,67 6 255,68
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
4068 SANTÁLOVÉ DŘEVO 587,21 1 321,21 2 246,06 3 930,61
4093 SLAMĚNKA 559,77 1 259,48 2 141,11 3 746,94
4094 VANILKA 780,62 1 756,39 2 985,86

SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ

Kód
zboží 5% 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 ANTIINSEKT 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

Kód
zboží 5% sleva 10 ml

B
20 ml

C
30 ml

Z
50 ml

D
100 ml

E

4220 AROMA -BUDÍK 222,23 355,57 711,14
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
4014 CITRONOVÁ RŮŽE 200,46 320,74 641,45
4211 DOBRÝ DEN 153,44 245,49 491,02
4203 HARMONIE 244,89 391,81 783,63
4216 INSEKTOL 176,88 282,99 566
4046 MEDUŇKA INDICUM 121,5 194,36 388,74 668,16
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 5% sleva
Kč

10 ml
B

20 ml
C

4401 ČÍNSKÁ SAUNA 331 529,61
4402 FINSKÁ SAUNA 267,38 427,78
4404 HORSKÁ SAUNA 305,17 488,3
4405 JAPONSKÁ SAUNA 287,2 459,48
4406 LESNÍ SAUNA 261,67 418,65
4409 POLÁRNÍ SAUNA 376,04 601,67
4412 RUSKÁ SAUNA 286,61 458,57
4410 SAUNA RELAX 287,83 460,51

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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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 5% 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 5% sleva

Kč
2 ml

O
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

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

5% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 8. 2.–8. 3. 2019 do 24.00 hodin.

www.karelhadek.eu
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VÁNOČNÍ SMĚSI ÉO

Kód
zboží 5% sleva

Kč
10 ml

B
20 ml

C
4309 JEŽÍŠEK 195,76 313,22
4313 ROMANTICKÉ VÁNOCE 219,66 351,46
4301 VÁNOČNÍ ČAS 162,81 260,52
4302 VÁNOČNÍ DÁREK 168,68 269,88
4310 VÁNOČNÍ HVĚZDA 128,51 205,58
4303 VÁNOČNÍ KOLEDA 214,44 343,13
4311 VÁNOČNÍ NÁLADA 162,81 260,52
4304 VÁNOČNÍ POHÁDKA 297,84 476,56
4305 VÁNOČNÍ SEN 197,24 315,57
4308 VÁNOČNÍ STROMEČEK 164,15 262,63
4306 VÁNOČNÍ VEČER 169,54 271,29
4307 VÁNOČNÍ VŮNĚ 176,43 282,3
4312 VOŇAVÉ VÁNOCE 194,59 311,32

AUTOPARFÉMY
Kód

zboží 5% sleva
Kč

5 ml
A

100 ml
E

7005 ANTI -TABAK 69,86 421,13
7003 FLAVOUR 58,66 281,82
7004 FLIRT 60,81 366,38
7006 FRUIT -LINE 63,63 567,25
7002 LOVE STORY 59,20 276,67
7001 VANILOU 59,44 306,35

OSVĚŽOVAČ VZDUCHU
Kód

zboží Bez slevy
Kč

100 ml
E

500 ml
I

7101 CLIMAFRESH 275,84 969

7102 FRESHNESS 212,69 808,26
7103 VŮNĚ SPÁNKU 278 974

série Emotion

5% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 8. 2.–8. 3. 2019 do 24.00 hodin.

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

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 5% 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

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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