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Poslední den roku je tradiční příležitostí řádně se rozloučit s oním právě končícím. Loučení s právě ukončeným starým rokem nebylo 
vůbec obtížné. Rok dvou dvacítek velké většině lidí navzdory přáním „všeho nejlepšího“ z předchozího devatenáctkového Silvestra 
mnoho potěšení nepřinesl, o  tom „nejlepším“ raději pomlčet. Součástí téměř všech těchto přání je ve většině případů i  jedno 
z nejdůležitějších, a tím je přání „pevného zdraví“. Z tohoto pohledu lze rok 2020 označit za absolutního ignoranta. Po celém světě 
nezadržitelně se šířící pandemie covidu-19 přinesla nejen zvyšující se nemocnost. Mnozí nakažení skončili v  nemocnicích, je zde 
i vysoký počet těch, kteří v důsledku pandemie ztratili své nejbližší. Nutno zmínit i bezpočet těch, které probíhající pandemie vtáhla 
do prozatím neukončené spirály zhoršujících se ekonomických problémů. 

Příchod Nového roku se pak diametrálně lišil od vítání minulých let. Jeho tradiční společné vítání plné radosti se nekonalo. Nový rok 
zastihl většinu v poklidném kruhu rodinném. Věřím, že většina z nás rok 2020 opustila bez sentimentu. Vstup do právě přicházejícího 
roku, díky stávající situaci, byl především naplněn nadějí. Nadějí, že přinese konec pandemie, že se život, byť pozvolna, ale jistě, vrátí 
do normálních kolejí se vším, co k tomu patří.

Jedna každoroční jistota je zřejmá již nyní. Sluníčko je již nějakou chvíli na cestě zpět k nám. Prodlužující se dny s sebou přináší více 
světla, které samo o sobě zlepšuje náladu. Zlepšená nálada se samozřejmě projeví pozitivně i na úrovni tělesné. Dalším benefitem 
slunečního světla působícího na lidskou pokožku je tvorba pro zdraví důležitého vitamínu D. Dalo by se říci, že jaro s sebou přináší 
a otvírá sezonu aromaterapie v přírodě. Mnohé z kvetoucích rostlin potěší nejen oko. Většina z nich je příjemná i našim nosům díky 
tomu, že uvolňují do svého okolí éterické oleje, které mají jak antibakteriální, tak i protivirové účinky. Věřím, že aromaterapie, ať již 
se svými preparáty v domácích podmínkách či v jarní přírodě, bude pomáhat naplnění onoho všudypřítomného novoročního přání 
pevného zdraví. 

Rád bych všem čtenářům časopisu Aromaterapie, příznivcům aromaterapie, klientům poděkoval za zachovanou přízeň v  těžkých 
dobách, popřál hezký zbytek zimního období, brzký příchod jara ve zdraví a bez nemocí. 

Váš 
Karel Hadek     
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Vzhledem k  velkému zájmu nových klientů budeme vytvářet 
elektronický časopis, který bude uveřejněn na webových 
stránkách a  rozesílán do vašich e-mailových schránek. 
Obsahovat bude informace o  používání našich přípravků 
v oblasti kosmetiky, masáží, pedikúry, manikúry i domácností. 
Mnohé přípravky jsou neprávem opomíjeny a právě v novém 
„PDF“ přiblížíme jejich používání.

V roce 2020 probíhal vývoj a výzkum, testování přípravků a směsí 
éterických olejů. THYMICON, FAUNA DESINF a DESISTRONG 
byly schváleny jako dezinfekce vhodné pro používání 
ve  zdravotnictví, veterinářství. Potřebná dokumentace 
pro  případné kontroly hygieniků bude zasílána na vyžádání 
všem profesionálům z  oblasti zdravotnictví i  služeb. Ve vývoji 
dezinfekce na ruce pokračujeme dále. Šetrná dezinfekce rukou 
bude dlouhou dobu potřebná a  jeden přípravek nám nestačí. 
To  je obdobné jako s  koupelovými oleji nebo obličejovými 
krémy, střídáme je třeba pro jejich vůni. DESICITRO má prozatím 
atest hygienické dezinfekce rukou, DESISTRONG nově navíc 
splňuje normu pro chirurgickou dezinfekci rukou.

V  roce 2021 budeme intenzivněji spolupracovat 
s  Ing.  Marianem  Hýblem a  Ing. Petrem Mrázem na vývoji 
přípravků pro včely. Pomalu vznikají směsi, které budou 
testovány u  včel. Více se o  výzkumu dozvíte v  článku v  sekci 
AROMAFLORA. V  případě zájmu o  spolupráci buďte i  nadále 
v kontaktu s MVDr. Alenou Vaníčkovou, Ph.D.

Pro letošní rok máme pro vás mnoho nového, informovat vás 
budeme průběžně pomocí elektronické pošty, sociálních sítí, 
časopisu AROMATERAPIE. Uděláme vše pro to, abyste se mohli 
z našich výrobků těšit u vás doma. 

Michaela Švorcová

MĚNÍME SE PRO VÁS a stále v tomto úsilí pokračujeme
V minulém vydání časopisu jsem vás informovala o připravovaných změnách, spojeném nákupu a především 
o novém termínu zprovoznění nového e-shopu. Na únor letošního roku jsme se těšili všichni. Situace s nemocí 
COVID-19 se však promítla i do oblasti IT a na nový e-shop si budeme muset ještě počkat. Programátoři, 
implementátoři, vývojáři jsou přece jenom lidé, byť občas mluví jiným jazykem, a  nové onemocnění 
se projevilo i u nich. Přesné datum zprovoznění nového e-shopu zatím neznám, ale těším se na spuštění 
stejně jako naši správci. Současný e-shop je již kapacitně omezen a vykazuje mnoho problémů. Na novém 
jistě oceníte jednodušší přihlášení, objednání produktů, a především moderní grafiku, se kterou si náš grafik 
Jan Vodvárka opravdu vyhrál. O termínu spuštění nového e-shopu vás budeme informovat elektronickou 
poštou. V e-mailu budete mít odkaz a po prokliku na odkaz budete vyzváni k přihlášení, vyplnění údajů, 
odsouhlasení podmínek. 

V  současných dnech nejsme schopni spojovat zboží ze tří 
e-shopů do jednoho balíčku vzhledem k tomu, že každý patří 
jiné společnosti. Toto se změní s  nástupem nového e-shopu. 
Do té doby můžete využívat kód, který obdržíte po vytvoření 
objednávky u  druhé společnosti. Kód jde použít při nákupu 
zboží nad 500 Kč. 

Velkoodběratelé již začali využívat možnost nákupu se slevou 
u druhých dvou společností, stačí pouze připsat do poznámky: 
„Jsem VO u…“ a zkratku společnosti AKH, AF nebo BEL.“ Tato 
možnost platí nadále. Po přihlášení na novém e-shopu již 
budete mít jednotnou slevu na sortiment všech značek.



N
ov

in
ky

4 5

Nebudeme skromní – naši „testovací králíci“, v tomto případě 
lidé z našeho okolí, kteří přípravek při jeho vývoji vyzkoušeli, 
byli s jeho účinky velice spokojeni. Velmi kladně byl ohodnocen 
i  fyzioterapeuty. Ti jej doporučují také pro sportovce pro 
regenerační masáž po intenzivních fyzických výkonech.

COPAFLEX je určen pro použití na oblast bolavých kloubů, 
šlach a svalů. Pokud je to možné, je samozřejmě vždy potřeba 
řešit příčinu problému, ale někdy se prostě jedná už o „únavu 
materiálu“, kterou opravit nelze. Přípravek uleví při bolesti 
zad a  ztuhlých kloubů (např. při artróze kolene a  kyčle), 
při chronických problémech se šlachami a úpony (tenisový 
nebo golfový loket, při přetížení úponu Achillovy 
šlachy…), při revmatoidní artritidě, Bechtěrevově chorobě 
atd. Je  vhodný pro rehabilitační masáže po úrazech 
pohybového aparátu. 

2× denně vmasírujte v  dané oblasti přiměřené množství 
přípravku. Při pravidelném používání zlepšuje díky omezení 
bolestivosti a  zvyšování rozsahu pohybu životní komfort, 
který je chronickými bolestmi omezován. Je vhodný i  pro 
citlivou pokožku, nezpůsobuje dráždění na kůži vystavené 
slunci. Přípravek neobsahuje syntetické složky a konzervanty, 
je proto vhodné jej uchovávat v chladu. 

Budeme rádi za informace, jak jste s naší novinkou spokojeni!

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.

COPAFLEX – nový pomocník pro bolavé svaly a klouby
Pro začátek nového roku jsme nachystali další novinku, která vám společně s  HARPAGOFYTOVÝM 
EXTRAKTEM nebo HARPAGOFYTOVÝM PRÁŠKEM pomůže (nejen) s  bolavými klouby. Pokud patříte 
mezi ty, které kvůli zimě potíže s klouby trápí zas o něco víc, bude vás masážní přípravek COPAFLEX zajímat. 
Je ale určen i sportovcům, kteří chtějí svému tělu po sportovním výkonu dopřát rychlejší regeneraci. 

COPAFLEX je masážní emulze, jejíž předností je příjemná 
konzistence, rychle se vstřebává a  nezanechává na pokožce 
mastný film. Dominantní složkou je éterický olej z KOPAIVY, 
který jsme do prodeje zařadili v minulém roce. Díky vysokému 
obsahu β-karyofylenu se vyznačuje poměrně výraznými 
analgetickými (dokáže tlumit bolest) a  protizánětlivými 
účinky. Přitom je velmi jemný a  na kůži nedráždivý. Tento 
éterický olej působí antibakteriálně, uplatňuje se při 
plísňových onemocněních kůže a  hojení ran nebo při péči 

o  problematickou pokožku. Společníky dělají kopaivě např. 
éterické oleje z  JALOVCE (podporuje odplavení produktů 
metabolismu z  tkání), HŘEBÍČKU (silně antimikrobiální, 
také tlumí bolest), ZÁZVORU (vhodný při revmatismu, 
dobře proniká hlouběji do tkání), ROZMARÝNU (prokrvuje, 
povzbuzuje, podporuje imunitu) a PEPŘE (prohřívá). V základu 
objevíte KAŠTANOVÝ OLEJ (podporuje látkovou výměnu), 
ARNIKOVÝ OLEJ (prokrvující a regenerační) a TŘEZALKOVÝ 
MACERÁT (protizánětlivý, silně regenerační). 

od 387 Kč
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Pokračujeme v testování desinfekčních přípravků – 
potvrzena účinnost pro oblast zdravotnictví
U  desinfekčních přípravků vyráběných společností 1. Aromaterapeutická KH a.s. pokračujeme v  dalších 
vyšetřeních jejich účinnosti. Testování je prováděno v akreditovaných laboratořích. 

Novinkou je výsledek, který potvrzuje účinnost desinfekční 
lecitinové emulze DESISTRONG nejen dle normy 
ČSN  EN  1500 pro hygienickou desinfekci rukou, ale i  dle 
ČSN EN 12791+A1 pro chirurgickou desinfekci rukou. 
Kůže na rukách (nejen) zdravotníků je v  této době vlivem 
častého používání desinfekcí často poškozená, vyskytují se 
bolestivé praskliny a ekzémy. DESISTRONG obsahuje kromě 
ethanolu i  rostlinné oleje pečující o  kůži, podporují kožní 
film a  hydrataci pokožky. Éterické oleje mají regenerační 
schopnost, působí protizánětlivě a antimikrobiálně. 

Nově byla provedena vyšetření pro oblast ZDRAVOTNICTVÍ 
u  přípravků THYMICON a  FAUNA DESINF. Jsou tak 
ve  zdravotnictví vhodné pro desinfekci povrchů a  ploch. 
Splněna je i účinnost pro chirurgickou desinfekci rukou, jelikož 
se ale jedná o  lihové přípravky bez přidaných rostlinných 

olejů, je potřeba následně o ruce pečovat kvalitními krémy. 
Naši voňavou a  šetrnou desinfekci využijete i  při péči 
o zvířata, při jejich chovu a ve veterinárních ordinacích. Tyto 
přípravky mají přitom příjemnou vůní tymiánu. 

Oba přípravky vykazují účinnost proti obaleným virům, a to 
i při vyšším znečištění po 30 s. Zajištěna je tak účinnost proti 
virům: Coronaviridae (SARS, MERS, COVID-19), ebola, marburg, 
hepatitis B, hepatitis C, hepatitis delta, herpesviry (HSV-1,  
HSV-2, VZV: varicella-zoster/plané neštovice, EBV, CMV), 
spalničky, příušnice, pravé neštovice, chřipka, HIV, HTLV  – 
lidský T-buněčný lymfotropní virus, vzteklina, zarděnky.

Aktuálně deklarujeme tyto oblasti použití:
• pro desinfekci ploch a povrchů: baktericidní, fungicidní 

a levurocidní v podmínkách vyššího znečištění pro 
použití ve zdravotnictví, v potravinářství, průmyslu, 
v domácnostech a veřejných prostorách; virucidní účinek 
(obalené viry), mykobaktericidní a tuberkulocidní v oblasti 
zdravotnictví při vyšším znečištění; mykobaktericidní pro 
veterinární oblast, 

• pro hygienickou desinfekci rukou,
• pro chirurgickou desinfekci rukou.

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.

Masážní koupele
Současný životní styl v našem přetechnizovaném světě se mění čím dál tím rychleji. Stále objevujeme nové 
věci a zapomínáme mnohé empiricky ověřené moudrosti a dobré zvyky našich předků. V zapomenutí upadly 
např. koupele připravené za použití různých rostlinných olejů kombinovaných jak s příjemně vonícími, tak 
i zdraví podporujícími éterickými oleji. Takovéto koupele bývaly v dobách minulých značně oblíbené. Lidé 
neměli k dispozici nabídku „zázraků“ chemie tak, jak ji známe dnes. Jejich potřeby kryla výhradně a jenom 
nabídka přírody. Pro Egypťany, Římany a mnohé další z dřívějších vyspělých civilizací planety Země byly 
takovéto blahodárně působící koupele nedílnou součástí jejich kultury. Dnešní civilizační standard nás 
nenutí vyhledávat veřejné lázně a svěřovat se do péče lazebníků, byť i dnes je balneoterapie v lázeňství 
spojená s  aromaterapií nejen vysoce ceněna pro svoji příjemnost, ale nabízí i  vynikající terapeutické 
výsledky. 

Téměř každá domácnost má k dispozici jak koupelnu s vlastní 
vanou, tak i  dostatkem teplé vody. Balneoterapeutické 
procedury spojené s  aromaterapií lze tak praktikovat 
i  v  domácích podmínkách. Bohužel všudypřítomná reklama 
nás přesvědčuje, že právě reklamou propagovaný výrobek 
(velice často na přírodní bázi), je tím nejlepším pro nás, naši 
pokožku a pohodu, naši krásu i zdraví. Podobné proklamace 

a „jemná pěna“, která koupajícího doslova pohltí, se v poslední 
době, ať se nám to líbí, či nikoli, stala symbolem čistoty. 
Téměř naprostou samozřejmostí se stalo sdělení, že přípravek 
je nastaven na statistickou hodnotu kyselosti pokožky pH 5,5. 
Chtělo by se říci, že o pokožku je doslova vědecky postaráno. 
Při dlouhodobém používání tenzidových přípravků však 
dochází k  postupné kumulaci negativního působení. Mnozí 
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i dle tvrzení na obalu klinicky a dermatologicky testovaného), 
že oněmi proklamovanými „blahodárnými“ účinky jsou jako 
důsledek suchá, svědivá a  šupinatá pokožka. Existují i  cesty, 
jak se takovýmto nepříjemnostem vyhnout. Stačí nespoléhat 
na reklamu a věnovat pozornost osvědčenému. 

Olejové koupele bych označil vzhledem k  jejich působení 
na pokožku doslova za péči z  oblasti snů. K  ní poslouží 
jak koupelové oleje z  naší nabídky, tak i  speciality, které si 
každý může vyrobit v  domácích podmínkách. Do vhodné 
nádobky dáme 10 – 20 ml masážního či rostlinného oleje 
(MANDLOVÝ, JOJOBOVÝ, Z  PŠENIČNÝCH KLÍČKŮ), 
případně i  TŘEZALKOVÝ MACERÁT a  dle požadovaného 
účinku 3 až 10 kapek éterického oleje, případně i jejich směsi 
(max. 2 %). Řádně promícháme a vlijeme do vany s napuštěnou 
vodou. Olej je lehčí než voda, plave na vodní hladině a  při 
vstupu do vany se olej zachycuje na pokožce. Čas strávený 
ve vaně věnujeme relaxaci a  jemnému vtírání (vmasírování) 
oleje do pokožky celého těla. I tato forma „podvodní masáže“ 
by měla probíhat vždy směrem k  srdci. Doba trvání koupele 
by měla být minimálně 20 minut, ale může trvat i podstatně 
déle. Po ukončení koupele setřeme případné přebytky olejů 
na pokožce do osušky. Já sám používám a  za nejvhodnější 
považuji bavlněnou kojeneckou osušku, která je velice jemná, 
a  její další obrovskou předností je možnost praní s vyvářkou. 
Jako doporučeníhodná je i následující cca hodinová relaxace 
na lůžku. 

Po olejové koupeli s  masáží je pokožka nejen perfektně 
ošetřená, ale i  velice jemná, vláčná a  dostatečně zásobená 
jak vlhkostí, tak i  tukem. To přispívá jak k  její regeneraci, tak 
odbourávání stresu a celkové psychické pohodě a vyrovnanosti. 
Již po první koupeli je patrný příjemný pocit na povrchu těla. 

Při dlouhodobém používání olejových koupelí se vytrácí pocit 
suchosti, svědivosti i šupinatost. Dochází k optimalizaci funkce 
pokožky. Na závěr již jen upozornění na skutečnost, že část olejů 
se uchytí i na vaně, která se tím stává kluzkou. Proto je nezbytně 
nutná zvýšená opatrnost, aby nedošlo k uklouznutí.

Karel Hadek              

Jak éterické oleje ovlivňují naši imunitu?
Imunita je častým tématem - chceme ji podporovat, zvyšovat, stimulovat… Rad, jak toho docílit, se na nás 
valí spousta. Představíte si pod pojmem imunita/obranyschopnost organismu něco konkrétního, nebo je 
to pro vás spíš abstraktní termín? A jak takový složitý mechanismus dokážou ovlivnit třeba právě éterické 
oleje? 

Imunitní systém sestává z  velkého spektra různých buněk, 
které mezi sebou a  ostatními tělesnými orgány intenzivně 
komunikují a  navzájem se ovlivňují. Nejznámější jsou bílé 
krvinky, což však není jeden druh buněk, ale celkem různorodá 
skupina. Některé umí požírat škodlivé bakterie, které proniknou 
do těla, jiné umí tvořit protilátky, některé bojují s nádorovými 
onemocněními, jiné se uplatňují při virových infekcích. 

V rámci obranyschopnosti organismu hrají důležitou roli také 
neporušené a  správně fungující bariéry, jakými jsou kůže 
a sliznice. Při aplikaci na kůži mají malé účinné molekuly silic 
schopnost pronikat do hlubších tkání i  krve a  působit dále 
uvnitř organismu. 

Éterické oleje působí přímo proti škodlivým mikroorganismům – 
mezi ty s nejvýraznější antimikrobiální aktivitou patří hřebíček, 
tymián, dobromysl, skořice, pelargonie, čajovník, eukalyptus 
a Litsea cubeba. Proto je také najdete ve směsích éterických 
olejů VIROSAN, AROMACLIMA, AROMA-BABY nebo 
DESIVIR (AROMAFAUNA). 

Při vnitřním perorálním podání se uplatní další schopnosti 
éterických olejů – lehce dráždí sliznici a  podporují tak 
produkci trávicích enzymů a také hlenu. Hlen je přitom jednou 
z přirozených bariér snižující možnost přichycení patogenních 
mikroorganismů na stěnu sliznice střev, omezuje tak jejich 
následné škodlivé působení. Není proto náhoda, že rostliny, 
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znáte také jako koření - dobromysl, hřebíček, tymián, pepř, 
bazalka, skořice… Tyto byliny také podporují přirozenou 
střevní mikroflóru a  snižují možnosti rozvoje střevních 
patogenů, jako jsou salmonely a klostridie. 

V mnoha odborných pracích byl zkoumán i přímý vliv éterických 
olejů na aktivitu imunitních buněk. Tato schopnost již byla 
zjištěna u řady druhů, nejvíce je v tomto ohledu prozkoumán 
zejména ROZMARÝN a TYMIÁN. Rozmarýn je protizánětlivý, 
antirevmatický, má výrazné antioxidační schopnosti. Přímo 
likviduje volné radikály, které jsou uvolňovány při zánětu 
a  poškozují i  vlastní tkáně. Sám také podporuje aktivitu 
imunitních buněk. Navíc povzbuzuje činnost nervového 
systému. Za silně protizánětlivé složky považujeme 1,8-cineol 
a  limonen. Rozmarýn naleznete třeba v  našem osvěžovači 
vzduchu ANEMOS nebo směsi éterických olejů ANEMOSOL. 
Tymián je také protizánětlivý, antioxidační, za imunostimulační 
efekt je zodpovědný např. obsažený thymol, který také dokáže 
přímo likvidovat volné radikály. 

Mezi další éterické oleje stimulující imunitu patří BOROVICE, 
CITRUSY, ČAJOVNÍK, DOBROMYSL, EUKALYPTUS 
a  LEVANDULE. U  čajovníku, levandule a  eukalyptu byla 
kromě protizánětlivého efektu zjištěna i schopnost stimulace 
fagocytózy. Fagocytóza je dovednost některých imunitních 
buněk pohltit a zneškodnit tak třeba pro organismus cizorodé 
mikroorganismy. Při používání levandule byla zjištěna 
zvýšená hladina IgA protilátek zajišťujících protiinfekční 
obranu na sliznicích. Svoji imunitu tak můžete „nakopnout“ 
třeba EUKALYPTO-TYMIÁNOVÝM nebo ROZMARÝNOVÝM 
KOUPELOVÝM OLEJEM. Od několika zákazníků jsme se také 
setkali s  informací, že jim při onemocnění covid −19 velmi 
pomohla vnitřní aplikace směsi éterických olejů CANDIÖL. 

K  éterickým olejům s  protizánětlivým účinkem náleží 
také PELARGONIE, SPAJK, HEŘMÁNEK, HŘEBÍČEK, 
KADIDLOVNÍK, MEDUŇKA, MYRHA a třeba PAČULI. Svými 
výraznými antioxidačními schopnostmi pomáhá KOPAIVA, 
KURKUMA, MANUKA, ŠALVĚJ, ZÁZVOR.

Co však rozhodně imunitě neprospívá, je stres a  špatný 
psychický stav. Při dlouhodobém stresu jste tak náchylnější 
k onemocněním – ať už infekčním nebo neinfekčním. Nemějte 
výčitky, když si v současné uspěchané době najdete čas na relax 
a trochu lenošení – vždyť tím zlepšíte svou obranyschopnost! 
Pro příjemné chvíle odpočinku zvolte vůně éterických 
olejů, které působí antidepresivně, uklidňují a  dokážou 
tlumit úzkost… LEVANDULE, KADIDLOVNÍK, MEDUŇKA, 
SANTAL, HEŘMÁNEK, BERGAMOT, PELARGONIE, GREP, 
MAJORÁNKA, LIMETKA, ŠALVĚJ nebo třeba MYRHA. 

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.

Kvasinkové onemocnění pohlavních orgánů
V principu lze říci, že vzhledem k anatomii pohlavních orgánů se jedná o téměř výhradně ženskou záležitost. 
Kvasinkové problémy patří k těm, o kterých se jen velice těžko mluví, neboť tyto infekce v oblasti genitálií 
u mnohých vyvolávají pocit studu, nehledě na možný pocit zanedbané hygieny.  Zkouší se „domácí řešení“, 
zvyšuje se frekvence mytí, bohužel povětšinou nevhodnými, tenzidovými mycími přípravky (mýdla, tekutá 
mýdla, sprchové gely a bohužel i mnohé „speciality“ určené k intimní hygieně). Právě tenzidové přípravky 
nejen že nejsou schopné problém vyřešit, ale právě naopak vzhledem k vysoké povrchové aktivitě, jež 
vykazují (HLB hodnota je u tenzidů vyšší než 30), se jak vůči pokožce, tak i sliznicím chovají velice agresivně. 
Sliznice postižená kvasinkovým onemocněním je daleko vnímavější a  tenzidy ještě více oslabují její 
fyziologickou funkčnost. 

Pokožka těla každého člověka je osídlena symbiotickou 
mikroflórou, stejně tomu je i  u  sliznic pohlavních orgánů. 
I  zde mají tenzidy na tuto zdraví zajišťující složku neblahý 
vliv. Nelze se divit, že není jednoduché o  tomto problému 
mluvit, bohužel neřešený, často i  spíše nevhodně řešený má 
za následek zvyšující se aktivitu problému. Nutno konstatovat, 
že se jedná mezi ženami o velice rozšířený problém. Byť je to 
již hodně dlouho, kdysi jsem v  jednom odborném časopise 
objevil údaj, že statisticky neexistuje žena do 40 let, která 
by v  průběhu svého života alespoň jednou tuto nemoc 
neprodělala. Problém kvasinek není nijak jednoduchý. Lze 
konstatovat, že jsou nejen lehce přenositelné, ale i vytrvalé. 

Bylo by naivní se domnívat, že by se kvasinkové onemocnění 
mohlo vyléčit samo od sebe. Již samotné průvodní jevy této 
nemoci lze označit jako velice nepříjemné – výtoky, svědění, 
pálení a  nezřídka i  bolesti. Návštěvu specialisty, gynekologa 
považuji za nezbytně nutnou. Začněme však otázkou, odkud 
se berou kvasinky v oblasti genitálií? I u zdravého člověka jsou 
na pokožce, ale i  na sliznicích přítomné různé symbiotické 
mikroorganismy. Jejich posláním je chránit naše tělo před 
nasídlením škodlivých mikroorganismů. Součástí symbiotické 
mikroflóry genitálií jsou např. laktobacily, jejichž produktem 
látkové výměny je kyselina mléčná. Ta vytváří kyselé prostředí, 
které chrání poševní sliznici naprosto přirozenou cestou před 
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vyhovuje prostředí zásadité. Evoluce i  zde zajistila na této 
úrovni funkčnost imunitního systému a jeho schopnost bránit 
se jednostrannému přemnožení mikroorganismů, které běžně 
bývají součástí mikroflóry. 

Zda vznikne mikrobiální nerovnováha, tedy onemocnění, 
rozhoduje vícero faktorů. Tím nejdůležitějším je otázka 
celkového zdravotního stavu. Špatná životospráva, 
stres, nevhodné mycí prostředky a  mnohé další, to vše 
oslabuje imunitní systém a  umožňuje eventuální vznik 
nemocí všeobecně, kvasinkové infekce nevylučujíc. 
Oslabený organismus není schopen zajistit řádné imunitní 
odpovědi, včetně schopnosti vypořádat se s  nežádoucími 
mikroorganismy. Jako příklad může posloužit původce mnoha 
problémů, včetně zmíněných, Candida albicans. Dle odborné 
literatury je zodpovědná až za 90 % kvasinkových onemocnění 
ženských pohlavních orgánů. Tento mikroorganismus je 
běžnou součástí mikroflóry i u naprosto zdravých jedinců, kde 
je v malém množství a díky funkční imunitě neškodný. Pokud 
dojde k oslabení imunity, je otevřená cesta k přemnožení a tím 
k propuknutí nemoci. 

Z  častých dotazů, jež dostávám, vyplývá zájem o  informaci, 
co může takto postižený člověk pro léčbu udělat. Odpověď 
je značně obsáhlá. V první řadě lze doporučit vhodné spodní 
prádlo. To se týká i  ručníků, žínek a  ostatních předmětů, jež 
přicházejí do přímého styku s postiženou partií těla.  Dalším 
velice žádoucím opatřením je protiplísňová dieta. Je nezbytně 
nutné snížit příjem sacharidů (cukrů) ve stravě. Kvasinky 
se živí primárně cukry a  nezbytně je potřebují pro svoje 
množení. Různé formy cukrů stravitelné pro kvasinky jsou však 
téměř všudypřítomné. Je nutné vyhýbat se i  jinak zdravým 
potravinám, jako je med, ovoce, ovocné šťávy a  podobně. 

Za vhodnou lze označit zeleninu a  maso, neboť nenabízí 
kvasinkám bohatou výživovou základnu. Na tomto místě bych 
pak jmenoval jako mimořádně vhodnou zeleninu, kterou bych 
označil jako siličnatou, tedy obsahující různé éterické oleje. 
Jmenovat bych mohl cibuli, česnek, křen, kopr, celer, petržel 
a další. Zmínil bych i hořce chutnající byliny, neboť právě ony 
nelibě chutnající hořké složky léčivek jsou velice účinnými 
pomocníky. Doporučuji přečtení pojednání o  pampelišce, 
které bylo uveřejněno v Aromaterapii 2007, č2/3, na stranách 
7 až 9. Archivní číslo je na našem webu. 

Jak již výše zmíněno, různé tenzidové přípravky (vytvářejí 
pěnu) jsou jak vůči pokožce, tak i  sliznicím velice agresivní, 
negativní vliv mají i  na rovnováhu symbiotické mikroflóry. 
Jako doporučeníhodné bych označil beztenzidové olejové 
preparáty, jako jsou koupelové (např. TYMIÁNOVÝ, 
ŠALVĚJOVÝ, LEVANDULOVÝ) a  sprchovací oleje 
(ČAJOVNÍKOVÝ). Pro účely intimní hygieny je v  nabídce 
přípravek HY-INTIMA. Tato specialita je vhodná nejen pro 
kvasinkami postižené jedince, ale i  jako prevence. Bližší 
informace o  poznatcích a  výsledcích klinického testování 
tohoto preparátu lze též dohledat na našem webu. Nachází 
se v  nabídce „KE STAŽENÍ“, soubor se nazývá „Aromaterapie 
v  porodnické a  novorozenecké praxi“. Jemné rostlinné 
oleje preparátu HY-INTIMA nedráždí a  neoslabují sliznici 
pohlavních orgánů, speciální směs obsažených éterických 
olejů vykazuje antimykotické účinky. Nutno zmínit 
i ekonomickou výhodnost, neboť při doporučeném dávkování 
vystačí jedno balení o objemu 100 ml až na cca 250 použití. 
Dalším z  preparátů, který nabízí velice účinnou pomoc, je 
specialita CANDISAN. Jedná se o kompozici vysoce účinných 
éterických olejů, která se v množství cca 5 až 10 kapek aplikuje 
na tampon a zavede do pochvy. Zmíněná aplikace uklidňuje 
svědivost, pálení a  zabraňuje kvasinkám v  množení. Nutno 

upozornit na potřebnou častou výměnu tamponu, hlavně 
v  akutní fázi onemocnění. Délka trvání aplikace je značně 
individuální, běžně kolem 14 dnů, byť zlepšení nastupuje již 
krátce po nasazení CANDISANU. Ale ani delší používání není 
na škodu. 

Dalším pomocníkem u daných problémů je balzám FEMISHEA. 
Jedná se o  preparát, který lze definovat jako regeneračně-
protiplísňový. Jedním z  neblahých důsledku kvasinkových 
onemocnění je i  eroze poševní sliznice. FEMISHEA je díky 
obsahovým složkám (bambucké máslo, třezalkový olej, 
jojobový olej, dále vitamíny A a E) velice jemný, éterické oleje 
pak vykazují protikvasinkové účinky. Aplikace přípravku je 
vhodná vždy na noc, před ulehnutím. Důvod je jednoduchý, 
preparát tělesným teplem mění skupenství a stává se tekutým. 

Při výskytu kvasinek kdekoli je důležité věnovat pozornost 
celému organismu. Velice často se nejedná jen o lokální výskyt 
na jednom místě, ale mohou být postiženy i  jiné části těla, 

např. trávicí trakt. Může způsobovat nadýmání, průjmy, bolesti 
i  poruchy trávení. Takováto situace velice zatěžuje imunitní 
systém, který pak nemusí mít kapacitu na řešení jiných ať již 
vznikajících či existujících problémů. Pokud není věnována 
patřičná pozornost jejich likvidaci v trávicím traktu, pak léčení 
pohlavních orgánů je buď bezúspěšné, případně dochází 
velice rychle k  reinfekci. I  zde lze k ošetření okolí konečníku, 
případně dalších míst na pokožce (kožní záhyby se zvýšenou 
vlhkostí, jako je podpaží, pod ňadry apod.) použít výše 
zmiňované produkty. Plísňovým onemocněním všeobecně 
je třeba věnovat náležitou pozornost. Zdaleka se nejedná 
o problémy, které „nebolí“ a se kterými „se dá žít“. Důsledkem 
malé trpělivosti a  nedostatečné pozornosti při léčbě je 
velice častá reinfekce. Nelze se pak divit i těžkým zdravotním 
následkům.

Karel Hadek 
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Olej růžové palmy
Zcela jistě nebude na škodu alespoň v krátkosti zmínit rostlinu, z níž se výše jmenovaný olej vyrábí. Vzrůst 
a podoba rostliny nemá nic společného ani s růží, ani s palmou, jak by se nechalo usuzovat na základě 
jména rostliny. Díky vysokému obsahu geraniolu má v  sobě olej růžové palmy jistou, byť vzdálenou, 
růžovo-pelargoniovou pachovou podobu. Zde se asi do názvu dostala ona růžová část jména. Kdo 
a z  jakých důvodů tomuto oleji věnoval onu palmovou část pojmenování, nemám nejmenší potuchy. 
Jedná se o  až tři metry vysokou travinu rostoucí prakticky ve všech tropických oblastech světa tam, 
kde má k dispozici dostatek vody. U mnoha éterických olejů a u oleje z růžové palmy je tomu také tak, 
je lokalita pěstování, včetně nadmořské výšky, a tedy i klimatických podmínek, rozhodující pro kvalitu 
vyzískaného oleje. Nejkvalitnější oleje s jemnou vůní pochází z vyšších poloh. 

Olej z  růžové palmy se získává parní destilací. Nejznámější 
vysoce kvalitní oleje pochází z  Indie a  Nepálu. Aby to s  tím 
pojmenováním nebylo tak jednoduché, lze jako zajímavost 
zmínit, že v  Indii bývá tento olej díky vysokému obsahu 
geraniolu označován jako indický geraniový. Latinský název 
rostliny Cymbopogon martinii pak staví původ oleje mimo 
jakoukoli pochybnost. Ono označení „Cymbopogon“ nám 
napoví i  něco trochu navíc. Objevuje se u  latinských názvů 
rostlin, z nichž získáváme i olej citronelový a olej z citronové 

trávy. Můžeme tedy mluvit o  botanické příbuznosti rostlin, 
byť jejich oleje se ve svém složení značně liší. Jen jako příklad 
bych uvedl olej z  citronové trávy, který je vytvářen z  cca 
75  %  citralem, což je z  chemického hlediska aldehyd. V  oleji 
z  růžové palmy má absolutní převahu geraniol (až 85 %), 
z  chemického hlediska monoterpenický alkohol. Stejně jako 
výše zmíněné příbuzné oleje i  olej z  růžové palmy patří do 
kategorie oněch levnějších éterických olejů a  nabízí i  široké 
spektrum využití. 

Právě v  chladném ročním období, které je spojováno 
s  bakteriálními a  virovými onemocněními dýchacích cest 
(např. chřipka, ale i  koronavirus apod.) je olej růžové palmy 
právě díky vysokému obsahu monoterpenického alkoholu 
geraniolu jedním z velice aktivních protivirových pomocníků. 
Bohužel, legislativa označuje právě geraniol jako alergen, byť 
mi není známo, že by někdo alergicky reagoval ať již na olej 
z růžové palmy či jiný olej s obsahem geraniolu. Zde zcela jistě 
hraje svoji roli i  skutečnost, že olej růžové palmy obsahuje 
i seskviterpeny s prokazatelně antialergenními účinky. Nutno 
i na tomto místě znova opakovat, aromaterapie pracuje vždy 
s komplexy kvalitních olejů, jež pochází z přírodních surovin. 
Nikoli s  jednotlivou složkou, navíc bez záruky přírodního, 
tedy i  možného syntetického původu. Éterické oleje se 
v nabízených produktech nachází v silně zředěné koncentraci. 
V  žádném případě tedy není možné klást rovnítko mezi 
komplexním éterickým olejem a  jednou jedinou obsahovou 
složkou. To  by bylo něco jako klást rovnítko mezi polévku 
se solí a  sůl samotnou. Další obsahové složky tvoří estery 
o množství 10 až 15 %, jejich hlavní účinky jsou protikřečové 
a  fungicidní a  také kolem 5 % aldehydy se sedativními, 
protizánětlivými a  také protivirovými účinky. V  malém 
množství cca do 2 % jsou obsaženy i seskviterpeny vykazující 
antialergenní účinky a seskviterpenoly, jež účinně napomáhají 
uvolnění a odstranění hlenu z dýchací soustavy. 

Olej růžové palmy vykazuje nejen velice široké, ale i zajímavé 
spektrum účinků. Jako bonus lze zmínit i  pozitivní vliv 
na  posílení imunity. U  tohoto oleje je také nutné zdůraznit 
jeho velice příjemnou, atraktivní, uklidňující vůni. Je velice 
jemný, nedráždivý. Jeho jemně růžová vůně jej činí vynikající 
volbou pro aromatizaci obývaných prostorů. Zcela jistě dobrá 
je i  volba do kosmetických preparátů pro jedince s  citlivou 
pletí, případně i pro děti, kde se mimo jiné osvědčil i při tzv. 

plenkovém podráždění. Olej růžové palmy má všeobecně 
velice pozitivní účinky na pokožku. Lze jej označit jako jeden 
z  nejlepších olejů nejen běžné péče o  pleť. Dobré služby 
poskytl i  při ošetřování ekzematické pokožky. V  některých 
případech se osvědčil i  u  aknózních projevů, v  koupelových 
a sprchovacích olejích a při relaxačních masážích.

Díky jemnosti i účinkům bych olej z růžové palmy označil i jako 
možnou alternativu levandulového oleje pro ty, jimž levandule 
nevoní, případně ji nesnáší, což bývají jedinci s nižším krevním 
tlakem. Krom využití v kosmetice se olej růžové palmy osvědčil 
i  při mnoha zdravotních problémech. Je známo jeho použití 
při bronchitidě, zánětech dutin, zánětech středního ucha. Zde 
je dobré jej používat ve směsích s oleji z levandule, tymiánu, 
dobromysli, hřebíčku, rozmarýnu. Odbornou literaturou bývá 
doporučován i  jako součást preparátů určených na prevenci 
tvorby dekubitů. Spolu s jalovcovým olejem jej lze doporučit 
jako specialitu péče o pokožku u diabetiků. 

Karel Hadek

Recenze:  
Asi před devíti lety jsem se poprvé setkala s produkty AKH, 
to jsem začala docházet na ošetření ke své kosmetičce. Byla 
jsem nadšená, protože se mi díky jim stav pleti o mnoho 
zlepšil. Velmi se mi zalíbily také sprchové oleje. Nyní si už ani 
nedokážu představit, že bych nemohla využívat působení 
a účinků skvělých produktů AKH. 

Zuzana Vykopalová
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Plísně nohou
Plísňová onemocnění nohou se šíří v naší populaci stále rychleji, bez nadsázky je lze označit jako epidemii. 
Tuto skutečnost potvrzuje nejen celá řada pedikérských či dermatologických pracovišť, jedná se i o velice 
frekventovaný dotaz na poradnu. Reálná situace může být i  ještě horší, neboť mnozí takto postižení se 
ostýchají pedikúru navštívit, případně vyhledat pomoc. V horším případě plísním nevěnují pozornost, je to 
přece problém, který na rozdíl od nemocných zubů nebolí. Specifika této nemoci, tedy dlouhá doba léčby 
(hlavně u plísní nehtů), případně velice časté následné reinfekce, jsou pravděpodobně důvodem názoru, že 
účinná pomoc prakticky neexistuje. Také osvěta je v tomto směru nedostatečná. Jako léčení je označováno 
i tak drastické řešení, kterým je stržení postiženého nehtu. Bohužel ani to nenabízí trvalé řešení. 

Nohy jsou orgánem nejvzdálenějším od srdce a i to je důvod 
možných specifických problémů. Nohy lze použít jako 
ukázkový příklad toho, jak technický rozvoj člověka značně 
předbíhá jeho evoluční schopnosti. Stačí se ohlédnout 
do minulosti. Prakticky celou dobu existence na této planetě 
chodil člověk nejen bos, ale lidské nohy toho nachodily 
nesrovnatelně více. Často si vzpomenu na mého dědu a jeho 
bonmot: „Všichni chodili bosky, akorát pan starosta nosil boty 
přes rameno.“  Faktem je, že boty přinesly nohám pohodlí. 
Ale nejen to! Na rozdíl od původních „přírodních podmínek“ 
i  teplo a vlhko. Hlavně pak některé „moderní“ plastové boty. 
Vlhko a teplo jsou však součástí ideálních životních podmínek 

pro plísně. Technický rozvoj s sebou přinesl široké používání 
různých dopravních prostředků, které nohy v  původním 
pohybu významně omezily. Vhodné je též zmínit mnohá různá 
povolání, při nichž nohy zůstávají po celou pracovní dobu 
téměř nepotřebné.  Důsledkem není nic jiného než významně 
zhoršená látková výměna dolních končetin a  tím i  zhoršená 
funkčnost. 

První, co bych doporučil, je ten nejpřirozenější pohyb 
pro člověka, tedy chůzi. Krom mnoha dalších zdravotních 
benefitů (např. odbourávání stresu, pozitivní vliv na plíce 
a  kardiovaskulární systém atd.) chůze podstatně zlepšuje 

látkovou výměnu dolních končetin. Možno jmenovat prokrvení 
a s tím i spojenou výživu, jakož i „úklid a odvádění“ produktů 
látkové výměny. Každodenní minimálně 30-ti minutová 
procházka v  přírodě (nikoli zakouřené a  prašné městské 
ulici) je jednou z  důležitých součástí protiplísňové terapie. 
Dalším protiplísňovým opatřením, jež mohu vřele doporučit, 
je se během teplého ročního období dle možností zříci bot 
a v přírodě chodit bosky. To může být zpočátku nepříjemné, 
noha si musí postupně zvykat. Pro začátek je dobré volit 
travnaté a písčité povrchy. Dochází k masáži reflexních bodů 
chodidel, stimulaci nervové soustavy, jejich zlepšenému 
prokrvení. Chození bosky zajistí i svěží vzduch, který vysouší 
pokožku nohy a  plísním likviduje jejich ideální vlhké životní 
prostředí. Další jedinečný benefit se projeví u jedinců, kteří trpí 
na studené nohy. Celosezónní letní chození bosky v  mnoha 
případech tento problém vyřeší (vlastní zkušenost), případně 
alespoň podstatně zlepší. 

I  aromaterapie nabízí účinnou pomoc. Protiplísňové účinky 
mnoha éterických olejů jsou velice dobře známy. Nohám 
postiženým těmito mikro-cizopasníky je třeba věnovat jak 
zvýšenou, tak i pravidelnou pozornost. Očistu formou koupelí 
lze označit jako nejvhodnější. Koupel na plísní postižené 
nohy lze bez problémů připravit doma. Zde velice dobře 
poslouží KOUPELOVÝ OLEJ NA NOHY (1804). Koupel by 
měla být alespoň z  počátku každodenní, doba trvání 20 
minut. Při této koupeli doporučuji nikoli sedět, kdy vahou 
těla bráníme průtoku krve, ale tzv. „šlapat na místě vodu“. 
Tím umožníme nejen dobré proudění krve, ale svalové 
pohyby podpoří tok lymfatických tekutin, tedy i  látkovou 
výměnu dolních končetin. Následné ošetření nohou je dáno 
samotným druhem plísní. Zde rozlišujeme dva základní typy. 
Plísně na  pokožce nohou (nejčastěji mezi prsty) a  plísně 
nehtů. Na ošetření pokožky postižené plísní pokožky je určen 

přípravek MYKOSAN H (1803). Partie postižené plísní a jejich 
okolí ošetřujeme nejen po koupeli, ideální je 2x denně. 
Ošetřování by mělo trvat ještě minimálně po dobu dalších 
14  nů od vymizení plísní. 

Plísně nehtů jsou poněkud „tvrdší oříšek“. Péče o  postižený 
nehet/nehty je časově podstatně náročnější. Na druhou 
stranu, z pohledu aromaterapie si nehtová plíseň sama vytváří 
vhodné podmínky pro svoji likvidaci. Plísní postižený nehet 
„nabobtná“ a stává se díky působení plísní porézní. Pro tento 
typ plísní je určena specialita MYKOSAN N (1806), která se do 
porézního nehtu vsákne. Plísně jako takové jsou likvidovány 
téměř okamžitě. Bohužel zárodečná stadia plísní, spory, 
zůstávají aktivní. Pravidelné ošetřování je nezbytně nutné, jen 
tak se zajistí narušení reprodukčního cyklu plísní. I  v  tomto 
případě doporučuji postižené nehty ošetřovat 2x denně. Toto 
ošetření nutno provádět po celou dobu, než plísní postižené 
části nehtu odrostou. 

Pozornost je nezbytně nutné věnovat také ponožkám a obuvi. 
I ty jsou plísněmi kontaminovány a pokud se jim nevěnuje řádná 
pozornost, likvidace plísní nohou se může stát neřešitelná. 
Zde ke „zrušení životních funkcí“ plísní poslouží osvědčený 
dezinfekční přípravek THYMICON (1807). Jak na ponožky, tak 
i boty doporučuji po použití aplikovat THYMICON a následně 
uložit do igelitového sáčku. Thymiconová atmosféra plísně 
spolehlivě likviduje. Plísně jsou všudypřítomné a velice rády se 
vrací. Preventivní opatření doporučuji praktikovat minimálně 
2x týdně. Pozornost věnujte i výše zmíněným opatřením, aby 
se zlepšila látková výměna a  tím i kondice dolních končetin. 
Tím se podstatně zvýší šance, že nohy se stanou pro plísně 
nezajímavé… 

Karel Hadek 
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Dezinfekce v praxi
Mnoho let přichází řada dotazů ohledně dezinfekce rukou, prostorů a nástrojů v kosmetické i masérské praxi. 
Výjimkou nebyly ordinace. S klidným svědomím mohu napsat, že od roku 2021 máme prostředky vhodné 
k dezinfekci splňující zákon o biocidních přípravcích č. 324/2016 Sb. v platném znění.

Co podle legislativy rozumíme pod pojmem „biocidní 
přípravek“? Jedná se o  přípravek obsahující jednu nebo více 
účinných látek, určený k  ničení, odpuzování, zneškodňování, 
zabránění účinku nebo dosažení jejího regulačního účinku 
na jakýkoliv škodlivý organismus chemickým nebo biologickým 
způsobem. Účinnost musí být prokázána testováním podle 
daných norem v akreditované laboratoři. Dezinfekční přípravky 
nezahrnují čisticí a prací prostředky. Biocidní přípravky osobní 
hygieny (přípravky k  osobní hygieně včetně dezinfekce 
pokožky) nemohou deklarovat léčivý či kosmetický účinek. 

Rozhodnutí o povolení k uvedení biocidního přípravku na 
trh vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR. 

THYMICON 
lihový prostředek je vhodný k dezinfekci v oblastech: 
• zdravotnictví;

• veterinární oblast, zemědělská prvovýroba;
• potravinářský průmysl, farma + kosmetický průmysl, 

institucionální hygiena;
• domácnost i veřejné prostory.

Ošetřím – dezinfikuji:
• plochy – lehátka, křesla, pracovní stoly, pracovní židle, 

židličky, přebalovací pulty, sedátka, postýlky, skříňky, hračky;
• pracovní náčiní – kádinky, mističky, špachtle, dózičky, tyčinky, 

pinzety, lžičky, hřebeny, pracovní přezůvky atd.

Dezinfekce je prováděna bezprostředně po omytí. V  tomto 
případě můžete na mytí volit ORANGE SANITOL, na 10 litrů 
přijde 10–20 ml pomerančově vonícího mycího prostředku.  

DESINF
lihový prostředek je vhodný k dezinfekci v oblastech: 
• zdravotnictví;
• veterinární oblast, zemědělská prvovýroba;
• potravinářský průmysl, farma + kosmetický průmysl, 

institucionální hygiena;
• domácnost i veřejné prostory.

Ošetřím – dezinfikuji:
• plochy – lehátka, křesla, pracovní stoly, pracovní židle, 

židličky, přebalovací pulty, sedátka, pelechy, kotce, skříňky, 
hračky;

• pracovní náčiní – kádinky, mističky, špachtle, dózičky, tyčinky, 
pinzety, lžičky, hřebeny, pracovní přezůvky atd.

Dezinfekce je prováděna bezprostředně po omytí. V  tomto 
případě můžete na mytí volit AROMA SANITOL, na 10 litrů přijde 
10–20 ml pomerančově-tymiánového mycího prostředku.  

DESISTRONG 
dezinfekční přípravek určený k hygienické a chirurgické 
dezinfekci rukou, vhodný pro použití ve všech typech:

• zdravotnických zařízení;
• ve farmaceutické a kosmetické výrobě ;
• potravinářských provozech ;
• ve sportovních zařízeních, v institucích, kosmetické, 

masérské praxi, manikúře, pedikúře, kadeřnictví, školách, 
školkách.

Výhodou tohoto druhu dezinfekce je šetrnost k  pokožce, 
dezinfikuje a  zároveň regeneruje díky obsaženým složkám. 
Líh dezinfikuje, rychle se odpaří. Lecitiny a  oleje zůstávají, 
regenerují, chrání. Váží na sebe éterické oleje, které jsou známé 

svými antimikrobiálními účinky, díky tomu dezinfekční účinek 
přetrvává. Lecitinová emulze je vhodná pro dětskou pokožku. 
Použít dezinfekci můžete při styku rukou s  jídlem. Dezinfekce 
nezpůsobuje hořkost a nepříjemný efekt hořkosti.  

Dezinfekce je prováděna bezprostředně po omytí. V  tomto 
případě můžete na mytí volit HY-DESISTRONG, HY-DESICITRO, 
mycí oleje s antimikrobiálním účinkem.

Přesné pokyny a  informace jsou uvedeny na obalu přípravku. 
Obaly biocidních přípravků musí mít dobře čitelné 
a nesmazatelné údaje v českém jazyku:
• název a koncentrace každé účinné látky v metrických 

jednotkách,
• číslo povolení,
• norma přípravku,
• účel použití,
• návod k použití a dávkování,
• pravděpodobné přímé a nepřímé nepříznivé vedlejší účinky.
• pokyny pro první pomoc,
• pokyny pro zneškodnění,
• označení šarže a údaj o době skladovatelnosti,
• další nezbytné údaje a upozornění,
Pro profesionální používání poskytneme „Bezpečnostní listy“.

Dezinfekční přípravky THYMICON, DESINF, DESISTRONG, 
DESICITRO jsou registrovanou dezinfekcí v  ČESKÉ 
REPUPLICE, v NĚMECKU a na SLOVENSKU. 

„Ruce jsou nejen dokonalý mnohoúčelový nástroj, ale jsou 
i prostředníkem přímého a nepřímého přenosu původců infekcí.“

Michaela Švorcová
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na Dobrý den,

přišla jsem kvůli covidu (pevně věřím, že dočasně) o čich. Můžete mi, prosím, poradit, který z vašich nosních 
olejů byste mi doporučili, aby se zrychlila regenerace? Předem děkuji.

S pozdravem Adéla N.

Dobrý den, paní Adélo, 
děkuji za Váš dotaz a důvěru v naše přípravky. Vyzkoušejte LECINOS. Jde o lecitinovou emulzi, která velmi dobře zregeneruje 
nosní sliznici. Ovšem počítejte s tím, že pokud je sliznice narušená, můžete v počátku cítit lehké pálení, které po chvíli vymizí. 

Pokud by toto bylo pro  Vás nepříjemné, anebo i  v  případě, 
pokud jste zvyklá na podávání homeopatik, je vhodnější 
NOSNÍ OLEJ BABY. Neobsahuje menthol, a  proto je šetrný 
i k jemné nosní sliznici nejmenších dětí. Na nosní sliznici vytváří 
lehký olejový film a šetrně regeneruje poškozenou sliznici.  

Stručný návod pro trénink čichu:
Základem je stimulovat čich pomocí 4 vonných esencí 
k podpoře čichových buněk. Uvádí se, že než se čich navrátí, 
může to trvat i  několik měsíců. Proto je dobré trénink 
praktikovat pravidelně alespoň dvakrát denně.

I. Květinová esence – zde můžete růži nahradit pelargonií 
(dostupnější cenově) 
II. Ovocná – citrón 
III. Aromata – hřebíček 
IV. Pryskyřičná – eukalyptus

Na našem e-shopu jsou dostupné INHALAČNÍ TYČINKY, které 
jsou určené právě k inhalování vonných tekutin. 

Tyčinky jsou fajn, že je máte pořád u  sebe a  nemusíte nosit 
lahvičky, kde hrozí vylití obsahu do kabelky. Doufám, že jsem 
Vám se svou odpovědí pomohla, samozřejmě v  případě 
jakýchkoliv dalších dotazů se na mne můžete kdykoliv obrátit. 

PharmDr. Vendula Víchová

Dobrý den, pane Hadku, 
potřebovala bych něco, co pomůže na hojení jizvy.  Jedná se o velkou čerstvou jizvu po operaci srdce. 
Aby se vše dobře hojilo. 

Děkuji 
Iva F.

Milá paní Ivo, 
děkuji Vám za mail i důvěru, se kterou se na mne se svým dotazem obracíte.

Jedná-li se o  zcela čerstvou jizvu, pak doporučuji především 
dodržovat pokyny dané od lékařů. To znamená, pokud 
doporučili na omývání fyziologický roztok a  následně 
vyzkoušenou dezinfekci či ATB, je na místě rozhodně pokyny 
dodržet. V  daném případě má lékař přehled o  aktuálním 
zdravotním stavu a zcela jistě doporučí pacientovi to nejlepší.

Je-li jizva naprosto v  pořádku a  může tzv. volně dýchat, pak 
můžete na omývání zpočátku vyzkoušet např. preparát z dětské 
série MANDLOVÝ UMÝVACÍ OLEJ. Je s heřmánkem a  lze jej 
použít jak na umývání, tak i sprchování, případně i sprchovací 
olej LEVANDULOVÝ.  Následně je vhodné okolí ošetřit 

balzámem INTIMISS. Jakmile bude jizva tzv. dobře zatažená, 
doporučuji vyměnit INTIMISS za specialitu NARBENOL.

NARBENOL je doporučován k dlouhodobé péči o jizvy tak, aby 
tato náhradní tkáň byla elastická a též, aby s postupem času se 
barva jizvy co nejvíce přiblížila barvě pokožky.

V  případě jakýchkoli dalších dotazů či nejasností jsem Vám 
samozřejmě i nadále k dispozici.

S přáním brzkého zotavení  
Karel Hadek
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ráda bych se s  vámi podělila o  své zkušenosti s  výrobky 
značky Karel Hadek a poděkovala. Již od mládí mě trápí častý 
výskyt aftů v ústech, nyní mi ještě přibyly potíže s krvácením 
dásní. Kamarádka mi doporučila vaše přípravky pro ústní 
hygienu. Musím se přiznat, že předtím jsem o vaší společnosti 
neslyšela, nicméně jsem se odhodlala k  prvnímu nákupu. 
Do pomyslného košíku putoval ústní olej DENTAROM 
a  ELEUTHEROCOCCOVÝ EXTRAKT, tuto dvojici zmiňovala 
právě kamarádka. Snažím se tyto přípravky opravdu denně 
používat a musím říct, že stav dásní se mi velmi zlepšil. Afty 
občas nějaké vylezou, ale určitě ne v takovém množství jako 
dříve. Navíc se mi rychleji hojí. 

Zakoupila jsem si ještě vaši „přírodní žvýkačku“ MASTICHA. 
Nevěděla jsem moc, co mám očekávat, ale po prvním 
rozpačitém požvýkání jsem si na pryskyřičnou chuť zvykla 
a určitě si ji koupím znovu. V ústech mám nyní prostě takový 
příjemnější pocit.

Jsem ráda za novou zkušenost a  těším se, že postupně 
prozkoumám a seznámím se s vašimi dalšími přípravky. 

Zdravím vás a přeji pohodový rok 2021.

J. Vaňousová

Dobrý den,
ráda bych se podělila o  zkušenosti s  CANDIÖLEM při napadení virem covid. Na začátek musím uvést, 
že patřím do rizikové skupiny z důvodu přetrvávajících potíží se srdcem po prodělané chřipce. 

Po zjištění, že kolegyně v  práci nemá jenom rýmičku, jsem 
začala hned při prvních příznacích užívat CANDIÖL.  5 kapek 
do želatinové tobolky během jídla asi každé 2 hodiny, a tak jsem 
se za jeden den zbavila pocitu „žaludku na vodě“.  Druhý den, 
když vir vlítnul do srdce a na plíce, jak se dalo očekávat, jsem 
brala tuto dávku každou hodinu a tím se příznaky projevily jen 
velmi mírně. Celkem jsem za den vzala asi 10 dávek. Vždy jsem 
si po jídle kápla 2 kapky do pusy, protože dle info se v ústech 
virus sdružuje nejvíc. Po několika dnech mírných příznaků se mi 
udělalo dobře úplně. Nutno podotknout, že s CANDIÖLEM jsem 
brala vždy tabletku esteru VITAMÍNU C. Nyní nemoc probíhá 
už třetí týden, je mi celkem dobře, ale když Candiöl vysadím 

na dva dny, začne se to vracet. Pokud si ale dám 5 kapek, za půl 
hodiny je mi dobře. Dávku jsem tedy snížila na 3x denně. Ještě 
nějaký čas uběhne, než si  tělo vybuduje  protilátky.

Resumé - Nemoc jsem si tedy prodělala, to ne že ne, ale s velice 
mírnými příznaky.

Věřím, že Candiöl může pomoci mnoha lidem.

Hezký den 
Hana Nováková

Milá paní Hano,

děkuji Vám za Váš mail i  Vaše sdělení osobního poznatku 
se směsí éterických olejů  CANDIÖL v  kontextu s  nemocí 
covid. Je známo, že éterické oleje mají jak protiplísňové, tak 
antibakteriální a  samozřejmě i  protivirové účinky. Jak oleje 
působí, záleží na jejich složení. Oleje s  vysokým podílem 
monoterpenických uhlovodíků, monoterpenických alkoholů 
a  také aldehydů mají silné antivirální účinky. Výraznou roli 
pak hraje i imunita každého jedince a i zde jsou éterické oleje 
užitečnými pomocníky. Hlavně pak ty, které obsahují fenoly 
a fenyl-propany. Všechny výše jmenované oleje jsou i součástí 
preparátu CANDIÖL. Mým osobním tipem pro dobrou imunitu 
je pak ELEUTHEROCOCCOVÝ EXTRAKT a dále pak proti virům 
i EXTRAKT Z ECHINACEY.

Bohužel virů je ohromné množství a  lze konstatovat, že různé 
chemické složky éterických olejů působí odlišně silně na různé 
viry. Zde je pak ještě druhé bohužel. Já sám též patřím do 
oné rizikové skupiny a  jeden nikdy neví, kde a od koho může 
onu proklatou „návštěvu“ nechtěně a netušeně obdržet. A tak 
na ruce používám dezinfekci s éterickými oleji, roušku používám 
preparovanou éterickými oleji, nikoli jednorázově, ale po použití 
ji dávám do igelitového sáčku značně preparovanou zase jen 
éterickými  oleji.

Jsem velice rád, že máte s CANDIÖLEM dobré zkušenosti. 

Karel Hadek
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MUTTISOFT pro krásné bříško bez strií
Těhotenství je velmi zvláštní období plné kladů i  záporů. Nad roztomilým rostoucím bříškem se každá 
nastávající maminka rozplývá a v jednom kuse jej láskyplně hladí. Jenže s rostoucím bříškem roste i strach 
ze vzniku strií. Ani já jsem v  tomto nebyla výjimkou. Proto jsem od čtvrtého měsíce začala pravidelně 
používat masážní olej MUTTISOFT. Pár kapkami přípravku každý večer jsem bříško masírovala jemnými 
krouživými pohyby. Malému se to očividně líbilo, protože se vždy začal v bříšku tetelit. 

MUTTISOFT obsahuje kromě kvalitních rostlinných olejů také 
vitamíny A, E a F, které mají velký podíl na tom, že je pokožka 
v  rizikových oblastech vláčná a  elastická. Strie ale nevznikají 
jen v  oblasti bříška. Objevit se mohou i  na stehnech, bocích 
nebo prsou. Přípravek MUTTISOFT můžete použít na všechny 
tyto rizikové partie. Samozřejmě je třeba vzít v potaz celkovou 
kondici vaší pokožky. Pokud používáte sprchovací gely 
s obsahem tenzidů, je možné, že se strie objeví i přes pravidelné 
používání masážního oleje. Tenzidy z  pokožky smývají její 
přirozený ochranný film, který zajišťuje mimo jiné i pružnost 
pokožky. A  i  když sprchovací gely ihned vyřadíte ze svého 
kosmetického repertoáru, pokožce může trvat několik měsíců, 
než si znovu vytvoří ochranný film. Sprchovací gely a  pěny 
do koupele je možné plnohodnotně nahradit sprchovými 

a koupelovými oleji, které zachovávají ochranný film pokožky 
a  svým složením navíc přispívají k  její pružnosti. Já měla 
v době těhotenství nejraději sprchovací olej ROZMARÝNOVÝ 
a MEDUŇKOVÝ.

Co mě ovšem velmi mile překvapilo, bylo to, že jsem 
na  celé těhotenství potřebovala jen jedinou 200ml lahvičku 
MUTTISOFTU.

Kromě masážního oleje a  sprchovacích olejů byl mým 
průvodcem těhotenstvím také INTIMISS a  HY-INTIMA. 
Ti se mnou zůstávají i teď, kdy je našemu pokladu už 5 měsíců. 

Iva Šimonková 

Máme doma miminko
Když jsem se dozvěděla, že budeme mít doma malý přírůstek, intenzivněji jsem si naordinovala přípravky 
AKH, které jsem do té doby používala a byla jsem vždy spokojená. 

Začala jsem si mazat bříško masážním olejem MUTTISOFT, 
který zajištuje pokožku pružnější a zabraňuje tvoření strií. Pro 
jeho „silnou“ vůni, v té době mi tak připadala, jsem ho nahradila 
přípravkem LECITOL ROYAL, který krásně voněl po růži. 

Na zklidnění těhotenských hormonů jsem používala nebulizér 
a aromalampu s éterickými oleji se zklidňujícími účinky - např. 
LEVANDULOVÝ, MEDUŇKOVÝ, JASMÍN.  

Během těhotenství mi zjistili streptokoka. Okamžitě jsem 
zavedla pravidelné dávky ELEUTHEROCOCCU pro zvýšení 
imunity. Po narození Vanessky jsem nasadila ELUTHEROCOCC 
i jí. Pravidelně jí ho dávám do čaje. Začala  jsem jednou kapkou 
a pomalu podle přibývající váhy přidávám.

Pro dceru jsem vybrala NOSNÍ OLEJ BABY.  Jak se malá 
narodila, nosánek jsme jí ošetřili, aby se nějaké bakterie 
do  nosu nezanesly. Nejlepšími pomocníky, kteří mi pomohli 
lépe zahojit následky porodu, jsou INTIMISS a  mycí olej 
HY-INTIMA. 

Když na trh přišly novinky dětské řady, zajásala jsem. Přišly 
v  nejlepší čas a  já je mohla hned vyzkoušet. Nejoblíbenější 
je  řada MELINKA. Při koupání do vaničky kápnu mycí olej 
a po koupání využiji lecitinovou emulzi, kterou namažu celé 
tělíčko. 

Během dvou měsíců se Vanessce tělíčko začalo loupat a bylo 
celé suché. Promazávala jsem ho intenzivně LECITINOVOU 

EMULZÍ A  BAMBUCKÝM MÁSLEM. Loupající pokožku 
na  hlavičce jsem začala mazat na doporučení paní Švorcové 
LUPISANEM. Střídala jsem LUPISAN a  dětskou emulzi 
CITRONEK. Během pár dní byly šupinky pryč. 

Pokud jdu na kontrolu k  lékaři, přestříknu si odkládací místo 
na  miminko THYMICONEM a  použiji jednorázovou plenku, 
kterou si přestříknu THYMICONEM už doma. Jistota je jistota.

D. H. 
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(NÁ)DECH bez omezení
Už to bude rok, co nám bez pozvání do života vstoupily a  zabydlely se v  něm ROUŠKY.  
Doufejme, že ne na trvalo.  Jestliže v loňském roce byly nejvíce namáhaným orgánem ruce, od podzimu 
jsou to jednoznačně plíce. Před příchodem koronaviru jsme naše plíce vnímali spíše až v tu chvíli, kdy 
jsme se dusili při rychlejší chůzi. Vsedě na pohovce nás do té doby nijak zvlášť nezajímaly. Většina lidí si za 
rok na používání roušek zvykla, bere je jako nutné zlo, ale i jako nezbytnou ochrannou pomůcku. 

Pro některé skupiny znás je však jejich používání obtížné. 
Zejména pro starší lidi, malé děti a  osoby s  dýchacími 
obtížemi. 

Kromě nesporných výhod může mít dýchání s  rouškou 
i  své nevýhody. Již po krátké době od nasazení roušky 
se některým lidem může začít točit či bolet hlava, nemohou 
popadnout dech, na pokožce se vyskytují ekzémy či záněty. 
V  tento moment nám nabídnou pomocnou ruku éterické 
oleje se  svými antimikrobiálními, antivirovými a  dech 
podporujícími účinky. 

S  kvalitním nádechem a  výdechem pomohou hlavně 
vůně jehličnanů (borovice, smrk, jedle, cypřiš) a  svěží 
kafrové vůně (máta, eukalyptus, kafr, tea trea, rozmarýn). 
K  pročištění a  desinfekci prostor jsou zase ideální citrusy 

(citron, mandarinka, pomeranč, bergamot, Litsea Cubeba). 
Kupříkladu CITRON je velmi silná čisticí silice. Pro jemnější 
působení doporučuji GRAPEFRUIT a  pro děti je vynikající 
MANDARINKA. 

Naším tipem je především osvěžovač vzduchu ANEMOS. 
Výrazná a svěží vůně POMERANČE, ROZMARÝNU, MÁTY 
a CEDRU.

•  Má povzbuzující, osvěžující a antimikrobiální účinky
• Díky obsahu alkoholu zastane funkci desinfekce např. 

při použití na roušky.
• Zaručí osvěžení pro váš nos i vaše plíce.

Stejným způsobem se dá použít i směs éo VIROSAN rozředěná 
v lihu. 

Pozitivní skutečností, kterou koronavirová doba přinesla, 
je bezesporu zvýšený výskyt lidí v přírodě. Jeden z kladných 
účinků pobytu v přírodě je i dýchání silic ze siličnatých rostlin, 
které cestou potkáváme v  lesích či loukách. Dalo by se říci 
AROMATERAPIE, o které skoro nevíme.

Zima je však obdobím, kdy je nejméně příležitostí k dýchání 
silic rostlin v přírodě. Přetopené byty, klimatizace a vydýchaný 
vzduch naší dýchací soustavě také nepřidají. Proto bychom 
jí měli trochu pomoci. Jehličnaté, kafrové, citrusové vůně 
nebo směsi éterických olejů SAUNA jsou také ideálním 
pomocníkem pro inhalaci. Vhodné jsou zejména k pročištění, 
posílení, uvolnění a podpoře zdravého dýchání. 

Věříme, že si z široké nabídky našich éterických olejů a směsí 
pro sebe vyberete tu pravou vůni, která vám přinese závan 
čerstvého vzduchu i do života. 

Lenka Rigová

Recenze: 
Musím opět poděkovat za balíček, který jsem dnes obdržela. 
Ve středu večer jsem zaslala objednávku a již v pátek 
mám vše doma. Vybrala jsem novinky z řady pro děti mycí 
olej a emulzi. Obě krásně voní, a tak se těším, až je večer 
vyzkoušíme. Krém BABY L a ATOP DERM používáme 
často, a tak se objevily na již několikáté objednávce. Malý 
dárek v podobě desinfekční lecitinové emulze byl milým 
překvapením. Zatím jsme se vším moc spokojeni. Nejvíc 
nás však těší, že díky vám jsme vyléčili molusky a už se nám 
nevrátily... Už je to přes dva roky. Ještě jednou děkuji a přeji 
co nejvíce spokojených zákazníků. 

Markéta Ottová
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Základ zdravého stravování 
Chcete zhubnout? Zapomeňte na zázračné diety na pár týdnů. Překopejte své stravovací návyky a naučte 
se správně jíst – natrvalo. 

Ve zdravém stravovacím plánu by měli být všichni zástupci 
maker. Zda se bude jednat o redukční či objemový jídelníček, 
už záleží na jejich množství, nikoliv na druhu potravin, 
ten je víceméně stejný. 

Možná se ptáte, co to makra jsou? Jsou to právě tři základní 
složky našeho příjmu: tuky, bílkoviny, sacharidy – makroživiny. 

Lidé často změní stravování tak, že vypustí jeden typ maker 
nebo ho omezí na minimální množství. Například lowcarb 
diet a  jiné. Já osobně bych se tomuto vyvarovala, pokud 
neplánujete jít na soutěž bikini fitness a  nebo neznáte své 
tělo tak dobře, abyste si mohli dovolit hrát si s poměrem živin. 
Nejlépe udržitelná váha je taková váha, na kterou se dostáváte 

pomalu, vyváženým jídelníčkem a  s  kvalitními potravinami. 
Vyhněte se sladkým a smaženým jídlům. Jakou největší chybu 
můžete udělat? Nejíst. Nehladovte. Snažte se jíst pravidelně, 
jezte hodně zeleniny, ovoce sem tam, s  ním to taky není 
potřeba přehánět. Každý den si dejte hrst natural ořechů, 
jednou za čas si udělejte rybu. Zdravé tuky jsou potřeba 
pro fungování těla, stejně ale tak sacharidy není potřeba úplně 
vyhazovat z  jídelníčku, nicméně je dobré omezit cukry. Jako 
zdroj sacharidů je dobrá rýže, brambory, ale třeba i těstoviny, 
žitné pečivo. A nezapomeňte, že v rozumné míře si můžete dát 
i čokoládu a jiné pochoutky, na které máte chuť. Jedno zdravé 
jídlo z  vás neudělá hubeného člověka a  stejně tak jedno 
nezdravé jídlo z vás neudělá slona.  Tak hubnutí zdar! 

Recepty pro inspiraci
Pomazánka z červené řepy: 
sýr Lučina, vařená řepa, balkánský sýr, 3 stroužky česneku

Vše nastrouháme a zamícháme. 

Tip: Namažte na žitné pečivo, navrch rajčátko, bazalku 
a pokapejte olejem z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ.

Guacamole s žitným pečivem: 
avokádo, cherry rajčátka, česnek, chilli, pepř, sůl

Avokádo rozmačkejte, rajčátka nakrájejte nadrobno, česnek 
nastrouhejte najemno. Vše zamícháme, dochutíme kořením. 
Namažte na rozpečené žitné pečivo, navrch položte volské 
oko, pokapejte OLIVOVÝM olejem. 

Dobrou chuť.

Sára Celundová
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Čím trénovat čich? 
Ještě před půl rokem bylo téma čichového tréninku na míle vzdálené běžnému českému smrtelníkovi 
a tato trochu nezvyklá činnost patřila do sfér profesionálních parfumérů či degustátorů. 

A  ejhle, život nám převrátil jeden malý vir a  z  čichového 
tréninku je náhle TÉMA. Ztráta čichu a  chuti bývá někdy 
jediným příznakem koronavirové infekce. Tento příznak 
naštěstí většinou souvisí s  méně závažným průběhem 
onemocnění. A tak by se mohlo zdát, že přijít v tomto čase 
pouze o čich, je vlastně docela dobrý výsledek. S čichem jde 
však ruku v ruce i chuť a přijít o chuť už ledaskoho znechutí. 

S  přibývajícími případy ztráty čichu a  chuti jako příznaku 
koronavirové infekce začaly v  naší emailové schránce 
přibývat i  dotazy, jak čich získat zpátky. Žádný zázračný 
recept na návrat čichu a  chuti bohužel zatím nemáme. 
Vzhledem k  tomu, že ČICH je nejdůležitější smysl pro 
vnímání/aplikování/a  praktikování aromaterapie, hledali 

jsme alespoň nějakou informaci, pomoc, radu. A  tak jsme 
narazili na  velmi zajímavý článek o  tom, že ČICH je možné 
získat zpět tréninkem.  

A  jaké tipy doporučují lékaři z  webového serveru Cich.info 
k regeneraci čichových buněk? 

1) Prvním krokem je přestat kouřit – jakékoliv onemocnění 
dýchacích cest probíhá u kuřáka mnohem hůř (pozn. redakce: 
plíce se vám budou ještě hodit ).

2) Čichový trénink – začít by s ním měl každý, komu se do pěti 
týdnů čich nevrátí.  

Jak funguje čichový trénink?

Čichový trénink si můžete představit podobně, jako když 
chodíte do posilovny a  potřebujete posílit svaly - svalový 
tonus. Cvičit by se mělo pravidelně, a to po dobu pěti minut 
každé ráno a  večer. První změny je možné pocítit po dvou 
či třech měsících tréninku. 

Z  evropských studií vyplývá, že nejlepší je stimulovat čich 
pomocí čtyř typů vůní. V  tento okamžik nám nabízí svoji 
pomocnou ruku AROMATERAPIE, konkrétně esenciální oleje. 
Doporučuje se střídavě čichat čtyři typy vůní: 
• květinovou- např. růže nebo dostupnější pelargónie
• ovocnou – např. citron
• kořeněnou – např. hřebíček 
• pryskyřičnou – např. eukalyptus

Vůně by měly být co nejintenzivnější. Z  toho důvodu jsou 
éterické oleje jednoznačně nejlepší volbou, protože se jedná 
o  koncentrovanou formu…silice, jež je obsažena v  siličných 
rostlinách. 

Lékaři doporučují dát éterické oleje do nepopsaných lahviček, 
aby nebylo možné rozeznat, která je která. Nám se lépe 
osvědčilo použití INHALAČNÍCH TYČINEK. Jejich použití 
má více výhod. Nemusíte s  sebou nosit skleněné lahvičky 
a  tím pádem nehrozí riziko rozbití či vylití obsahu. Inhalační 
tyčinky jsou i  relativně lehké a  skladné.  Bezpečnější je také 
to, že  se  vám olej neopatrným přičichnutím nemůže dostat 
do nosu, jak se to někdy u skleněných lahviček stává. 

A  teď k samotnému tréninku. Prvním stupněm je rozpoznat, 
že se v  INHALAČNÍ TYČINCE nějaká vůně vůbec nachází. 
Druhým stupněm je rozlišení vůně. Nejvyšší stupeň spočívá 

v  popsání resp. rozpoznání konkrétní vůně. Aby měl trénink 
smysl, je dobré si své pozorování a případné pokroky či změny 
zaznamenávat.

Na webových stránkách Cich.info je možné se zapojit jako 
dobrovolník do studie Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie 
hlavy a krku Pardubické krajské nemocnice a pomoci jim tak 
zjistit více informací o poruchách čichu vlivem koronarivu. 

Lenka Rigová 
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Toxoplasmóza 
O infekčním onemocnění způsobeném jednobuněčným parazitem Toxoplasma gondii někdy kolují nepřesné 
informace. V našem „infekčním okénku“ jsme si proto pro vás na toto téma připravili článek. Tento prvok 
náleží mezi tzv. kokcidie. Vyskytuje se prakticky celosvětově. Hlavním (tzv. definitivním) hostitelem je kočka 
domácí a další kočkovité šelmy. Po pozření infekčního stádia se toxoplasma rozmnožuje v kočičím střevě. 
Společně s výkaly jsou pak vyloučeny její oocysty do prostředí. Ty se za 2 až 4 dny stávají infekčními. Tento 
proces opravdu probíhá pouze u kočkovitých šelem. Nejvíce jsou oocysty vylučovány do prostředí mladými 
kočkami při první infekci. 

Nakazit se může široké spektrum dalších masožravců, býlo-
žravců i  všežravců řazených mezi teplokrevné obratlovce – 
včetně člověka. Děje se tak po pozření infekčních oocyst vylu-
čovaných kočkami a  kontaminujících venkovní nebo domácí 
prostory, vodu i  potraviny. Po infekci se parazit množí a  krví 
je  zanášen do různých orgánů, kde může vyvolat poškození 
tkání. Rozsah změn závisí na virulenci daného kmene a na obra-
nyschopnosti hostitele. Při včasné a dostatečné imunitní odpo-
vědi nedochází k výrazným klinickým projevům a zdravotním 
potížím. Toxoplasma následně vytváří klidová stádia ve formě 
tzv. tkáňových cyst. Ty se nachází v různých orgánech i svalo-

vině. Pokud je takováto tkáň s cystami pozřena, může opět způ-
sobit infekci. Typický je cyklus, kdy se nakazí myš díky oocystám 
v  prostředí, v  jejím těle se vytvoří tkáňové cysty a  po ulovení 
myši se nakazí další kočka… stejně tak se mohou nakazit maso-
žravci a všežravci (a to i člověk) po pozření nedostatečně tepelně 
upraveného masa, které tkáňové cysty obsahuje. Zkoumáno 
je v tomto ohledu zejména vepřové maso a maso divočáků. 

Člověk se řadí mezi vnímavé, ale přirozeně odolné živočichy, 
u  nichž probíhá onemocnění většinou bez klinických 
projevů. Většina lidí ani neví o tom, že jsou infikováni. Někteří 

Ztráta čichu a takzvaný čichový trénink
Ve spojení s onemocněním COVID 19 vychází nejrůznější více i méně odborné články o prevenci a posilování 
imunity. Lidé jsou informováni o tom, jak důležité je mýt si ruce, jakým způsobem si budovat a zvyšovat 
imunitu. Všichni již víme, jak nemoci předcházet a jak se chránit před nakažením. Avšak přibývá lidí, kteří již 
onemocnění prodělali a nyní trpí následky vážné nemoci. Mezi jednu z přetrvávajících obtíží po nakažení 
a onemocnění koronavirem je ztráta čichu. 

Lékaři se v současné době zabývají přetrvávající ztrátou čichu 
u  mnoha vyléčených pacientů. Při nemocnicích vznikají 
speciální oddělení, která se na tento problém zaměřují. Spolu 
s vyléčenými pacienty sbírají a analyzují data o průběhu ztráty 
čichu, navrácení tohoto smyslu a také o způsobu, jakým urychlit 
celý proces úplného uzdravení tohoto důležitého smyslu.

Po nakažení koronavirem byla v  mém případě ztráta čichu 
jediným vážným příznakem nemoci a  přetrvávající obtíží. 
Proto jsem se začala zajímat o  to, jakým způsobem čich 
rehabilitovat. V  informačních článcích na internetu, které 
vydala centra zaměřená na výzkum ztráty čichu, jsem našla 
informace o takzvaném čichovém tréninku.

Čichový trénink spočívá ve snaze rozeznávat vůně různých 
charakterů. Následně po jejich rozeznání se zkoumá a sleduje 
i  intenzita, se kterou je člověk vůni schopen zaznamenat 
a  rozeznat od jiných. Všechny tyto informace se zapisují 
a  po  určitém časovém období vyhodnocují. Nic složitého, 
a proto jsem se rozhodla svůj čich trénovat.

Prvním krokem bylo opatřit si různé vůně. Podle dostupných 
informací se pro trénink používají vůně různých typů – 
květinová, ovocná, kořeněná, pryskyřičná. Vůně by měla být 
také velmi intenzivní. Proto jsem se rozhodla použít esenciální 

oleje. Nejlépe se pro čichový trénink hodí RŮŽE, CITRON, 
HŘEBÍČEK, EUKALYPTUS.

Druhým krokem bylo vytvořit si tabulku, do které lze 
zaznamenat, jestli vůni cítím a jestli vůně rozeznám.

Třetím krokem bylo čichový trénink začít. Dle instrukcí 
se má čichový trénink provádět dvakrát denně. Z počátku jsem 
necítila téměř nic, pouze slabou vůni HŘEBÍČKU. Postupem 
času jsem začala cítit silněji další vůně a čich se mi  postupně 
navracel. Ze zaznamenaných údajů o  jednotlivých trénincích 
moje úplná ztráta čichu trvala týden. Po týdnu jsem začala cítit 
i  EUKALYPTUS. Následovala ovocná vůně CITRONU a  vůně 
květinová.

Od mého onemocnění je to už téměř tři měsíce. Čich se mi z velké 
části vrátil, ale stále není zcela uzdravený. Necítím například 
cigaretový kouř nebo spálenou buchtu. Čichový trénink 
mi dle mého názoru pomohl. Můj návrat k téměř normálnímu 
zdravotnímu stavu se tím urychlil. Čichový trénink je účinnou 
terapií a esenciální oleje velmi dobrým pomocníkem.

Nová Eliška
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jedinci se cítí, jako kdyby měli chřipku, mají zduřené mízní 
uzliny, trpí bolestí svalů. Největší nebezpečí pro člověka 
infekce představuje v  případě silně snížené imunity (např. 
vlivem onkologického onemocnění, chemoterapie, při HIV, 
při podávání imunosupresiv po transplantacích, …) a  při 
transplacentárním přenosu, ke  kterému dochází při akutní 
toxoplasmóze v  prvním trimestru gravidity. Následkem jsou 
potraty a  porody dětí s  vrozenou toxoplasmózou, která se 
projevuje postižením centrálního nervového systému a  očí. 
Ženy, které se  nakazily již před otěhotněním (tzn. mají 
protilátky proti toxoplasmóze) v  takovém nebezpečí 
nejsou, neboť u nich akutní toxoplasmóza neprobíhá. 

Hlavním zdrojem nákazy pro člověka jsou sice oocysty 
produkované kočkami (pokud se náhodně dotknete úst nebo 
potravin rukama kontaminovanýma při práci na zahradě, čištění 
kočičího WC nebo jiné činnosti, kdy dojde ke kontaktu se staršími 
výkaly kočky), avšak zdrojem může být i konzumace syrového 
nebo nedostatečně tepelně opracovaného masa. Možná 
je i křížová kontaminace. Narůstá snaha o monitoring výskytu 
tohoto parazita ve vepřovém mase. Přítomnost tkáňových cyst 
je ale zjišťována v řádu desetin, nejvýše jednotek procent. 

V  České republice je dle údajů Státního zdravotního ústavu 
ročně diagnostikováno cca do 20 případů osob, které 
toxoplazmózou onemocněly s klinickými zdravotními potížemi. 
Minimálně 30 % obyvatel (dle některých údajů i 50 %) má přitom 
protilátky, což znamená, že byli infikováni. Z toho je patrné, jak 
nepatrný zlomek nakažených má zdravotní problémy spojené 
s tímto patogenem. Třeba v Německu byla zjištěna přítomnost 
protilátek u  50 % obyvatel. Při testování hladiny protilátek 
u  domácích koček v  Evropě byla zjištěna pozitivita u  cca 
40–50 % zvířat. 

Diskutuje se také otázka tzv. manipulační teorie, tedy názor, 
že parazit ovlivňuje chování svého hostitele, který přitom nemá 
žádné klinické problémy. Je to způsob, jak parazit ze  svého 
mezihostitele dělá snadnější oběť, neboť mimo jiné dochází 
k  omezení pozornosti a  opatrnosti. Jedná se o  případ, kdy 
se klidové tkáňové cysty nacházejí v  mozku. V  přírodě jsou 
hlavními mezihostiteli hlodavci sloužící jako zdroj nákazy pro 
kočkovité šelmy, takže toto tvrzení má své logické opodstatnění. 
Jedním z důkazů pro tuto teorii jsou i výsledky výzkumu, která 
prokázaly, že lidé s  chronickou toxoplasmózou mají častěji 
dopravní nehody než lidé zdraví. 

Není tedy důvod k nějaké hysterii – je důležité dodržovat 
běžnou hygienu rukou a  domácnosti. Kočičí záchodky 
pravidelně čistěte a  desinfikujte. Přenosu toxoplasmózy 
masem zabráníte dodržováním hygieny při úpravě masa 
a  jeho dostatečnou tepelnou úpravou (teplotu nad 67 °C 
parazit nepřežívá). Mražení pod −12 °C tkáňové cysty také ničí. 
Ke spolehlivé devitalizaci dochází při teplotě  −20 °C udržované 
po 3 dny. 

Setkávám se s dotazy, zda se člověk může nakazit také od svého 
psa. Pokud jste pozorně četli, na tuto otázku už určitě dokážete 
sami odpovědět…

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D. 

Dotaz: Použití HARPAGOFYTU pro koně a psy
Dobrý den, právě jsem si v časopice Aromaterapie 4/2020 přečetla o HARPAGOFYTU a v článku je napsáno, 
že je možné jej použít také pro psy a koně. Prosím, kolik kapek mám dát našemu 3 kg vážícímu psu – čivavě 
a 300 kilovému  poníkovi a kolik kapek je třeba pro dospělého 50kg  člověka? Děkuji moc. 

S pozdravem, Š.

Dobrý den, paní Šárko, 

dávkování extraktu pro člověka je 0,5 až 1 ml (15–30 kapek) 
3× denně.

Pro koně je vhodnější podání harpagofytového prášku – 
v  průběhu dne jej přidávejte do krmných doplňků, šrotu, 
koňského müsli apod. v dávce cca 4 g (čajová lžička)/100 kg 
živé váhy na den.

Z  jakých zdravotních důvodů byste podávala harpagofyt 
i  pejskovi – čivavě? 1 kapku 2x denně by bylo možné 
v případě potíží jmenovaných v článku aplikovat. Momentálně 
pracujeme na přípravku pro menší zvířata, který bude 
na HARPAGOFYTU založen.

Přeji pěkný den, s pozdravem,  
MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.
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Dotaz: Přípravek proti plísním
Dobrý den, 

dcera má v bytě kotě, které onemocnělo plísňovým onemocněním. Laboratoř zjistila ze stěru Microsporum 
canis. Pomůže k likvidaci spor v pelíšcích a na sedačce přípravek FAUNA DESINF? Dcera i přítel se nakazili 
plísňovým onemocněním také. 

Děkuji za odpověď a přeji hezký den, M.

Vážená paní Michaelo, 

k desinfekci můžete v tomto případě přípravek FAUNA DESINF 
určitě využít – díky vyšetření ve Státním zdravotním ústavu dle 
platných norem je deklarována jeho účinnost i  proti plísním 
a kvasinkám. 

Pro ošetřování kůže s  výskytem plísňové infekce je vhodný 
MYCOS BALZAM. Dané místo mazejte denně, aplikace 
je třeba dlouhodobá, až měsíc a více. Pro omývání je možné 

použít mycí olej HY-NEUTRAL, do kterého přidáme směs 
éterických olejů CANDISAN v  5–10% koncentraci. Přípravky 
jsou na bázi rostlinných a éterických olejů, můžete je bez obav 
použít pro lidi i zvířata.

S pozdravem 
 MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.

Pokračování vývoje přípravku na podporu zdraví včel
Ačkoli uplynulý rok přinesl mnoho komplikací, zvratů a překvapení, vývoj přípravku na podporu včelstev 
stále pokračuje a za rok 2020 se zase posunul. Zatímco v roce 2019 jsme se soustředili hlavně na testování 
antimikrobiální aktivity éterických olejů a hlavním předmětem našeho výzkumu byly výhradně patogenní 
organismy (mor včelího plodu a  zvápenatění včelího plodu), loni jsme se zabývali především vlivem 
éterických olejů na parazitického roztoče včel kleštíka včelího a na včely samotné. Součástí testů toxicity 
éterických olejů byly také testy emulgátorů, které jsou součástí aplikačních forem přípravků a  zlepšují 
jejich technologické vlastnosti.

Testování éterických olejů na včelách a  roztočích mělo za cíl 
najít takové éterické oleje, které jsou co nejvíce toxické 
pro roztoče, a  naopak neškodné pro včely. Testování proto 
probíhalo na několika úrovních. V  první řadě bylo nezbytné 
testovat vliv éterických olejů s rozlišným botanickým původem 
na roztočích. Ještě předtím však bylo nutné zjistit, jak lze získat 
velké množství živých roztočů ve vitálním stavu. Po mnoha 
pokusech a nezdarech se nám podařilo optimalizovat metodu, 
která je k  tomuto účelu vhodná. To umožnilo otestovat 

a vybrat oleje, které vykazují u roztočů vysokou akutní toxicitu 
a  způsobují tak jejich rychlý úhyn. Takto vybrané oleje byly 
dále testovány na včelách samotných, což umožnilo vyřadit 
z testů oleje, které se jevily jako nevhodné. 

Nezávisle na testech s  roztoči byla testována vhodnost 
různých emulgátorů a jejich vliv na technologické parametry 
přípravku, stejně jako na zdraví včel.
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možné efektivně získávat roztoče na testy toxicity éterických 
olejů, jsme se vrátili k  pokusům se včelími patogeny. 
Jednalo se o  testování synergických účinků vybraných olejů 
na  mikrotitračních destičkách, kde je možné otestovat velké 
množství vzorků (stovky až tisíce) za velmi nízké spotřeby olejů 
a kultivačního media. Tento výzkum probíhá za účelem zvýšení 
účinku vyvíjeného přípravku, což vede k následnému snížení 
aplikační dávky a nižším celkovým nákladům. Výzkum v tomto 
směru je však značně omezován současnou epidemiologickou 
situací zapříčiněnou vládními restrikcemi, zejména omezeným 
přístupem do laboratoří nebo i nedostupností laboratorního 
spotřebního zboží. Nicméně věříme, že se situace zlepší 
a budeme schopni tyto testy dokončit v brzké době a zahájit 

jednu z posledních fází výzkumu, kterou je testování vybraných 
účinných olejů /směsí na toleranci u včelího plodu a celkové 
přesunutí výzkumu z laboratoře více do včelařské praxe.

Autoři:

Ing. Marian Hýbl  
(Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, ústav 

zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství)

Ing. Petr Mráz  
(Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská 

fakulta, katedra speciální produkce rostlinné)

AROMAFLORA pomáhá včelám – finanční dar pro Jihočeskou 
univerzitu na nákup včelařského vybavení
S  koncem roku 2020 u  nás Ježíšek naděloval i  včelám. Jak jsme slíbili, i  z  loňského prodeje přípravků 
pro ošetřování rostlin AROMAFLORA přispějeme 10 % organizaci zabývající se výzkumem včel a podporou 
včelařství. 

Finanční dar 20 000 Kč tentokrát poputuje na Jihočeskou 
univerzitu v  Českých Budějovicích, kde bude sloužit 
k  nákupu včelařského vybavení. S  Jihočeskou univerzitou 
spolupracujeme na vývoji přípravků pro včely na bázi 
rostlinných silic, takže jsme si jisti, že budou tyto prostředky 
smysluplně vynaloženy. 

Prostřednictvím nákupu přípravků vyráběných společností 
1.  AROMATERAPEUTICKÁ KH a. s. tak na dobrou věc 
přispíváte i Vy!

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D. 

PLANT-PROTECTOR, jak ho správně použít? 
PLANT-PROTECTOR je výjimečný přípravek s krásným posláním ochrany rostlin před škůdci a plísněmi. Aby 
však fungoval tak, jak má, musí se s ním správně zacházet. Kromě dodržování doporučeného dávkování 
je nutné přípravek správně aplikovat, a to znamená zapravit do země. Nikdy neaplikujte přípravek pouze 
na povrch zeminy. Proč je to tak důležité? 

Protože PLANT-PROTECTOR je plný živin, a  to patogenní 
mikroorganismy přímo zbožňují, tak se na přípravku 
rozsypaném jen tak na povrchu substrátu mohou uchytit 
plísně. Jenže plísně ke svému vzniku potřebují především 
vzduch a  ten se pod zemí nevyskytuje. Proto zapravením 
PLANT-PROTECTORU do půdy se živiny dostanou, kam mají, 
a plísně nedostanou žádnou šanci.

Iva Šimonková
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Termíny kurzů – I. pololetí 2021
5.–7. 3. 2021 Základní kurz Brno 
Školitel: Karel Hadek, Vlastimila Kolarčíková 
Kontakt: Pavel Vozdek 
Telefon: +420 776 077 314 
Email: info@kurzynow.cz, vozdek@umeni-masaze.cz  
Web: www.kurzynow.cz 

12.–14. 3. 2021 Základní kurz Ostrava 
Školitel: Karel Hadek, Vlastimila Kolarčíková 
Kontakt: Vlastimila Kolarčíková 
Telefon: +420 603 286 335 
Email: vlastimilakolarcikova@seznam.cz

19.–21. 3. 2021 Základní kurz Praha 
Školitel: Karel Hadek, Vlastimila Kolarčíková 
Kontakt: Drahomíra Vaculová 
Telefon: +420 737 312 571 - večer 
Email: kurzypraha@seznam.cz, vaculovadrahomira@seznam.cz  
Web:  www.zdravuska2.webnode.cz       

Zahajte jarní sezónu s aromaflorou
Zima je téměř za námi! Za chvíli bude třeba připravit skleníky, květináče, truhlíky a záhonky na další sezónu. 
Poradíme vám, jak vše obstarat bez jediné kapky chemie. 

Začněme u skleníků, které bude třeba po zimě pořádně uklidit 
a  hlavně zbavit zbytků rostlin, ty totiž mohou být skvělým 
útočištěm různých chorob a  škůdců. Na řadě je dezinfekce 
celého skleníku. Ideálním pomocníkem může být dezinfekční 
přípravek THYMICON, který je určen k  dezinfekci různých 
ploch. Svým složením bojuje proti bakteriím a  patogenním 
mikroorganismům. Aplikace přípravku je s  pomocí 
rozprašovače snadná a  díky obsaženému tymiánu také 
příjemně voňavá. Po aplikaci přípravku na stěny a  vybavení 
skleníku doporučujeme skleník alespoň přes noc uzavřít, 
aby nedošlo k  příliš rychlému odvětrání účinných látek. 
THYMICON lze použít také k  dezinfekci truhlíků, květináčů 
a jiných nádob, ve kterých se mohou skrývat zárodky plísní.

Nyní se můžete vrhnout na péči o  půdu. Ta sice může 
ve  skleníku vydržet řadu let, během kterých je však třeba 
sledovat stav rostlin v  ní zasazených, ale pak je dobré 
zeminu do hloubky až 20 centimetrů odebrat a  nahradit 

ji zeminou z  kompostu. Tuto výměnu je dobré opakovat 
každých 5 let. Ke zlepšení kvality půdy doporučujeme zeminu 
smíchat s  přípravkem pro zvýšení odolnosti rostlin PLANT-
PROTECTOREM. Tento sypký přípravek obsahuje, kromě 
jiných přírodních látek, výlisky z  lisování neemového oleje, 
tzv. pokrutiny. Po smíchání přípravku se zeminou dojde 
k uvolnění účinných látek do půdy, kde jsou vstřebány kořeny. 
Účinné látky se v  rostlinách ukládají do vakuol a  poskytují 
taky přirozenou ochranu před škůdci. Pokrutiny obsahují řadu 
minerálních látek (fosfor, draslík, aj.) a mohou pomoci zbavit 
půdu patogenních mikroorganismů. Do 1 litru zeminy lze 
přidat 5 – 15 g přípravku. PLANT-PROTECTOR je určen pro 
APLIKACI DO PŮDY! Nikdy jej nesypte na povrch zeminy, dáte 
tím prostor ke vzniku plísní.

Tak nasaďte rukavice a hurá do skleníků, jaro už klepe na dveře!

Iva Šimonková

Recenze: 
V současné době u své čtyřleté dcerky používám mycí olej CITRON a emulzi MARINKU. Je to fantastické. Malá měla hrozně 
suchou pokožku s pupínky a od pátku, kdy jsme je začali používat, je to mnohem, ale mnohem lepší. A navíc krásně voní. Tak 
opět musím poděkovat za vaše skvělé výrobky.

Markéta Ottová
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ík OPALOVACÍ OLEJE

Kód
zboží 5% sleva

Kč

100 ml E 200 ml G

2601 SPECIÁLNÍ TĚLOVÝ OLEJ SPF 4 332,03 531,26

2602 OPALOVACÍ OLEJ SPF 6 384,25 614,81

2603 OPALOVACÍ OLEJ SPF 10 414,07 662,51

2604 OPALOVACÍ OLEJ SPF 15 472,87 756,62

2605 OPALOVACÍ OLEJ SPF 20 498,62 802,52

2610 LECISON 332,03 531,26

2606 PANTESON 456,35 684,51

LECITINOVÉ KRÉMY

Kód
zboží 5% sleva

Kč

50 ml D 100 ml E

2007 ELEUTHEROCOCC 381,30 579,57

2008 ELEUTHEROCOCC SPF 6 436,52 663,54

2024 GELEE ROYALE – s mateří 
kašičkou 440,10 668,93

2043 LECIDERMA SHEA LAVENDEL 466,11 699,13

2046 LECIDERMA SHEA LAVENDEL 
SPF 6 506,54 780,05

2042 LECIDERMA SHEA NEUTRAL 391,44 587,97

2049 LECIDERMA SHEA NEUTRAL 
SPF 6 430,75 666,58

2044 LECIDERNA SHEA ROSE 629,16 943,75

2047 LECIDERNA SHEA ROSE SPF 6 674,35 1034,16

2045 LECIDERMA SHEA SANTAL 573,92 860,88

2048 LECIDERMA SHEA SANTAL 
SPF 6 615,15 943,34

2041 LECIDERMA SHEA SUPRA 416,98 629,66

2053 LECIDERMA SHEA SUPRA 
SPF 6 456,58 716,85

2054 LECIDERMA GIRL 375,73 563,61

2055 LECIDERMA BOY 358,07

EXKLUZIVNÍ REGENERAČNÍ 
OBLIČEJOVÉ OLEJE BPJ

Kód
zboží 5% sleva

Kč

30 ml Z

1912 HEŘMÁNKOVÝ BPJ 1067,14

1921 JASMÍN BPJ 582,77

1922 JASMÍN SPF 6 620,16

1913 NEROLIOVÝ BPJ 1194,85

1915 NEUTRÁLNÍ BPJ 711,59

1917 ROSEA BPJ 1051,70

1914 SANTÁLOVÝ BPJ 1185,86

REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ KRÉMY

Kód
zboží 5% sleva

Kč

50 ml D 100 ml E

2025 AKNETTE 324,76 519,60

2026 AKNETTE SPF 6 354,86 537,48

2031 ALOE VERA 410,26 634,84

2017 APISAN 407,27 570,49

2003 CITRONOVO ‑MRKVOVÝ 342,08 547,34

2027 CITROSE 335,35 536,54

2014 LEVANDULOVÝ 351,43 527,13

2015 LEVANDULOVÝ SPF 6 366,98 567,20

2016
MATEŘÍDOUŠKOVÝ/
QUENDEL 338,32 541,30

2039 NEROLI 429,55 687,25

2018 OLIVOVÝ 281,35 450,15

2019 OLIVOVÝ SPF 6 349,69 524,04

2022 ROSEANA 476,80 715,19

2023 ROSEANA SPF 6 525,35 788,02

2011 SANTALIA 294,90 501,35

2012 SANTALIA SPF 6 327,01 555,93

2050 SENSISHEA 205,10 328,19

2033 SHEA ‑MELLISEA 355,53 533,29

2032 TAMANU ‑DERM 688,32 1082,85

2028 TANADERM 245,04 392,07

2029 TEA TREE 212,61 318,91

2030 TEA TREE SPF 6 230,59 353,34

OŠETŘENÍ VLASŮ A POKOŽKY HLAVY

Kód
zboží 5% sleva

Kč

100 ml E 200 ml G

1406 HAARETOL 337,77 540,41

1421 SEBOÖL 331,96 464,76

1401 VLASOVÉ TONIKUM KOMONICOVÉ 220,12

1404 VLASOVÝ MYCÍ OLEJ (mast./norm.) 323,22 484,83

1405 VLASOVÝ MYCÍ OLEJ (suché/norm.) 323,22 484,83

1402 HAARETTE Q 884,72

1403 LUPISAN 234,98     

1420 SEBOSAN 370,75

2801 APILINE 262,75 420,42

NOSNÍ OLEJE

Kód
zboží 5% sleva

Kč

10 ml B 20 ml C 50 ml D

1603 DONOSOL 384,73

1604 LECINOS 398,71

1601 NOSNÍ OLEJ 231,97 371,17

1602 NOSNÍ OLEJ BABY 236,42 378,31 756,56

REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE

Kód
zboží 5% sleva

Kč

30 ml Z
1916 ALIPIA 437,20
1901 ALOE VERA 302,44
1920 ALOE VERA SPF 6 341,64
1902 ARNIKA 294,36
1903 ARNIKA SPF 6 333,29
1919 AVOKÁDO 290,57
1904 AVOKÁDO SPF 6 329,86
1909 GERADERM 340,29

1907 LEVANDULOVO ‑MRKVOVÝ 360,93

1908 LEVANDULOVO ‑MRKVOVÝ SPF 6 401,26

1911 NEUTRÁLNÍ 296,67

1910 YLANG ‑YLANG 369,87

Jediný platný ceník je na našem e -shopu www.eshop.karelhadek.eu

Ceník 
Sleva se týká všech označených přípravků a platí od 5. 2. 2021 do 28. 2. 2021 do 23.59 hodin.

SPRCHOVACÍ OLEJE

Kód
zboží 5% sleva

Kč

100 ml E 200 ml G

1102 BOROVICOVÝ 295,05 413,09

1103 CITRONOVÝ 305,18 427,25

1109 ČAJOVNÍKOVÝ 281,49 394,08

1104 FRISCH 295,04 413,07

1113 GRAPEFRUITOVÝ 286,90 401,64

1117 HVĚZDA 281,97

1116 JALOVCOVÝ 297,96 417,13

1105 LEVANDULOVÝ 300,56 420,75

1114 MEDUŇKOVÝ 287,37 402,31

1110 NEUTRÁLNÍ 246,95 345,74

1106 ROZMARÝNOVÝ 340,67 476,94

1107 SANTÁLOVÝ 325,01 454,98

1112 ŠALVĚJOVÝ 296,44 415,03

1108 Z CITRONOVÉ RŮŽE 291,97 408,74

1111C
SADA SPRCHOVACÍCH 
OLEJŮ 12 × 20 ml:  618,19  

PŘÍPRAVKY NA INTIMNÍ HYGIENU

Kód
zboží 5% sleva

Kč

100 ml E 200 ml G

OLEJE
1202 HY ‑INTIMA (pro ženy) 258,87 362,40
1203 HY ‑INTIM H (pro muže) 258,87 362,40

1205 HY ‑INTIM SET 2 × 200 ml: 651,66

1209 SADA INTIM 618,44

KRÉMY
50 ml D 100 ml E

1204 INTIMISS 399,71 679,47
1206 FEMISHEA 465,64 791,57
1211 GENISAN 498,30

KOUPELOVÉ OLEJE

Kód
zboží 5% sleva

Kč

100 ml E 200 ml G

1002 BOROVICOVÝ 302,44 423,44

1003 CITRONOVO ‑KAFROVÝ 319,43 447,22

1004 EUKALYPTO ‑TYMIÁNOVÝ 355,15 522,10

1020 GRAPEFRUITOVÝ 348,07 487,28

1006 JALOVCOVÝ 398,14 557,39

1021 JEŽÍŠEK 368,97 516,53

1007 LEVANDULOVÝ 303,56 424,96

1008 MANDARINKOVÝ 257,41 360,38

1009 MEDUŇKOVÝ 291,97 408,74

1017 NEUTRÁLNÍ 246,95 345,74

1015 PAČULIOVÝ 339,72 475,60

1010 PELARGÓNIOVÝ 585,20

1011 ROZMARÝNOVÝ 387,80 542,93

1019 ŠALVĚJOVÝ 365,48 511,67

1012 TYMIÁNOVÝ 332,29 465,20

1013 YLANG ‑YLANG 510,54 714,80

1014 Z CITRONOVÉ RŮŽE 339,80 475,74

1016 Z RŮŽOVÉHO DŘEVA 352,64 493,70

1018C SADA KOUPELOVÝCH OLEJŮ 18 × 20 ml  696,05    

HY ‑OLEJE NA OMÝVÁNÍ OBLIČEJE
Kód

zboží 5% sleva Kč
100 ml E 200 ml G

1301 HY ‑OLEJ NA HOLENÍ 309,84 464,74

1302 HY ‑OLEJ NA ODSTR. MAKE ‑UPU 294,90 442,37

1306 HY ‑OLEJ NEUTRÁLNÍ 294,90 442,37

1303 HY ‑OLEJ SANTÁLOVÝ 348,58 522,88

1304 HY ‑OLEJ YLANGOVÝ 335,28 502,91

1305 HY‑OLEJ Z RŮŽOVÉHO DŘEVA 316,96 475,43

1980 LIPIO KARLOFF 349,94 523,57

1317 ATLAS TONIKUM PO HOLENÍ 208,83

1212 PRESHEA 525,23 892,89
1213 LUCALEN 356,45 534,74
1214 MONTANISS 385,08 577,61

DEODORANTY
200 ml G 500 ml P

1208 HAPPY ‑DEO 448,44 896,86
1216 ANTIINSEKT SPRAY 371,50 742,98

50 ml 100 ml
1215 DEOMAN 155,01 279,00

PŘÍPRAVKY NA OŠETŘENÍ ZUBŮ A ÚSTNÍ 
DUTINY

Kód
zboží 5% sleva

Kč

100 ml E 200 ml G

1507 BABY ‑DENT 281,60 422,43

1503 DENTAROM 294,85
1505 HALITOSAN 378,85
1506 KARIOSAN 206,75 310,14
1504 ZUBNÍ OLEJ  268,81     403,20    

6,5 ml Y 30 ml Z

1501 HERPILAN 219,00 591,67

1502 LIPPEA SPF 219,00 587,50
1508 TANALIP 209,00 571,33

PŘÍPRAVKY NA OŠETŘENÍ  NOHOU

Kód
zboží 5% sleva

Kč
100 ml E 200 ml G

1811 DEOBOTAS 234,74 375,58
1801 DEO PROFUSS 178,22 285,19
1804 KOUPELOVÝ OLEJ NA NOHY 296,44 415,03
1805 MASÁŽNÍ OLEJ NA NOHY 413,25 578,55
1806 MYKOSAN ‑N 973,75

2728 PREVENTY 443,18 620,48

50 ml D 100 ml E
1808 LYMPHA ‑PACK W/O 324,83 454,79
1802 PEDI ‑DERM G10 160,13 224,18
1803 MYKOSAN‑H, plíseň pokožky 266,43

Tento ceník nabývá platnosti dne 5. 2. 2021.  Všechny předešlé ceníky tímto dnem pozbývají platnosti. Vzhledem k neustálému 
pohybu cen surovin na světových trzích je nutno považovat ceny v tomto ceníku jen za informativní.  
Jediný platný ceník je na našem e -shopu www.eshop.karelhadek.eu
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ík 2732 Dr. VOŠTĚP 437,20 700,72

2735 LECITOL LINDENOL 264,95 450,39

2721 LECITOL MCS ‑N 90,85 163,34

2719 LECITOL NEUTRAL SUPER 276,73 498,14

2716 LECITOL NEUTRAL Z 190,25 342,42

2723 LECITOL ROYALE 324,92 552,41

2737 LECITOL WALO 308,40 524,26

2736 LECITOL YLJA 339,80 577,66

2710 LEVANDULOVÝ 281,97 479,36

2711 MANDLOVO ‑TŘEZALKOVÝ 269,42 458,06

2724 NEUTRÁLNÍ 236,59 402,20

2717 PMS (uklidňující) 552,70

2720 SKOŘICOVÝ 272,25 462,82

2712 THERMOTON 525,16 892,78

2727 SADA MASÁŽNÍCH OLEJŮ 12×20 820,52

MASÁŽNÍ KRÉMY A BALZÁMY

Kód
zboží 5% sleva 50 ml D 100 ml E

2701 CALEN B 411,67
2704 CALEN K 409,35
2739 BORO ‑BORO balsám 257,29 441,95
2731 SCHOKO PACK 257,46 383,31
2705 TENARENE AKUT 276,82
2706 TENARENE SUPER 444,55

SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVKY
Kód

zboží 5% sleva Kč
100 ml E 200 ml G

2830 ATOSAN ‑LECI 453,94 635,52
1810 DEKUBITOL Spec. těl. olej 505,67 859,65
1809 DEPILOL 279,98 447,97
2803 HEMOSAN 293,48 469,58
2733 NARBENOL 516,56

5 ml 30 ml
2823 ONRIT 54,95 274,71

50 ml D 100 ml E
2020 ARADEA 443,18
2002 ATOP ‑DERM 309,84 464,73
2821 ATOPINAL 326,53 457,12
2062 BODY SALVIA 275,43 440,68
2725 CHINA BALSAM 461,22

2740 JOSHEA 425,84 681,33

2804 MOLUSAN 254,33 406,93

2001 MONTANA 264,83 397,20
2807 PROATEM balzám 399,71 679,47

2808 SALTERICA 159,51 239,26

2822 SHEA VITA 127,22 178,09

2726 THERMO ‑BALSAM 325,48
2802 WINTERSHEA 285,80 457,27

SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVKY – OLEOSOL
Kód

zboží 5% sleva
Kč

100 ml E 250 ml H
2809 OLEOSOL BAL 130,50 261,01

2810 OLEOSOL JAGR 150,08 300,31

2811 OLEOSOL CELLU 164,17 328,35

2812 OLEOSOL PEDI 162,81 325,63

PŘÍRODNÍ PARFÉMY – PENTAGRAM

Kód
zboží 5% sleva

Kč
3 ml R 50 ml D

4951 DŘEVO – SOUCITNOST 120,75 1557,52
4952 OHEŇ – LÁSKA 119,54 1538,95
4953 ZEMĚ – EMPATIE 122,72 1641,79
4954 KOV – ÚCTA 63,27 818,62
4955 VODA – MOUDROST 118,95 1557,52

PARFÉMY

Kód
zboží 5% sleva Kč

3 ml R 30 ml Z
4908 VALENTINE – Unisex parfém 49,75 306,95
4909 KLEOPATRA – Dámský parfém 53,66 306,95
4910 FARAO – Pánský parfém 36,13 247,63
4911 MAGIC – Dámský parfém 54,21 306,95
4912 LILIEN – Dámský parfém 47,00 306,95
4913 VIOLA – Dámský parfém 63,83 351,69
4914 CARLOSS – Parfém pro muže 185,87 946,86

PŘÍRODNÍ PARFÉMY – ČAKROVÉ
Kód

zboží 5% sleva
Kč

3 ml R 50 m D
4901 č. 1 MULADHARA ‑KOŘENOVÁ 41,03 300,27

4902 č. 2 SVADHIŠTHANA ‑SAKRÁLNÍ 52,56 475,27

4903 č. 3 MANIPURA ‑EMOČNÍ 67,44 695,00

4904 č. 4 ANAHATA ‑SRDEČNÍ 71,44 933,47

DĚTSKÁ SÉRIE
Kód

zboží 5% sleva Kč
50 ml D 100 ml E

2034 BABY K heřmánkový 221,92 310,65
2035 BABY L levandulový 212,83 297,97

100 ml E 200 ml G
2708 DĚTSKÝ masážní olej 244,03 366,06
2709 FENYKLOVÝ masážní olej 294,68 500,93
1005 HEŘMÁNKOVÝ Dětský koupelový olej 291,49 408,03
1207 MANDLOVÝ umývací olej 272,50 381,51
2713 MUTTISOFT 311,01 528,75
1150 CITRONEK Dětský mycí olej 259,00 389,00
1151 FENYKLÁČEK Dětský mycí olej 259,00 392,00
1152 MELINKA Dětský mycí olej 259,00 389,00
1153 MARINKA Dětský mycí olej 259,00 385,00
1154 EMI Dětský intimní mycí olej 263,01 395,00
2080 CITRONEK Dětská lecitinová emulze 207,01 310,99
2081 FENYKLÁČEK Dětská lecitinová emulze 207,01 310,99
2082 MELINKA Dětská lecitinová emulze 207,01 310,99
2083 MARINKA Dětská lecitinová emulze 207,01 319,00
2750 CITRONEK ‑ DĚTSKÁ SADA 538,99
2751 FENYKLÁČEK ‑ DĚTSKÁ SADA 538,99
2752 MELINKA ‑ DĚTSKÁ SADA 538,99
2753 MARINKA ‑ DĚTSKÁ SADA 538,99
2754 DĚTSKÁ SADA LECITINOVÁ 399,00

2755 SADA DĚTSKÝCH MYCÍCH OLEJŮ 
5x20 ml 299,00

10 ml B 20 ml C
1602 NOSNÍ OLEJ BABY 236,42 378,31

2729c SADA BABY – testovací 8 ks 487,54

REGENERAČNÍ PLEŤOVÉ MASKY
Kód

zboží 5% sleva Kč
50 ml D 100 ml E

2405 AKTIDERMA LY 317,73 476,59
2401 JOJOBA 251,45 352,01
2402 LECITHIN W/O 309,08 432,72
2403 NATURALIA W/O 293,33 410,66

MASÁŽNÍ OLEJE
Kód

zboží 5% sleva Kč
100 ml E 200 ml G

2714 CAYATHERM 443,18 753,42

2722 COSETTE 616,87 1048,68

Jediný platný ceník je na našem e -shopu www.eshop.karelhadek.eu

LIPIO ‑SÉRA

Kód
zboží 5% sleva

Kč

35 ml S 30 ml Z

1957 ALBIDERM 518,12

1956 CEDR ATLAS 414,64

1966 CEDR ATLAS SPF 6 455,33

1953 HEŘMÁNEK 483,31

1955 LEVANDULE 409,94

1965 LEVANDULE SPF 6 457,09

1958 LMP 385,77

1968 LMP SPF 6 435,53

1950 NEUTRÁLNÍ 356,36

1960 NEUTRÁLNÍ SPF 6 397,37

1951 RŮŽE 747,28

1959 LIPIO‑SÉRUM MAN 590,65

1961 RŮŽE SPF 6 788,73

1954 RŮŽOVÉ DŘEVO 404,17

1952 SANTÁLOVÉ DŘEVO 606,20

1962 SANTÁLOVÉ DŘEVO SPF 6 651,22

FLUID – GOTHEA

Kód
zboží 5% sleva

Kč

30 ml Z

1970 GOTHEA AMO 1535,30

1972 GOTHEA DREAM 621,56

1971 GOTHEA ROY 1723,84

ZÁKLADNÍ KRÉMY

Kód
zboží 5% sleva

Kč

50 ml D 100 ml E

2301 DERMISOFT 178,18 240,56

2302 NATURALIA 232,30 325,21

2303 SHEA BUTTER 283,15 396,46

PROGRAM SALTIA

Kód
zboží 5% sleva

Kč

50 ml D 100 ml E

2036 SALTIA 234,98

2037 SALTIA BN 354,74 603,05

2404 SALTIA W/O 279,94 391,89

2518 ROZMARÝNOVÉ Pleťové tonikum 145,50 305,55
2522 RŮŽOVÉ Pleťové tonikum 218,17 458,15
2520 YLANGOVÉ Pleťové tonikum 145,50 305,55

PŘÍPRAVKY NA OŠETŘENÍ RUKOU

Kód
zboží 5% sleva Kč

20 ml C 500 ml D
1706 CITRIO Mycí olej 19,47 407,26
1707 DESINFI Mycí olej 21,32 443,13
1708 SENSITIV Mycí olej 27,64 555,68

10 ml B 30 ml Z
1701 ELASTOSAN – olej na nehty 191,04 477,59

50 ml D 100 ml E
1710 LECIO ‑MAJO 253,47 506,85
1704 SHEADERM 404,17
1702 REA 205,09 287,13
1703 MYRHEA 211,12 295,52
1705 BALNARU TH 317,28
6622 KRÁSNÉ RUCE – sada  784,37

WOMAN THERAPY

Kód
zboží 5% sleva Kč

100 ml E 200 ml G
1001 CELLU ‑THERAP Koupelový olej 488,01 683,22
1101 CELLU ‑THERAP Sprchovací olej 380,39 532,54
2707 CELLU ‑THERAP Masážní olej 354,52 496,28

50 ml D 100 ml E
2702 CELLU ‑THERAP Masážní krém 336,72 538,76
2730c SADA CELLU ‑THERAP testery 4 ks 310,54

100 ml E 200 ml G

1038 MENOTON Koupelový olej 398,14 557,39

1138 MENOTON Sprchovací olej 309,86 433,81

2738 MENOTON Tělový olej 420,68 588,93

h2741c SADA MENOTON 248,33

SPECIÁLNÍ PROGRAM COUPEROSE

Kód
zboží 5% sleva Kč

30 ml Z 50 ml D

2004 ALTHEA Regenerační krém 443,02

2005 ALTHEA SPF 6 Regenerační krém 479,01

1905 ALTHEA Regenerační olej 384,81

1906 ALTHEA SPF 6 Regenerační olej 423,59

OČNÍ KRÉMY
Kód

zboží 5% sleva
Kč

15 ml T
2203 LECI ‑CARRE 379,79
2202 SHEA ‑CARRE N 339,58
2201 SHEA ‑CARRE R 383,54

TĚLOVÉ KRÉMY A OLEJE

Kód
zboží 5% sleva

Kč

50 ml D 100 ml E

2060 BODYEM NEUTRAL 206,64 309,93

2061 BODYEM ROY 231,90 347,86

100 ml E 200 ml G
2070 LECITINIA BODY BALM 327,25
2071 LECITINIA BODY MONTANA 359,58
2072 LECITINIA BODY MAN 416,45
2090 MOSKYTOL 288,42 455,71

BYLINNÉ PLEŤOVÉ VODY

Kód
zboží 5% sleva

Kč

200 ml G 500 ml 
P

2501 CITRONOVÁ Pleťová voda 126,14 290,09
2508 ČAJOVNÍKOVÁ Pleťová voda 126,14 290,09
2502 HŘEBÍČKOVÁ Pleťová voda 126,14 290,09
2503 JALOVCOVÁ Pleťová voda 126,14 290,09
2504 LEVANDULOVÁ Pleťová voda 126,14 290,09
2505 ROZMARÝNOVÁ Pleťová voda 126,14 290,09
2506 RŮŽOVÁ Pleťová voda 201,41 463,23
2500 VRATIČOVÁ Pleťová voda 159,52 316,59
2507 YLANG Pleťová voda 126,14 290,09

BYLINNÁ PLEŤOVÁ TONIKA

Kód
zboží 5% sleva Kč

200 ml G 500 ml P
2524 BOY Pleťové tonikum 157,44 314,87
2523 GIRL Pleťové tonikum 156,14 312,28
2509 CITRONOVÉ Pleťové tonikum 145,50 305,55
2521 ČAJOVNÍKOVÉ Pleťové tonikum 145,50 305,55

2510 ELEUTHEROCOCC‑PROPOLISOVÉ 
Pleťové tonikum, 70% alkoholu 273,68 586,49

2513 HŘEBÍČKOVÉ Pleťové tonikum 145,50 305,55
2514 JALOVCOVÉ Pleťové tonikum 145,50 305,55
2516 LEVANDULOVÉ Pleťové tonikum 145,50 305,55
2517 MĚSÍČKOVÉ Pleťové tonikum 189,71 398,39
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ík 4118 KOMONICE 483,16 967,35
4037 KOZLÍK 264,82 595,83
4045 Z VČELÍHO VOSKU 476,00 1071,02
4113   MANUKA 217,37 437,84
4088 MEDUŇKA 675,03 1518,82
4089 MIMOZA 323,54 727,98
4090 NEROLI 998,27 2244,81
4091 RŮŽE 2345,77 5147,91
4092 ŘEBŘÍČEK 614,01 1381,53
4068 SANTÁLOVÉ DŘEVO 942,64 2126,34
4093 SLAMĚNKA 617,09 1392,84
4094 VANILKA 816,26 1836,57

SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ
Kód

zboží 5% sleva Kč
10 ml B 20 ml C

4201 AFRODIZIAKÁLNÍ 231,78 370,82
4228 ANEMOSOL 153,50 266,82
4205 ANTICHRAPIN 234,07 374,53
4206 ANTIINSEKT 195,46 312,74
4207 ANTINIKOTIN 396,43
4224 ANTIOXI 457,90
4208 ANTIRAUCH 215,33 344,55
4229 AROMA baby 165 265,31
4220 AROMA ‑BUDÍK 239,40 383,03
4202 AROMECLIMA 186,43 298,28
4219 ATEMOL 248,85 398,16
4226 BRONOL 219,91 354,90
4209 CANDIÖL 279,51 447,18
1201 CANDISAN 296,62 474,56
4221 CHINA 209,93 335,88
4014 CITRONOVÁ RŮŽE 215,94 345,51
4211 DOBRÝ DEN 165,29 264,45
4203 HARMONIE 263,80 422,07
4216 INSEKTOL 190,54 304,84
4046 MEDUŇKA INDICUM 128,32 205,27
4223 MOLUNOL 269,01 440,09
4225 MOTTENOL 127,58 204,13
4217 NELINOL 281,63 450,64
4204 NOC LÁSKY 397,43 635,85
4212 RELAXAČNÍ 481,23 768,34
4213 SENNÉ KVĚTY 154,78 247,64
4210 THYMION 282,46 446,96
4214 UŠLECHTILÉ DŘEVO 244,48 391,19

5018 Z ČERNÉHO KMÍNU LZS 676,84 1266,12
5022 Z JADER ANDSKÉ RŮŽE LZS 1204,30
5017 Z JADER HROZNŮ LZT 126,72 235,92
5019 Z MERUŇ. PECEK LZS 283,30 526,43
5020 Z PŠENIČNÝCH KLÍČKŮ LZS 297,72 560,42
5013 Z RÝŽOVÝCH KLÍČKŮ LZS 130,83 254,46
5021 Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ LZS 584,12
5023 Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ LZT 127,75 266,82
5043 Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ PRA 254,46

KOSMETICKÁ MÁSLA
Kód

zboží Bez slevy Kč
100 ml E 250 ml H

5029 BAMBUCKÉ MÁSLO 111,53 223,02

5026 KAKAOVÉ MÁSLO (v gramech) 185,36 370,70

5025 MANGOVÉ MÁSLO 283,77 567,53

ROSTLINNÉ OLEJOVÉ MACERÁTY
Kód

zboží Bez slevy Kč
115 ml U 215 ml V

5209 ALOE VERA 279,50 435,99
5201 ARNIKOVÝ 385,01 616,04
5202 KAŠTANOVÝ 232,44 371,90
5203 MĚSÍČKOVÝ 266,65 426,64
5208 TŘEZALKOVÝ C10 244,06 390,51
5211 TŘEZALKOVÝ M10 262,09 419,32
5207 TŘEZALKOVÝ O10 254,16 406,66
5204 TŘEZALKOVÝ S10 244,06 390,51
5205 TŘEZALKOVÝ W10 558,48 893,54

VITAMÍNY
Kód

zboží Bez slevy Kč
20 ml C 50 ml D

5101 LECITIN SUPER 235,29
5102 PANTHENOL 77,94 155,89
5103 VITAMIN A 244,17 488,36
5104 VITAMIN E 198,20 396,43

PENTAGRAMOVÉ SMĚSI
Kód

zboží 5% sleva Kč
2 ml O 5 ml A

4851 DŘEVO  – SOUCITNOST 415,21 948,15
4852 OHEŇ  – LÁSKA 461,11 936,31
4853 ZEMĚ  – EMPATIE 487,76 1000,59
4854 KOV  – ÚCTA 215,34 486,84
4855 VODA  – MOUDROST 177,22 557,18

4850 SADA PENTAGRAMO‑
VÝCH SMĚSÍ 5 × 1668,82 3523,37

4215 UVOLŇUJÍCÍ 186,54 298,47
4218 VIROSAN 252,39 403,83
4232 VŮNĚ SPÁNKU 198,90 313,14
4231   JARNÍ KVÍTÍ 257,46 419,05

10 ml 5 ml
4230   PŘÍCHOD JARA 682,97 343,64

30 ml Z 50 ml D
5600 AROMISAN 269,49
2805 PROAPINOL 275,85

SMĚSI ÉO SAUNA
Kód

zboží 5% sleva Kč
10 ml B 20 ml C

4401 ČÍNSKÁ SAUNA 356,56 570,51
4402 FINSKÁ SAUNA 288,03 460,81
4404 HORSKÁ SAUNA 328,74 526,01
4405 JAPONSKÁ SAUNA 309,38 494,97
4406 LESNÍ SAUNA 281,88 450,98
4409 POLÁRNÍ SAUNA 405,09 648,13
4412 RUSKÁ SAUNA 308,74 493,99
4410 SAUNA RELAX 310,06 496,08

ROSTLINNÉ OLEJE

Kód
zboží Bez slevy Kč

215 ml V 500 ml I
5041 ARGANOVÝ OLEJ LZS 648,00 1233,15
5002 AVOKÁDOVÝ OLEJ 178,22 341,00
5003 BRUTNÁKOVÝ OLEJ LZS 633,57 1338,24
5004 DÝŇOVÝ OLEJ LZS 365,73 689,20
5005 JOJOBOVÝ OLEJ LZS (DPH 21%) 676,85 1266,11
5024 KARITÉ (SHEA OLEJ) 143,20 266,82
5042 KOKOSOVÝ OLEJ LZS 489,34
5031 KONOPNÝ OLEJ LZS 282,27 594,43
5006 LNĚNÝ OLEJ LZS 205,0
5007 MAKADAMIOVÝ LZS 194,71 400,75
5039 MANDLOVÝ OLEJ LZS 256,52 472,86
5009 MANDLOVÝ OLEJ LZT 163,80
5010 OLIVOVÝ OLEJ LZS 143,20 270,95
5011 PUPÁLKOVÝ OLEJ LZS 586,18 1128,06
5012 RICINOVÝ OLEJ LZS (DPH 21%) 141,13 275,06
5014 SEZAMOVÝ OLEJ LZT 127,75 237,98
5015 SLUNEČNICOVÝ OLEJ LZS 108,17 202,94
5035 SLUNEČNICOVÝ OLEJ LZT 89,62
5016 SOJOVÝ OLEJ LZT 122,60
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4905 č. 5 VIŠUDDHI ‑KOMUNIKAČNÍ 57,85 545,10

4906 č. 6 ADŽŇA ‑INTUIČNÍ 69,08 720,76

4907 č. 7 SAHASRARA ‑KORUNNÍ 54,47 506,20

DOPLŇKY STRAVY
Kód

zboží Bez slevy Kč
100 ml E 250 ml H

3011 ELEUTHEROCOCC extrakt 263,91 527,82
3005 ECHINACEA EXTRAKT 294,86 643,99

100 g E 250 g H
3002 ELEUTHEROCOCC KOŘEN 112,74 191,63
3010 ECHINACEA KOŘEN  171,44     369,22    
5105 VITAMÍN C v prášku – 130 g 287,96
9508 MASTICHA CHIOS 20 g 259

 215 ml V 500 ml I
3003 ALOE VERA GEL – šťáva 152,07 245,18
3004 ALOE VERA KONCENTRÁT –10× 547,48 1103,23

DESINFEKČNÍ A ČISTÍCÍ PŘÍPRAVKY
Kód 

zboží Bez slevy 100 ml E 500 ml I

1807 THYMICON 111,27 295,67
5502 ORANGE ‑ACIDOL 84,38
5500 ORANGE ‑SANITOL 441,96
3215 HY‑DESICITRO 292,00 833,00
3213 HY‑DESISTRONG 292,00 833,00

50 ml 500 ml
3216 DESICITRO 254,00 1 145,00
3214 DESISTRONG 254,00 1 145,00

5501 SAMEA ‑ 140 gr  včetně 
aplikároru 132,89

ÉTERICKÉ OLEJE

Kód
zboží 5% sleva Kč

10 ml B 20 ml C
4001 AMYRIS 229,74 367,78
4002 BADYÁN 162,77 266,82
4108 BAZALKA 240,73 385,16
4004 BENZOE ABSOLUE PRYSKYŘICE 365,92 585,44
4005 BERGAMOT 295,68 473,11
4006 BOROVICE ‑JEHLIČÍ 166,89 268,88
4033 BOROVICE ‑KLEČ 249,31 399,72
4007 CEDROVÉ DŘEVO 139,08 219,43
4003 CEDROVÉ DŘEVO ATLAS 128,68 205,89
4009 CELER ‑SEMENA 308,03
4010 CITRON 235,92 315,24

4011 CITRON BEZ TERPENU 493,47 811,80
4012 CITRON EXTRA 222,10 355,35
4013 CITRONELA 136,26 218,00
4015 CITRONOVÁ TRÁVA 163,65 261,82
4016 CYPŘIŠ 234,89 376,02
4076 ČAJOVNÍK 180,60 288,95
4110  ČERVENÝ POMERANČ 85,64 136,97

4017 ČESNEK 308,03 534,68
4054 DOBROMYSL ‑OREGÁNO 289,48 465,65
4018 ELEMI 333,03
4019 ESTRAGON 362,52
4096 EUKALYPTOVO ‑CITRONOVÝ 147,85 236,58
4020 EUKALYPTUS 132,89 212,22
4022 FENYKL 191,62 312,15
4023 GRAPEFRUIT 189,56 308,03
4024 HEŘMÁNEK ŽLUTÝ 1119,96 198,82
4025 HŘEBÍČEK 122,60 189,18
4101 JALOVEC EXTRA 522,31 847,86
4027 JEDLE ‑ŠIŠKY 235,92 375,46
4028 KADIDLOVNÍK 638,33 1021,32
4029 KAFR 119,51 196,77
4030 KAFR PŘÍRODNÍ KRYSTALY  (v g) 129,80 227,67
4031 KAJEPUT 246,22 411,05
4032 KANANGA 303,91
4103 KARDAMOM 433,11
4034 KMÍN 279,19
4119 KOPAIVA 276,42 453,91
4035 KOPR 345,08
4036 KORIANDR 534,22 854,75
4120 KURKUMA 169,00 267,00
4038 LAVANDIN 196,77 317,31
4039 LEVANDULE EXTRA 276,10 445,04
4112   LIMETKA 164,16 262,66

4097 LITSEA CUBEBA 135,79 217,25
4040 MAJORÁNKA 361,60 577,95
4041 MANDARINKA ČERVENÁ 260,32 416,49
4098 MANDARINKA ZELENÁ 269,91 441,96
4042 MÁTA KADEŘAVÁ 293,96 470,35
4043 MÁTA PEPRNÁ 288,45 462,55
4044 MATEŘÍDOUŠKA 347,17 557,34
4047 MENTOL PŘÍRODNÍ KRYSTALY  (v g) 168,50 269,58
4048 MRKVOVÁ SEMENA 517,29 827,69
4049 MUŠKÁTOVÝ KVĚT 365,31

4050 MUŠKÁTOVÝ OŘECH 425,47 686,11
4051 MYRHA 572,59 916,16
4052 MYRTA 486,25 780,90
4053 NIAOULI 227,67 366,75
4055 PAČULI 286,56 458,47
4099 PELARGÓNIE 363,69 581,92
4057 PEPŘ ČERNÝ 561,21 897,91
4058 PETRŽEL 424,47
4059 PIMENTOVNÍK 573,10 982,49
4060 POMERANČ 101,66 162,62
4061 POMERANČ BEZ TERPENU 221,45 354,29
4062 POMERANČ EXTRA 115,88 185,42
4063 POMERANČOVÉ LISTÍ 234,18 374,69
4064 PUŠKVOREC 468,74 756,16
4065 ROZMARÝN EXTRA 185,21 296,30
4111   RAVENSARA 380,15 606,79

4066 RŮŽOVÁ PALMA 233,02 372,84
4069 SATUREJKA HORSKÁ 369,13
4070 SKOŘICE – KŮRA 428,85 686,16
4072 SMRK – JEHLIČÍ 182,64 292,25
4073 SPAJK 268,87 430,18
4074 ŠALVĚJ 241,07 386,33
4075 ŠALVĚJ MUŠKÁTOVÁ 518,82 830,08
4077 TÚJE 207,31 331,67
4078 TYMIÁN ČERVENÝ 381,40 611,04
4079 TYMIÁN SVĚTLÝ 287,43 451,22
4080 VAVŘÍN 301,88 483,02
4081 VETIVER 603,97 966,18
4082 YLANG ‑YLANG 621,21 1008,56
4083 YZOP 645,93 1038,44
4084 ZÁZVOR 521,28 834,07

50 ml B 100 ml C
4021 EUKALYPTUS KOALA 154,12 277,42
9412 TESTOVACÍ KUFŘÍK S EO  3974,48 (BEZ SLEVY)

EXKLUZIVNÍ ÉTERICKÉ OLEJE

Kód
zboží Bez slevy Kč

2 ml O 5 ml A
4085 ANGELIKA 388,73 874,64
4086 HEŘMÁNEK MODRÝ 286,56 644,79
4109   HEŘMÁNEK ŘÍMSKÝ 285,47 571,98
4024   HEŘMÁNEK ŽLUTÝ 280,24 699,98
4087 JASMÍN 1451,55 3275,00
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ík ČAKROVÉ SMĚSI
Kód

zboží 5% sleva Kč
2 ml O 10 ml B

4801 č. 1 MULADHARA ‑KOŘENOVÁ 60,79 253,42

4802 č. 2 SVADHIŠTHANA ‑SAKRÁLNÍ 95,80 399,14

4803 č. 3 MANIPURA ‑EMOČNÍ 135,83 565,76

4804 č. 4 ANAHATA ‑SRDEČNÍ 198,75 857,92
2 ml O 10 ml B

4805 č. 5 VIŠUDDHI ‑KOMUNIKAČNÍ 110,68 457,63
4806 č. 6 ADŽŇA ‑INTUIČNÍ 144,96 603,87
4807 č. 7 SAHASRARA ‑KORUNNÍ 101,64 358,47
4800 SADA ČAKROVÝCH SMĚSÍ 7 × 806,03 3057,04

VÁNOČNÍ SMĚSI ÉO
Kód

zboží 5% sleva Kč
10 ml B 20 ml C

4309 JEŽÍŠEK 210,88 337,41
4313 ROMANTICKÉ VÁNOCE 236,63 378,61
4301 VÁNOČNÍ ČAS 175,38 280,65
4302 VÁNOČNÍ DÁREK 181,70 290,73
4310 VÁNOČNÍ HVĚZDA 138,44 221,46
4303 VÁNOČNÍ KOLEDA 231,00 369,63
4311 VÁNOČNÍ NÁLADA 175,38 280,65
4304 VÁNOČNÍ POHÁDKA 320,84 513,36
4305 VÁNOČNÍ SEN 212,47 339,94
4308 VÁNOČNÍ STROMEČEK 176,82 282,91
4306 VÁNOČNÍ VEČER 182,63 292,25
4307 VÁNOČNÍ VŮNĚ 190,06 304,10
4312 VOŇAVÉ VÁNOCE 209,62 335,36

AUTOPARFÉMY
Kód

zboží Bez slevy Kč
5 ml A 100 ml E

7005 ANTI ‑TABAK 75,25 453,65

7003 FLAVOUR 63,19 303,59

7004 FLIRT 65,51 394,67
7006 FRUIT ‑LINE 68,55 611,06
7002 LOVE STORY 63,78 298,04

7001 VANILOU 64,03 330,01

OSVĚŽOVAČE VZDUCHU
Kód

zboží Bez slevy Kč
100 ml E 500 ml I

7105 ANEMOS 296,99 1109

7101 CLIMAFRESH 297,14 1119,98

7102 FRESHNESS 229,12 870,68

7103 VŮNĚ SPÁNKU 299,47 1049,23

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT
Kód

zboží Bez slevy Kč
9506 AROMATÁCKY 10 ks 28,00
6001 KOSMETICKÁ ČEPICE 10 ks 26,40
6000 OCHRANNÁ ROUŠKA 5 ks 59
9416 PILNÍK 60,50
9507 SPORTOVNÍ LÁHEV S LOGEM 99,00
9327 TYČINKA INHALAČNÍ BÍLÁ – 5 KS 152
9504 ŽELATINOVÉ TOBOLKY 44,70
9950 BROŽURA – AROMATERAPIE V PRAXI  13,70    

S M
9602 SADA 6–12 KULIČEK MIX VELIKOSTÍ 72,00 87,50
9603 KULIČKY – SADA VÍCE KUSŮ 48,40 94,60   
9611 DŘEVĚNÝ KROUŽEK 5 ks 50,40
9730 DŘEVĚNÉ MISKY 185,30 192,60
9500 TRIČKO S LOGEM XS–XXL 110,00

série Emotion 

SPRCHOVACÍ OLEJE A KRÉMY
Kód

zboží 5% sleva
Kč

50 ml D 100 ml E

8203 FLIRT sprchovací olej 295,44

8404 ETERICA regenerační krém 223,94 369,46

PARFÉMOVÉ OLEJE
Kód

zboží
Kč

10 ml B 20 ml D
8501 AMBRA 121,22 193,96

8502 ANANAS 119,79 191,67

8503 AVOKÁDO 217,28 347,66

8504 BROSKEV 200,88 321,41

8505 KONVALINKA 131,76 210,38

8506 ČOKOLÁDA 134,44 215,10

8507 FIALKA 134,44 215,10

8509 JASMÍN 151,07 241,72

8510 KARAMEL 127,62 204,19

8511 KOKOS 118,02 188,84
8512 MED 134,44 215,10
8513 MEDOVÝ MELOUN 118,16 189,03

8514 MELOUN 134,44 215,10

8515 TABÁK 160,26 256,39

8516 VANILKA 133,14 213,04

8518 KÁVA 199,68 319,44

8519 SANTAL 131,10 225,79

SOUTĚŽ 
Soutěžní otázka:  
K provozování čichového 
tréninku je ideální tato 
kombinace vůní:

a) Levandule, mandarinka, kafr, vanilka

b) Růže, citron, hřebíček, eukalyptus

c) Pelargónie, grapefruit, cedr, petržel  

Odpovědi posílejte jako vždy  
na e-mailovou adresu:  
soutezAKH@karelhadek.eu

Uzávěrka proběhne  
4. 3. 2021 ve 23.59 h. 

Ceny:
1. cena: odběr zboží v hodnotě 1 000 Kč
2. cena: odběr zboží v hodnotě 800 Kč
3. cena: odběr zboží v hodnotě 600 Kč
4.–5. cena: odběr zboží v hodnotě 400 Kč

Tento ceník nabývá platnosti dne 5. 2. 2021 Všechny předešlé ceníky tímto dnem 
pozbývají platnosti. Vzhledem k neustálému pohybu cen surovin na světových 
trzích je nutno považovat ceny v tomto ceníku jen za informativní.  
Jediný platný ceník je na našem e -shopu www.eshop.karelhadek.eu
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