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V minulé Aromce jsem se chtě nechtě pomalu loučil s létem. Podzim a zimu zrovna nemusím, nej-
spíše proto, že slunečné dny pro mě představují životabudič a rád se nechávám hladit slunečními 
paprsky. Asi i proto jsem vyslovil naději, že dříve, než se rozhostí ono typické dušičkové počasí a s 
ním i vlhko a chlad, budeme mít teplé a slunečné babí léto. Dnes, kdy píši tyto řádky, sluníčko svítí, 
příjemně hřeje. Babí léto jak na objednávku. Až na malý detail. Snad na každém rohu ještě visí 
plody práce reklamních agentur. Tak, jako nám obvykle nabízí k zakoupení, někdy rafinovaně, jindy 
primitivně, různé zbytečnosti, bez kterých se „zaručeně neobejdeme“, tentokrát nás seznamovaly 

s celou plejádou „politiků-spasitelů“. Z bilbordů na mě čučí i ti, kteří vždy před volbami slibovali, že mohou národ spasit. Pílí 
politikům vlastní se jim povedlo nahrabat si, co se dalo, podvodnými triky plnit partajní pokladny. A co se státu týká, nebylo 
to o spasení, ale o sprasení. O tom, jak vygumované jsou ony politmakovice, svědčí i primitivní hlášky: Jakýsi bezmozek se 
tázal, zda chceme autoritativní režim, či vládu autorit. Chápu, že chce mít i v budoucnosti (auto) rito, mě by však potěšilo, 
kdyby se svým vladařským potenciálem takovéto a jemu podobné samozvané autority stáhly v autořiť. Jiné osvícené mys-
litele (už zase)napadlo, že zajistí fungující stát. Ptát se, proč to již neudělali, by zůstalo bez odpovědi. Nezbývá, než jim věřit? 
To nejspíše každý Čech vyfasuje krabici od vína. Ale ne jako Davídek, prostě jen krabici od vína, prázdnou. A tak asi jediní 
upřímní byli papaláši, co jasně proklamovali, koho budou volit – sami sebe. Tedy SPOZ, Spolek pro ochranu zapomenutých.  
V jedné kategorii to však vyhráli na plné čáře! Měli více volebních plakátů než voličů. Když to tak shrnu, čím neschopnější 
politik, tím větší strach, aby se mu po volbách u análního otvoru, z titulu nepoužívání, nevytvořila pavučina. Myslím, že 
nejsem daleko od pravdy, když říkám, že kdyby se našel nějaký ten pan režisér, mohl by v bohatém obsazení z politické 
scény natáčet film „Šmejdi II“. A pana Haška bych osobně rád viděl v hlavní roli, i když svým zjevem mi spíše připomíná 
Švejka. Volby jsou za námi, dle mého dopadly dobře. Vyhráli „nečitelní“, konec konců, jen naděje sice není ten ideální 
stav, ale pořád lepší, než ona beznaděj a ubohost, kterou zde zavedli ti až příliš dobře čitelní. Voliči jim dali na vědomí, 
že nejsou negramotní… Život jde dál i po volbách. 

Mnoho času nám již nezbývá, pomalu, ale jistě se nám blíží konec roku. Ještě dříve, než přijde silvestrovská půlnoc 
a my si stejně jako loni připijeme na to, aby ten příští rok byl lepší než ten právě uplynulý, což samozřejmě přeji všem 
čtenářům Aromky, přijde Barborka a dá hodným něco do punčochy za oknem. A Mikuláš? Ten přijde i s čertem a místo, 
aby proplesknul politiky, zase bude strašit naprosto nevinné malé děti. I Vánoce jsou již přede dveřmi. Svátky spojené 
s klidem, mírem a pohodou. Budu jen a jen rád, pokud i letošní vánoční vydání časopisu Aromaterapie k vánoční pohodě 
přispěje. Ať již svými články, či nabídkou dárků pro krásu i zdraví. Možná i přítomností samotného Ježíška, jak jinak než 
v expedici. I letos bude vybírat objednávající, kteří ke své objednávce obdrží voňavý dáreček. 

Všem čtenářům časopisu Aromaterapie, jakož i našim klientům přeji za sebe i zaměstnance firmy krásné dny po zbytek 
roku a v novém roce 2014 úsměv na tváři, pohodu, spokojenost, a hlavně to nejdůležitější, pevné zdraví.
Váš Karel Hadek
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Jedním z vynikajících pomocníků, snad v každé domácnosti, 
je vysavač. Mašinka, která nás zbavuje nejen různých vidi-
telných nečistot, jako jsou vlasy, drobky a podobně. Hadice 
vysavače samozřejmě nasaje i roztoče, různé mikroby, plísně 
nevyjímaje. Ideální by bylo vysavač po každém použití řádně 
vyčistit a samozřejmě i vyměnit sáček, či vyprázdnit sběrnou 
nádobu. Ideální ale v tomto případě neznamená praktické! 
Bohužel nasáté nečistoty jsou většinou organického původu. 
Zde pak stačí jen nepatrná vlhkost obsahu vysavače, a  ta 
vede k množení plísní a samozřejmě i vzniku nežádoucího 
zápachu. I v tomto případě může aromaterapie pomoci. Jak 
všeobecně známo, některé éterické oleje mají antimikrobiální, 
jiné protiplísňové, a dokonce i antivirální účinky. Samozřejmě, 
že nebudeme hledat nic cenově exkluzivního, ba právě na-
opak, mohu konstatovat, že v tomto případě se na nás štěstí 
přímo směje, protože právě oleje se silnými antimikrobiálními 
a protiplísňovými účinky patří k těm cenově příznivým. A tak 
na dotaz, co dělat se zapáchajícím vysavačem, dává aromate-
rapie celkem jednoduchou odpověď. Do nádoby na nečistoty 
vložíme kousek buničiny pokapané směsí éterických olejů 
Aromisan. Ve směsi obsažené éterické oleje nejen příjemně 
provoní uklízený byt, ale zároveň likvidují mikroby jak ve vysa-
vači, tak i aerobní mikroorganismy ve vzduchu, díky tomu, že 
z vysavače částečně odchází s filtrovaným vzduchem. Voňavý 
zbytek směsi pohlcený v buničině se i po skončení vysávání 
bude pomalu odpařovat, a pro mikroorganismy tak vytvářet 
„vražedně nedýchatelné prostředí“. Můžeme konstatovat, že 
směs Aromisan je ukázkou, jak lze spojit příjemné s užitečným, 
a také zdraví prospěšným. Myslím, že již po prvním použití se 
mnou budete souhlasit, že název článku již nesedí… Krásnou 
aromalampu s hořící svíčkou vám Aromisan sice z vysavače 
neudělá, ale účinek bude podobný.

Jelikož čert nikdy nespí…, promiňte mi, jen malá odbočka. 
Víte, proč mají tchýně kruhy pod očima? Ne, Mařenko, není to 
tím, že nepoužívají skvělý přípravek firmy Aromaterapie Karel 
Hadek v podobě Lipio-Séra LMP, ale tím, že čert nikdy nespí… 
No, raději popojedeme. Jelikož vím, že čert nikdy nespí a vše 
je relativní, na upřesněnou dodávám, že i mé orientace, ve 
kterých mám jasno, mohou mít jen dočasnou, tedy prozatímní 
platnost. Jedna z mých orientací se jmenuje pytlíková. 

Jako testujícímu ušáčkovi Karla Hadka se mi dostala do rukou 
skleněná lahvička s podivným názvem „Vysavačák“. Vlivem 
počasí mi zamrzly mozkové závity a v hlavě nastalo temno, 
doplněné drobným sněžením. Po otevření lahvičky jsem díky 
směsi éterických olejů obsahující tymián, Litseu-Cubebu, bo-
rovici, mátu peprnou, eukalyptus, rozmarýn, pomeranč, 
tuji a hřebíček, dostala silnou pecku do nosu a podařilo se. 
V hlavě mi začaly sněhové vločky pomalu tát. Neodolala jsem 
a několik kapek nakapala na papírový kapesník. Pokoj v mžiku 
objala příjemná a sympatická vůně. Velice ráda bych ocenila 
kombinaci těchto éterických olejíčků, jejímž spojením vznikl 
silný antimikrobiální výstřel z kanónu, pardon, z laborky Karla 
Hadka, jehož hlaveň je namířena do všech domácností, kde 
neúnavně a oddaně pomáhají svým silným sacím výkonem 
v boji s nekonečným množstvím drobků, smítek, nitek, na-
stříhaných papírků od dětí, vlasů, chlupů a všudypřítomného 
prachu, mikrobů, plísní a jiných nečistot vysavače. Vysavačů 
je na trhu nabídka vskutku pestrobarevná. Můžete narazit 
na vysavače sáčkové (pytlíkové), bezsáčkové, víceúčelové, 
ruční, tyčové, robotické, na dálkové ovládání, parní a bůhví-
jaké ještě. Výběr a volba záleží na každé hospodyňce, možná 
dnes už i na hospodáři. Důležité je, aby vládla spokojenost. 
V pytlíku, tedy v části vysavače, kde se shromažďují nasbírané 
nečistoty, je díky motorovému výkonu teplo, tedy se jedná o 

Úplně jsem zapomněl, že prvních 10 objednávajících má tra-
dičně dostat novinku Aromisan zdarma. Inu, co se dá dělat. 
Tentokrát to za mě napravil sám Ježíšek. Asi ho navrhnu do 
příští vlády coby ministra financí. Těch, kdo najdou novinku 
Aromisan v lahvičce o objemu 50 ml v balíčku zdarma, nebude 
10, ale protože je to Ježíšek, bude jich rovnou 20. 
Karel Hadek

Směs éterických olejů Aromisan, lze nakapat na srolo-
vaný buničinový kapesník, případně útržek z kuchyň-
ské role (větší rolička). Zde lze aplikovat až 4 objemy 
kapátka. Dobře poslouží i cigaretový filtr. Přijme obsah 
jednoho kapátka.

5600 AROMISAN 
D – 50 ml 196,00 Kč / E – 100 ml 298,10 Kč / I – 500 ml 1268,39 Kč 

Pytlíková
Dobrovolně a bez mučení přiznávám, že cizí slovo orientace 
mému zvukovodu nezní moc líbivě. Jelikož všechno souvisí 
se vším, je to dáno asi i tím, že v mapě, navigaci, zákonech, 
politice, a dokonce i v některých lidech, se spíše neorientuji. 
Mám jasno v čase (až na drobné výpadky), prostoru (někdy si 
pletu pravou a levou stranu) a rozhodně v sexuální orientaci. 
A v životě? To je kapitola sama o sobě. 

ideální prostředí k množení různých mikroorganismů, které 
se mohou odcházejícím vzduchem z  vysavače dostat do 
vzduchu v místnosti, který dýcháme. Zde je důležité nešidit 
údržbu. V létě jsem svému „miláčkovi“ na kolečkách vyčistila 
a na sluníčku vysušila vnitřnosti. Větší binec najdete již jen 
v politice. Po znovuuvedení do chodu si vrněl slastí a blahem. 
Jeho sací výkon se očistou jemně zvýšil a od radosti občas 
smlsne i zatoulaný díleček z dětské stavebnice. 

Aplikace éterického „mikrobovrahouna“ je velice jednoduchá. 
Několik kapek směsi éterických olejů AROMISAN nakapu na 
čtvereček papírové utěrky, který vložím do čistého vysava-
čového pytlíku. Množství odhaduji od oka, přibližně stejné, 
jako v případě použití do aromalampy, tedy na 5 m3 vzduchu 
se počítá 1 kapka Aromisanu. V případě, že jste majiteli např. 
bezsáčkového, či jiného luxujícího přístroje, doporučuji naka-
pat olejovou směs rovněž na papírový kapesník, papírovou 
utěrku či kousíček bavlněné látky, stočit do válečku, klubíčka, 
šnečku, svitku, a to za pomoci nitě, vlny, špagátku, či tenkého 
drátku, aby olej nechtěně neolízl, a tím nenarušil umělohmot-
nou součást vysavače, do které budete aromaterapeutickou 
náplň vkládat. Takto připravený vysavač stačí již jen zapojit do 
zásuvky, zmáčknout vypínač, předat partnerovi a od kouřícího 
se kafíčka pozorovat a užívat si s nadšením voňavé luxování. 

Přidejte svému vysavači formou aromaterapeutické směsi 
éterických olejů Aromisan o jeden voňavý filtr navíc. Je při-
praven k objednání pro Vašeho partnera jako vánoční dárek 
ve skleněné lahvičce s pipetou o objemu 50 ml nebo i 100 ml. 
Věřím, že ho potěší, a výrazně zpříjemní úklid Vaší domácnosti. 

Přeji Vám příjemné „luxování“ informací z vánočního časopisu 
Aromaterapie. 

Iveta S. 
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Voňavé políbení
Víte, co dělá ženu krásnou, krásnější, nejkrásnější? 
Věřím, že co člověk, ať už ženského, či mužského rodu, každý 
na tuto otázku dokáže odpovědět zcela originálním způsobem. 
Pánové, vím, že jste mužského rodu, ale jen pro připomenutí 
uvádím, že stejně, jako ženy, patříte společně do jedné skupiny 
současně žijícího druhu člověka, tedy Homo sapiens, v pře-
kladu – člověk moudrý, tak se tomu nebraňte a trošku polech-
tejte svou šedou kůru mozkovou. Ne, ne, nejsou to ani štíhlé 
nožky jako laňka, ani bujné a neodolatelné ženské poprsí… 
ach jo… Jééé, nějaký hlásek už to tichoučce a skromně špital. 
Ježíšku, nenapovídej!!! Ano, světe, div se, mám na mysli, tedy 
na rtech, úsměv. Jak s oblibou říká aromaterapeut Karel Hadek, 
úsměv je nejkrásnější make-up ženy. Pozvedne-li člověk ústní 
koutky směrem vzhůru, může poodhalit nejen zuby, ale i své 
vnitřní já. Nebojte se toho, úsměv nic nestojí, ale udělá mnoho. 
Paleta úsměvů je vesmírně barevná. Co člověk, to originál. 
Úsměv může mít nádech např. profesionální, milý, od srdíčka, 
upřímný, dolíčkový. Aktivujte své ochablé mimické svaly na 
obličeji. Věřte, že potřebují pořádně protáhnout. Z úsměvu 
se může během několika vteřin vyklubat smích. Jedná se 
o hlasitý projev, kdy se aktivně zapojuje i  bránice. Vrásky 

z úsměvu jsou dokonce žádoucí, neboť dotvářejí celkovou 
image osobnosti. V zimních dnech se může rtuť teploměru 
schovat až hluboko pod bodem mrazu, a to zamrzá i můj 

úsměv. Nedovolte, aby se z Vašich rtů úsměv, ať už z jaké-
hokoli důvodu, vytratil. Dopřejte svým jemným a citlivým 
rtům voňavé políbení, a to v podobě vitaminového balzámu 
Lippea SPF. Vytvoří účinnou vrstvu, která rty v mrazivém, 
větrném a sněhánkovém počasí skvěle ochrání. Ne nadarmo 

je jojobový olej, který je v preparátu obsažen, označován 
také jako tekuté zlato. Ve skutečnosti se nejedná o olej, 
ale díky chemickému složení jde o tekutý vosk, který 
skvěle regeneruje vysušenou pokožku, a následně podá 

dárkový poukaz uplatní za měsíc, či dva. Jak již jsem uvedl, 
darovat dělá radost. Bude nám potěšením, pokud dárkové 
poukazy na preparáty s  logem KH s  nadčasovou vánoční 
slevou k radosti obdarovaného také přispějí. 

Dárkový poukaz objednací kódy:
0999A hodnota 300 Kč
0999B hodnota 500 Kč
0999C hodnota 1 000 Kč 

Vhodným dárkem, a to nejenom vá-
nočním, bude i nové dárkové balení 
intimních přípravků.
A které přípravky v  dárkové sadě 
najdeme? 

100 ml HY INTIMA, 100 ml HY INTIM,  

5 ml INTIMISS, 5 ml FEMISHEA a 5 ml BORO BORO
1209 Dárková sada Intima: 463,03 Kč

že i když se sice jedná o velice estetické zařízení, otevřený 
oheň zde představuje velké riziko. Taktéž nebezpečná je 
i téměř vařící se voda v nádobce aromalampy. Zde stejně 

dobře poslouží buď různá ozdobná dřívka, na která se 
směs olejů Aroma-Baby nakape, případně i kousek ba-
vlněného hadříku či buničinový kapesník pokapaný pár 
kapkami směsi. Směs olejů Aroma-Baby se pak pomalu 
odpařuje a plní svoje poslání. I když nepředpokládám, 
že by se mohlo stát, že se objeví hned deset dětských 
kolektivů, které si budou olejíček objednávat, nezbývá 
než konstatovat, že prvních 10 zájemců zde čeká 10 
lahviček o objemu 20 ml tradičně jako dárek. Konec 
konců, už i dvě děti tvoří kolektiv…. 

Karel Hadek 

4229 Aroma-Baby 
C – 20 ml 198,63 Kč / D – 50 ml 397,26 Kč

Dárkové poukazy
Ne nadarmo se říká, že darovat dělá radost. Povětšinou však 
oné radosti předchází i  starost. Jeden si vždy musí lámat 
hlavu, co darovat, aby obdarovaného potěšil, a radost byla 
oboustranná. Jednou z možností, jak zcela jistě potěšit, je 
dárkový poukaz. Obdarovaný tak má možnost vybrat si to, co 
potřebuje, nebo to, co jeho nosánku kouzelně voní. Mohlo by 
se říci, že stejnou službu poskytne i jistý obnos v hotovosti. 
Ale zde se věci mají trochu jinak… Vánoční dárkové poukazy 
jsou pořizovány v době vánočních slev. Vánoční sleva se vzta-
huje i na dárkový poukaz, a bude při vyúčtování objedna-
ného zboží zohledněna. Je pak zcela jedno, zda obdarovaný 

AROMA-BABY
Jedním z častých dotazů, se kterým se klienti obrací na po-
radnu, je i otázka, jaké éterické oleje či jejich směsi použít jako 
prevenci problémů, které jsou typické pro dětské kolektivy. 
Tedy převážně mateřské školky či školy.

Konstatování, že si jejich potomek velice rychle při-
nese domů rýmu, kašel a podobné nežádoucí hosty, je 
společné všem dotazům. Zde je vždy velmi důležitá 
individuální imunita každého, kdo podobná zařízení 
navštěvuje, a to je důvod, proč na prvním místě vždy 
doporučuji „individuální“ ochranu ve formě eleuthe-
rococcového extraktu. Dalším možným řešením je 
i aromatizace společných prostor. Jako problém vidím 
fakt, že co voní jednomu, nemusí každopádně vonět 
druhému. Nutno tedy hledat éterické oleje, které pak 
ve směsi budou nejen pokud možno všem vonět, ale budou 
vykazovat i silné antimikrobiální účinky, aby rychle a spo-
lehlivě mikrobiálně čistily vzduch. A tak pomalu vznikaly 
různé směsi, sice účinné, ale někdy méně, jindy více líbivé, 
tedy voňavé. Z hlediska vůně byla nejlépe hodnocena směs, 
která již ve svém názvu Aroma-Baby skrývá informaci, že 
je vhodná pro děti. 

Z éterických olejů zde najdeme borovici, mateřídoušku, 
eukalyptus, badyán, Litseu-Cubebu. Díky svému složení 
pak bude vykazovat nejen zmíněné vlastnosti, ale díky bo-
rovici a badyánu bude uklidňovat křeče hladkého svalstva, 
tedy působit proti kašli. Když si ke směsi přivoním, s klidným 
svědomím bych ji označil i za milou vánoční vůni. Co jsem 
si předsevzal, je i skutečnost, že mi bude společníkem při 
mé příští návštěvě sauny. 

Použití je zcela jednoduché. Nejprve bych rád zmínil, že 
z bezpečnostních důvodů bych v dětských kolektivech ne-
doporučoval používání aromalamp. Ať již z toho důvodu, 
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Dárkový poukaz
na odběr preparátů
AROMATERAPIE Karel Hadek

v hodnotě

číslo poukazu

www.karelhadek.eu
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Borovice a její olej
Již jako malé děcko jsem se těšíval na letní prázdniny, kdy jsem 
s rodiči jezdíval někdy do Doks a jindy na Hamr. A nebylo to 
jen kvůli tamním krásným jezerům. Často jsme se procházeli 
v borových lesích. Učarovaly mi asi i proto, že u nás v Pod-
krkonoší to byl samý smrk. Přiznávám, až do dnešních dnů 
je mi procházka lesem daleko příjemnější, než objevování 
„krás“ velkoměst. Nutno však dodat, že se jedná o sezónní 
záležitost. Častý pobyt v lese je pak záležitostí nejen příjem-
nou, ale i zdraví prospěšnou. V  letních měsících jehličnaté 
stromy prosycují vzduch svými éterickými oleji. V zimě pak 
sice s tvorbou éterických olejů ustávají, nabízí se však možnost 
přinést si borovicový les v jeho „tekuté formě“ domů. Samo-
zřejmě včetně jeho terapeutických účinků. Borovice je siličnatý 
strom, a nabízí nám spolubydlení ve formě éterického oleje 
z borovicového jehličí. Co se jeho složení týká, lze ho označit 
za výborného domácího přítele a zelenou lékárnu současně. 
V mnohých knihách jsem četl varování, že se smí používat jen 
v mimořádně nízkých koncentracích, neboť dráždí pokožku. 
Autoři takovýchto aromaterapeutických pohádek nejspíše 
s olejem z borovicového jehličí nikdy nepracovali 
a vede je k tomu úvaha, že hlavní složkou tohoto 
oleje jsou terpeny. To je sice pravda pravdoucí, ale 
borovicový olej nejsou jen terpeny (stejně jako 
benzín v nádrži auta není auto samo), ale vysoce 
komplexní mix mnoha dalších substancí, 
které pak vykazují zcela odlišné terapeu-
tické vlastnosti. Kromě monoterpenů to 
jsou i  sesquiterpeny, monoterpenické 
alkoholy, aldehydy, estery. Olej z  jeh-
ličí borovice lze označit za excelentní 
protiinfekční sestavu účinných látek na 
problémy dýchacích cest. Lze jej použít 
jako přírodní antiseptikum, které nám 

obývané prostory nejen příjemně provoní, ale i mikrobiálně 
vyčistí. Terapeuticky účinné je i  inhalování při problémech 
s dýchacími cestami, včetně zánětu průdušek či zápalu plic. 
Zde se pak nabízí i neomezená možnost kombinací s jinými, 
v této oblasti účinnými olejíčky. Pro malé děti lze doporučit 
např. kombinaci borovice-mateřídouška v poměru 3:1. Jistě 
jej ocení i astmatici, zde je např. vynikající kombinací směs 
borovice-máta peprná v poměru 2:1. Kombinace borovice-
-saturejka-tymián-dobromysl se osvědčila jako inhalační 
terapeutikum jak při zánětlivých onemocněních dýchacích 
cest, tak při tuberkulóze. Při inhalacích vždy doporučuji nízké 
koncentrace (tak, jak to „provozuje“ příroda), čemuž odpovídá 
1 kapka éterického oleje, případně směsi éterických olejů, na 
cca 5 m3 vzduchu. Oleje z jehličí borovice si cením natolik, že 
pokud nezapomenu, pak „borový les v kapkách“ je pravidelnou 
součástí mé ložnice. Borovicový olej nachází i uplatnění i v 
různých zdraví prospěšných preparátech. Např. v koupelo-
vých olejích při nastydnutí. V naší nabídce se nachází nejen 
borovicový koupelový olej. Borovicový éteráček je i neod-
myslitelnou součástí speciality Eukalyptovo-Tymiánového 
koupeláčku. Borovicový olej je také jednou z hlavních tera-
peuticky účinných součástí balzámu Boro-Boro. Tento preparát 
lze doporučit nejen jako vynikající osvěžující masážní balzám 
pro relaxační masáž u zdravého jedince, ale je s to řešit různé 
svalové bolesti, přináší úlevu při revmatizmu, dně či artritidě. 
Borovicový olej jako součást preparátů (masážní, koupelové, 
sprchovací oleje), zlepšuje tok lymfatických tekutin a podobně 
jako jalovec efektivně napomáhá detoxikaci těla. Tím jeho 
podobnost jalovcovému oleji nekončí. I borovicový olej má 
velice pozitivní vliv na slinivku břišní, a tak preparáty s tímto 
olejem nutno označit i jako speciality pro diabetiky. Mohu je 
taktéž doporučit manažerům, působí i jako neurotonikum, 
neboť napomáhá odbourat nahromaděný stres. Na závěr pak 

přijdou na „borovicový dortík“ nikoli jedna, ale hned dvě třeš-
ničky. V úvodu (nesmyslně) zmíněné dráždění pokožky díky 
vysokému obsahu terpenických složek jistě ocení všichni, kdož 
trpí na zánětlivé či alergické onemocnění. Borovicový olej 
prokazatelně stimuluje činnost nadledvinek. Tyto endokrinní 
párové žlázy, krom mnoha dalších funkcí, produkuji i korti-
zol, který pak posiluje protizánětlivé procesy v organismu. 
Nezbývá, než se zamyslet nad tím, zda nebude občas lep-
ším řešením „návštěva borového lesa“ v jakékoli formě, než 
návštěva lékárny. Ta druhá třešnička je spíše určena pánům. 
Olej z borovicového jehličí lze označit za olej s fytohormo-
nálními účinky. Na rozdíl od „dámských“ fytohormonálních 
olejů (např. fenykl či muškátová šalvěj) má borovicový olej sl
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Popisovaný olej právě díky obsahu monoterpenů vykazuje i antivirální účinky. 
V  době chřipek zcela jistě vítaná pomoc. Inhlace lze provádět i  za pomoci 
ochranné roušky, na níž se před nasazením nakape 3–5 kapek. V rámci testo-
vání dráždivosti jsem se nechal masírovat masážním olejem s obsahem 15 % 
oleje z borovicového jehličí. Žádné podráždění pokožky se nekonalo. I přesto 
doporučuji každému (a to nejen u tohoto oleje) vyzkoušet individuální sná-
šenlivost aplikací preparátu v loketní jamce. 

pomocnou ruku i při ošetření nepříjemných a nežádoucích 
šupinek. Skvěle zvyšuje odolnost a elasticitu rtů. Zdravý vzhled 
a přirozený lesk dodá přírodní, nebělený včelí vosk, snoubený 
s karnaubským voskem. Absenci nemá ani vitamín krásy, který 
je rozpustný v tucích. Neměl by chybět v žádném kvalitním 
preparátu, nachází se i v rybím tuku, mrkvi, melounu, me-
ruňkách, zelí, brokolici, vaječném žloutku. Ano, jmenuje se 
vitamín A. Světle žlutá hustá olejovitá kapalina podporuje 
a obnovuje funkce buněk pokožky a její hojení. Rovněž tak 
i vitamín E, který pomáhá zpomalovat stárnutí. Pochutnejte 
si např. na luštěninách, obilných klíčcích či oříšcích a dalších 
lahůdkách, kde je tento vitamín obsažen. Budete-li se oddávat 
zimním radovánkám – s dětmi postavíte sněhuláka, zařádíte 
si na sáňkách, rozptýlíte se při relaxační procházce bílou kra-
jinou, či si dopřejete lyžovačku na horách za svitu sluníčka, 
kamarádka Lippea poskytne proti UV záření Vašim rtíkům 
ochranný faktor 10. Aplikace je velice jednoduchá. Malým 
množstvím preparátu jemně ošetříme rty, v případě potřeby 
i několikrát denně. Balzám je bude příjemně hýčkat a pěstit. 
Použití záleží jen na Vašich individuálních potřebách a věřte, 
že i při líbání bude partnerovi „chutnat“. Používáte-li rtěnku, 
konturovací tužku či lesk na rty, balzám Lippea vytvoří kvalitní 
základ, neboť neobsahuje žádné chemické konzervační látky, 
či jiné „strašáky“. Na internetových stránkách www.karelhadek.
eu se můžete s Lippeou seznámit v sympatické bílo-zelené 
dózičce o objemu 5 ml či 30 ml. Dopřejte kvalitní péči svým 
rtům a úsměv, prosím. :-) 

Milí čtenáři voňavého časopisu Aromaterapie, na sněhové 
vločce Vám zasílám hřejivý úsměv. Věřím, že neroztaje a do-
razí až k Vám. Přeji Vám mnoho příjemných polibků s vánoční 
Aromkou.  
Iveta S. 

www.karelhadek.eu www.karelhadek.eu
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účinky podobné testosteronu. Borovicový olej a preparáty 
s ním vyrobené se mi jeví tak zajímavé, že kopii tohoto článku 
zasílám i Ježíškovi. Konec konců, ať již sám olej z jehličí boro-
vice, či preparáty s ním, jako KO, SO, Boro-Boro, lze vnímat 
jako ideální dárky jak pro potěšení, tak relaxaci, ale i vylepšení 
funkčnosti organismu, tedy zdraví. S takovýmto dárkem se 
prostě nelze netrefit.

No a na závěr již jen prosba na milého čtenáře. Zachovejte 
tento článek v přísné tajnosti. Kdyby se dostal do rukou, po-
dotýkám gramotnému, euroblbci, mohla by nám unijní eu-
rovrchnost pobyt v borovém lese zdanit, či ještě hůře, když 
ta potvora bez svolení eurovrchnosti i léčí, co takhle povolit 
vstup do lesa jen na lékařský předpis. Samozřejmě, že jen 
a jen přes lékárnu! 

Karel Hadek

Dovolená s andělem (Abdulem)
V pracovním zápřahu mi tak nějak uteklo, že po Vánocích 
přijdou Velikonoce, a  hned po nich již doba dovolených. 
Pomalu jsem se vyděsil, kalendář mi dával najevo, že je již 
půlka září a za chvíli začínají kurzy Aromaterapie, které lze 
vnímat sice jako dny sváteční, ale v žádném případě jako 
dovolenou. Proto jsem se v bleskové, doslova dovolenkovo-
-záchranné akci rozhodl pro klasiku. Teplo, slunce, voda, 
Kleopatra. Pochybnosti a obavy okolí jsem bral na vědomí 
asi tak, jako mrtvý bere na vědomí zimní kabát. Za 36 hodin 
od rozhodnutí dovolenkovati se jsem seděl u okýnka v leta-
dle. Motory zaburácely a netrvalo dlouho, Airbus přistával 
v „dobře vytápěné“ Hurghadě. Vízum jsem dostal dříve, než 
jsem stihnul vyndat 15 $ z peněženky. Mikrobus mě a ještě 

jednu ženu odvezl do hotelu. Má sice jen 4 hvězdičky, ale 
mnohé pětihvězdičkové se mohou jít klouzat do (tady asi 
saharského) písku. Myslím, že bylo asi 5 ráno, ale obvyklé 
nekonečné čekání na pokoj se nekonalo. Klíče jako by na 
mě již čekaly a s nimi i růžový plastový náramek ukazoval 
hotelovému světu mé „all inclusive“. Okamžitě jsem celého 
Karla položil na postel a do snídaně spal. Asi v půl osmé jsem, 
nutno zdůraznit, bohatě pojedl a šel na pláž. Všude čisto, 
slunečníky, lehátka, a k vodě… Co k vodě, byl jsem prostě 
přímo u vody. Abych se nenudil, poctivě jsem činnosti střídal. 
Nejprve jsem smyl prach z dalekých cest, zchladil se v teplé 
slané vodě a pak dospával. Povinností je uvést, že jsem se 
i mazal. Opalovací patnáctku, jak jinak než s logem KH, jsem 
měl pro jistotu samozřejmě s  sebou, ale já byl v  tu dobu 
nejen turistou, ale i sám sobě pokusným králíčkem (kurňa 
to zase bude dotazů od ochránců zvířat kolikanohým). A tak 
jsem se mazal třezalkovým olejem s vitamínem E. Večer mi 
nezbylo než konstatovat, že pověstná fotosenzibilizace má 
též nejspíše dovolenou. Tipoval bych to však na Antarktidu. 
Mírně zarudlý jsem byl, ale bylo to tak akorát, aby se vytvářel 
vitamín D a  tolik potřebný serotonin. Třezalkový olejíček 
mi sloužil po celou dovolenou, a já se vrátil s tak krásnou, 
mléčno-čokoládovou barvou, že bych se nemusel bát jít 
na sociálku pro nějaký 
ten peníz. Díky smrti 
českých turistů a politické 
situaci byl hotel vytížen 
jen z  asi 20 %. Pohroma 
pro zaměstnance hotelu, 
zatímco já jsem se musel 
často štípnout, abych se 
přesvědčil, že nevedu 
posmrtný život přímo 
v ráji. Personál hotelu byl 
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vstřícný, připraven splnit každé přání. Klid na pláži „rušili“ jen 
číšníci s úsměvem na tváři svými častými dotazy, zda nechci 
něco k pití. Přiznávám, občas jsem i chtěl. Nad vchodem do 
hotelu se skvěl nápis „MAGIC BEACH“. Řekl bych nic zvlášt-
ního, každý hotel se nějak jmenuje, ale v tomto případě zde 
bylo „magic“ nejen na místě, ale doslova vše. Při toulkách 
hotelem jsem byl překvapivě osloven pokusnou češtinou: 
„Jaa see maš?“ s tím chlápkem jsem mluvil česky, dobře mu 
šla němčina, mnohé rozuměl rusky, a samozřejmě i anglicky. 
Nějak divně došlapával a ještě divněji se při tom tvářil. No 
a tak jsem se ho zeptal také a jaa see maš Ty? Přiznal, že ho 
bolí noha. Hodili jsme na toto téma slovo, stěžoval si na bolest 
v levé kyčli. Slovo dalo slovo, a „kyčelní aromaterapie“ se stala 
stěžejní záležitostí. Od té nebylo daleko k masáži. Bohužel 
moji dobří pomocníci Cayatherm, Dr.Voštěp ani Thermoton 
se mnou dovolenou netrávili. Příležitost tedy dostala moje 
opalovací třezalka, posílená tím, co jsem měl při ruce. Ano, nic 
jiného než levandule to být nemohlo. Třezalkovo-levandu-
lové masáže bederní páteře a přilehlého okolí ho problému 
téměř zbavili a já se dozvěděl, že se jmenuje Abdul. A nejen 
to, taky že je majitelem onoho hotelu MAGIC BEACH. Jako 
protislužbu mi dělal osobního průvodce po večerní, a zdů-
razňuji bezpečné Hurghadě. Také mi nabídl, že mohu kdykoli 
jako jeho soukromý host do hotelu přijet, třeba i přezimovat, 
psát zde články, prostě spojit příjemné s užitečným. Příští 
návštěva Egypta sice ještě nemá žádný termín, ale program 
již ano. Bezpodmínečně prý s ním musím navštívit i Luxor. 
Tak trochu mám podezření, že mě tam nahoře slyšeli, když 
jsem vyslovil přání narodit se v příštím životě jako stěhovavý 
pták a na podzim odletět na jih. Faktem je, že již ve škole 
jsem od učitelů slýchal, že jsem pěkný ptáček, ale ani ve snu 
by mě nenapadlo, dávat to do těchto souvislostí. 

Karel Hadek

Lecitoly a speciální 
směsi jako jedinečný 
vánoční dárek
Nadchází vánoční čas a my chceme něco speciálního pro své 
nejbližší. Něco originálního, něco, co bude osobité, jedinečné. 
Tuto možnost nám dává mnoho výrobků AKH ale specialitou 
jsou především směsi éterických olejů nesoucí název Čakrální 
směsi a Pentagramové směsi. 

Používání těchto směsí, vůní, patří mezi vaše časté dotazy. 
Možnost používání jako parfém jsme vám nabídli vytvořením 
parfémů v 50ml balení s rozprašovačem. V tomto případě po-
stačí ovonět lahvičky a  používat tu, která nám voní nejvíce. 
Pokud nechcete lihový parfém, můžete si vytvořit olejový par-
fém, tělový parfém, sprchovací či koupelový olej. Toto je velice 
jednoduché. V nabídce AKH najdete neutrální oleje jak mezi 
oleji koupelovými a sprchovacími, tak i masážními. 

A jak je to s tím tělovým parfémem bez lihu? Jednoduše. V na-
bídce jsou i oleje regenerační či masážní. Pokud chcete parfém 
s  olejovým základem, přikláním se k  jojobovému oleji jako 
základu. Jde o olej, který se nekazí, nežlukne, oproti některým 
rostlinným olejům není náchylný na změny teploty. Plně po-
stačí smíchat 1 ml vybrané směsi éterických olejů s cca 10–30 
ml nosného oleje. Vybírejte olej bez vůně a zápachu. Aplikovat 
jej můžete stejně jako lihový parfém, rozdíl je v tom, že déle 
vydrží na pokožce. Vůně vás bude provázet delší dobu. 

Pokud se rozhodnete pro tělový parfém, mohu jen doporučit 
naše výjimečné lecitolové oleje Lecitol Z, Lecitol Super, Leci-
tol MCS-N. K čemu všemu se dají použít si mnozí ani nedove-
dou představit. I já stále nacházím možnosti využití či použití. 
Slovo multifunkční nesou v označení oprávněně. Použít je mů-
žete ke koupeli, sprchování i masáži.
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A masáž? Opět stejný postup jako při 
sprchování. Olej, éteráček a  nanáším 
na mírně mokrou pokožku. Oč milejší, 
příjemnější je masáž od milé, příjemné 
osoby. Touto osobou nemusí být pro-
fesionální masérka či masér. Dovedu si 
představit i partnerskou masáž.

Lecitoly jsou vhodným základem i  pro již v  úvodu zmíněné 
Čakrální a pentagramové směsi. Ty se hodí k masážím a den-
nímu ošetřování. Nejčastějším vodítkem je vůně. Pokud se vě-
nujete alternativním směrům, čínské medicíně, budete volit 
podle přísnějších kritérií. U pentagramových směsí se můžete 
zaměřit na období, čas a související orgány. Orgánové hodiny 
nám sdělí aktivitu orgánů, a  pokud v  danou dobu budeme 
provádět masáž s odpovídající směsí, nebo necháme působit 
vhodné éterické oleje či směsi éterických olejů, podpoříme 
správné fungování těla. 

Meridián plic, aktivita mezi 3.–5. hodinou – Souvisí s jednotli-
vými funkcemi plic. Typické jsou zde dýchací obtíže, kašel, ast-
ma, pocity dušnosti a plnosti v hrudi, bolesti v jamce klíční kos-
ti, bolesti v krku, zimnice, horečky s pocením i bez něj, snížená 
odolnost vůči chladu a infekcím, ale i srdeční arytmie, bolesti 
v zápěstí a ramenou, problémy s močením, některé ekzémy, 
skvrny na pokožce, suchá a drsná kůže, ztráta ochlupení.

Meridián tlustého střeva – aktivita mezi 5.–7. hodinou. Bolesti 
zubů, bolestivý otok hrdla provázený zduřením mandlí, zánět 
hrdla, bolesti v nadloktí a v břiše, ale také zežloutnutí očního 
bělma, pocit sucha v  očích, výtok řídkých hlenů a  krvácení 
z nosu, syndrom zablokování krku, nefunkčnost a potíže s ohý-
báním ukazováčku. Disharmonie dráhy vyvolá tajnůstkářství, 
dlouhodobé zadržování přežitých, už neaktuálních emocí 

Věřím, že lecitoly jako základ ocení i vaši blízcí. Nevím jak vy, ale 
já nikdy nevím, jestli se večer budu jen rychle sprchovat, což 
je častější případ, nebo připravovat koupel. Někdy se naskytne 
možnost masáže a najednou hledám vhodný olej. I u mne platí: 
,,Kovářova kobyla a ševcova žena…“ Z tohoto důvodu u mne 
vyhrávají lecitoly. Používám je i  na odličování, mytí rukou…
Pouze pozor na množství, stačí daleko méně. V  koupelně se 
objevuje převážně Lecitol Super v balení 500 ml s pumpičkou. 
Oproti tomu éterických olejů je kufr. A co dál? Vezmu kádin-
ku nebo skleničku, do které odpumpuji Lecitol Super, přidám 
zvolený éterický olej nebo směs a smíchám…

Pro sprchování je takto vytvořená směs nejvhodnější. Zavřu se 
ve sprchovacím koutu, namočím pokožku a nanesu olej. Pak už 
nadešel čas na masáž, pohlazení kůže a svalů. Lecitol zajišťuje 
krásnou a velice příjemnou skluznost. Pokožka získá mastnou 
slupku. Až vás přestane hlazení bavit, lehce na sebe pustíte 
vodu a opláchnete. Po opouštění sprchy je tělo poseté kapička-
mi rosy a je i stejně tak svěží. Ručník použít nemusíte. Pokožka 
dostala sametový nádech a vám odpadla potřeba mazání po 
sprchování.

Pokud chci voňavou koupel, přidám do kádinky i vodu a po-
mocí malého kapučínovače-mini mixérku vytvořím mléko, 
které naliji do vany spolu s tekoucí vodou. Na koupel se těším 
a opravdu si ji vychutnávám. Jde o obřad, při němž si zapálím 
svíčku, vezmu knihu nebo pustím relaxační hudbu. Někdy 
relaxační chvilku doplním bylinkovým čajem nebo dobrým 
vínem… Krásných chvil pohody bychom si měli užít. V uspě-
chané době je jich opravdu pomálu. Voda na koupel by neměla 
být příliš teplá, neměli bychom se v ní potit. Pokud se z vany 
nechce a nikdo nás nevyhání, můžeme si teplou vodu připustit 
a v relaxaci pokračovat.
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a citů, problémy s aktem dávání a přijímání na citové rovině a z 
toho vyplývající pocity nedostatečného ocenění či zneužívání 
s neprojevovanou vnitřní depresí.

Meridián žaludku, aktivita mezi 7.–9. hodinou. Nadýmání, 
špatné trávení, poruchy teplotní regulace, vtahování chladu do 
nohou, dále vysoké horečky spojené s blouzněním, bolestivé 
otoky hrdla a kolenou, bolesti dolních končetin v místech prů-
běhu dráhy. Disharmonie dráhy vyvolá neschopnost přijímat 
lásku a chápat své okolí, na druhé straně příliš velkou citlivost 
vůči emocionálním impulzům, ustaranost – naproti tomu ne-
všímavost, zatrpklost, mlčenlivost, povrchnost, výbuchy zlosti.

Meridián sleziny, slinivky – aktivita mezi 9.–11. hodinou. Tuh-
nutí kořenu jazyka, po jídle nutkání na zvracení, bolesti žalud-
ku, nadýmání a  říhání, diabetes, prudké bolesti pod srdcem, 
řídká stolice a průjem s pocitem nedostatečného vyprázdnění, 
zablokování vody v organismu, žloutenka, neschopnost stabil-
ního spánku, potíže při dlouhém stání, opuchliny na 
vnitřní straně kolen a stehen, pocit chladu v konče-
tinách, funkční porucha palce u nohy, nedostatek 
energie, vodnaté výtoky z nosu, krku, úst a jiných 
sliznic, anémie, poruchy elasticity cév, krváci-
vost, modřiny. Zmatené, těžkopádné a  po-
malé myšlení, nesoustředěnost, poruchy 
paměti, prchavé myšlenky a  utkvělé před-
stavy, nutkavé konání a dogmatismus, příliš-
ná starostlivost a sebelítost, úzkostné stavy, 
duševní labilita, pocit vykořenění – člověk se 
obtížně adaptuje na prostředí, smutek.

Meridián srdce – aktivita mezi 11.–13. hodi-
nou – Chorobné stavy spojené s činností srd-
ce a s orgány či místy, kudy dráha prochází, 
bušení srdce, časté zčervenání, noční pocení 

a pocení při sebemenší námaze, bledost tváří, dlaní a chodidel, 
citlivost na teplo a chlad, pocity sucha v hrdle, žízeň, bolesti 
srdce, bolesti pod žebry a  na vnitřní straně rukou, stoupání 
chladu do rukou, pocit horkosti v  dlaních, žloutnutí očního 
bělma. Neschopnost empatie, duševní neklid, citová labilita, 
nadměrné citové reakce, hysterie, poruchy řeči a neschopnost 
komunikace, poruchy paměti, zapomnětlivost, roztržitost, po-
ruchy spánku, děsivé sny, poruchy chování, upovídanost.

Meridián tenkého střeva –aktivita mezi 13.–15. hodinou. Bo-
lesti v krku, bolesti ramene a nadloktí, rozpínavé bolesti v pod-
břišku, syndromy spojené s poruchami tvorby a distribuce těl-
ních tekutin, k nimž se přiřazují i zežloutnutí bělma očí, hučení 
v uších, hluchota, bolesti šíje a ramene. Disharmonie dráhy se 
projeví poruchami analýzy a zpracování citů: přehnané kriti-
zování, nekritičnost v analyzování, neschopnost přehodnotit 
vlastní city. V pozadí jde o strach o existenci, pocit neschop-
nosti těžit ze své činnosti, nepružnost, pocit neschopnosti 

vymezit si hranice, lehkovážnost, přeceňování 
svých možností, posouvání vlastních hranic na 
úkor jiných, stavy podráždění s pozadím poruch 
centrálního nervového systému (epilepsie, resp. 

epileptiformní stavy).

Meridián močového měchýře – aktivita 
mezi 15.–17. hodinou. Bolesti hlavy vnikají-
cí do mozku a do oblasti srostlé fontanely, 
pocit vytlačování očí z  hlavy, bolesti při-
pomínající natažení na šíji, bolesti a ztuh-
lost páteře, bolesti svalů v oblasti šíje, zad, 
pasu, sedacích svalů, zákolení, zadní strany 
lýtek a paty, pocity nevyrovnanosti v pase, 
zauzlení v jamce za kolenem a pocit řeza-
vých bolestí v  lýtkách, vznik hemoroidů, 
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horečnaté stavy se zimniční třesavkou, duševní poruchy pro-
jevující se blouzněním, pomateností a  záchvaty provázené 
ztrátou vědomí, slzení, výtok řídkých hlenů nebo krve z nosu, 
zežloutnutí očního bělma, obtíže spojené s močením, včetně 
inkontinence a  častého močení, zadržování moči, zvětšení 
prostaty, nemoci kostí, některé formy artritidy a  osteoporó-
zy, předčasné vypadávání vlasů, jejich šedivění a ztráta lesku, 
kazivost zubů, poruchy sluchu, ztráta pohyblivosti malíčku u 
nohy, nedostatečná výživa šlach v těle, bolestivé pocity chladu 
v končetinách. Neklid, bázlivost, nesmělost, bezohlednost, leh-
kovážnost, nedbalost, hyperaktivita autonomního nervového 
systému s nepřiměřenými reakcemi na stres a s neschopností 
uvolnit se, ustrašenost.

Meridián ledvin – aktivita mezi 17.–19. hodinou. Všechny ne-
moci ledvin spojené s  jejich funkcemi, nechutenství, temné 
zbarvení obličeje, temné kruhy kolem očí, prosáknutá víčka, 
váčky pod očima, akné, ekzémy, suchost dlaní, dušnost, vy-
kašlávání krvavých hlenů, sípání a  lapání po dechu, horko 
v ústech, suchý jazyk, záněty v hrdle, angíny, žloutenka, rozma-
zané vidění, arytmie, bolesti srdce, bolestivé pocity dřevěně-
ní a chladu natahujícího se do kostí, únava, potíže v sexuální 
a  hormonální oblasti, poruchy plodnosti, sklon k  potratům, 
opožděný růst, chronická únava, pocity bolesti a přecitlivělosti 
na bedrech, vnitřní straně kolen, stehnech, lýtkách a kotnících, 
doprovázené tvorbou otoků, pálivé bolesti na chodidlech, 
bolesti v průběhu dráhy, poruchy sluchu a rovnováhy, zvoně-
ní v uších, křehkost kostí, kazivost zubů, klopýtání, ochablost 
dolních končetin. Duševní neklid, nerozhodnost, váhavost, 
úzkostlivost, vztahovačnost, netrpělivost, cynismus, podezří-
vavost, zapomnětlivost, snížená motivace, pocity beznaděje, 
tendence k rozladěnosti a smutku, fobie, bázlivost, strach.

Meridián osrdečník – aktivita mezi 19.–21. hodinou. Křečovité 
bolesti na vnitřní straně předloktí a v ohybu lokte, dále pro-
blémy se srdcem projevující se pocitem plnosti anebo silným 
bušením srdce, pocity horkosti v dlaních, zrudnutí tváře a ze-
žloutnutí očního bělma. Sklon k ustavičnému hlasitému smí-
chu, duševní neklid.

Meridián tří ohřívačů – aktivita mezi 21.–23. hodinou. Na-
hluchlost, pocity hučení v uších, bolestivý zánět hrdla, poce-
ní, poruchy termoregulace, oběhové potíže, poruchy funkce 
lymfatického systému a oslabení imunity, alergie, zadržování 
tekutin a toxinů v organismu, otoky v průběhu dráhy, bolest 
vnějšího koutku oka, opuchnutí tváře v prostoru jařmové kosti, 
bolesti za uchem a na vnější straně ramena, v oblasti nadloktí, 
lokte a předloktí, neschopnost používat prsteníček. Nedosta-
tek vstřícnosti ve společenských vztazích, přílišná starostlivost 
o sebe a blízké. 

Meridián žlučníku – aktivita mezi 23.–1. hodinou. Žlučníkové 
potíže a žlučové kameny, hořkost v ústech, bolesti v podžebří, 
časté vzdychání, vysychání pokožky, zvadlý obličej, povrchu 
chybí mastnota a vláha, pocit horka stoupajícího po vnější stra-
ně lýtka a stehna, zhoršování stavu kostí (i když tato funkce ná-
leží ledvinám), bolesti hlavy v čelní oblasti a u koutků očí, ztuh-
lost šíje a ramen, bolestivý otok v jamce nad klíční kostí a v pod-
paží, zánět uzlin v podpaží nebo na krku, samovolné pocení, 
záchvaty horečky nebo zimniční třesavky, vnější bolesti kloubů 
v místech průběhu dráhy, na žebrech, kyčlích, kolenou, kotní-
cích, nepohyblivost prsteníku u nohy. Nedostatek tvořivosti, 
nesamostatný úsudek, zamlžené myšlení, neschopnost prak-
tického uskutečnění životních plánů, zvýšená pozornost vůči 
detailům – puntičkářství, nadměrné přebírání zodpovědnosti, 
chronická nespokojenost, netrpělivost, ustavičná vznětlivost.

Meridián jater – aktivita mezi 1.–3. hodinou ranní. Kromě one-
mocnění souvisejících s  funkcemi jater jsou s  dráhou spjaty 
i lokální poruchy, např. otok šourku u mužů a podbřišku u žen, 
potíže s předkláněním a zakláněním trupu, bolesti v kříži a bo-
lesti hlavy, hučení v uších, rozostřené vidění, suchost očí, poci-
ty plnosti v podžebří, zvracení, zácpa, průjmy, poruchy trávení, 
pomočování nebo zaražení močení, zvýšená únava, střídavé 
otékání šourku, svalové křeče v průběhu dráhy, onemocnění 
šlach, kloubů a vaziva, suchý obličej s barvou prachu, měkké, 
slabé, křehké nehty, vlasy bez lesku. Nadměrná sebekontrola, 
pocit slabého sebeovládání, nevyrovnané chování a  emoce, 
výbuchy zuřivosti, vztek, impulzivní projevy, zvýšená podráž-
děnost, přecitlivělost na hluk, na silné vůně a chuti, frustrace, 
nepružnost myšlení, přepracovanost s  neschopností uvolnit 
se, přílišné plány.

Zadní střední meridián – nazývaný řídící meridián má ná-
zev podle svého uložení a působí na páteř, kostru, nervy 
a mozek. Bloky na této dráze mohou působit bolesti hla-
vy a zad, sexuální dysfunkci, duševní a nervové poruchy 
až ochrnutí. Nervové poruchy, křečovité záchvaty epilep-
tické povahy, bolesti vystřelující z podbřišku na-
horu až k srdci, zaražené močení, pomočování, 
hemoroidy, sucho v krku, neplodnost, páteř se 
napružuje (v křeči) a prohýbá se 
dozadu, křečovité ztuhnutí pá-
teře a mdloby, neschopnost vy-
prazdňování, kýla, nedostatek 
vitality, sexuální poruchy, bo-
lesti zad. Nedostatek tvoři-
vosti, nesamostatný úsudek, 
nejasné myšlení, neschop-

nost prakticky uskutečňovat životní plány, zvýšená pozor-
nost vůči detailům, pocity nadměrné zodpovědnosti.

Přední střední meridián – nazývaný též meridián početí 
působí na reprodukční orgány, tvorbu mužských a žen-
ských hormonů, dýchání a oběhový systém. Nerovnováha 
na této dráze může vyvolat reprodukční problémy, bolesti 
na hrudníku, problémy s vyjadřováním a kýlu. U žen poru-
chy menstruace, bolesti prsů, bělotok, sklon k potratům, 
vytváření sraženin v podbřišku; u mužů je s funkcemi drá-
hy spojen vznik kýly; obě pohlaví – neplodnost, průjmy, zá-
cpa, poruchy močení, zvracení krve, kašel, bolesti zubů a v 
krku, bolesti v centrální linii přední strany trupu. Emoční 
labilita, frigidita, tréma, nervozita, poruchy řeči, koktavost, 
slabá vůle.

Zadní řídící meridián a přední střední meridián jsou nadřa-
zeny všem ostatním meridiánům a je důležité udržovat je 
dobře průchodné.

Krátké vysvětlení, nač používat Čakrální směsi i Pentagra-
mové směsi, je předmětem informačních letáků, kde jsou 
napsány stručné informace. Hlavní doporučení je na zku-
šenostech aromaterapeutů, masérů, kosmetiček, kinezio-
logů a mnohých dalších znalých lidí, kteří dle příznaků určí, 
kteráže směs je pro Vás nejvhodnější. Pokud se rozhodne-
te obdarovat vaše blízké Čakrálními směsmi, přistupujte 
k tomu opět ve spojitosti s orgány nebo pomocí souvisejí-
cích žláz s vnitřní sekrecí.

Přeji všem příjemně strávený čas, a to nejen nadcházející 
vánoční, provoněný tajemnými vůněmi. 

Michaela Švorcová
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Vážený pane Hadku,
v časopise Aromaterapie 3/2013 píšete o léčbě kožních bradavic 
pomocí vlaštovičníku. Dovolte, abych se s Vámi podělila o mou 
vlastní zkušenost. Skoro 2 roky mě trápila nevzhledná bradavice 
na plosce nohy, přímo na nášlapném místě pod prsty. Během této 
doby narostla do ošklivých rozměrů asi 1 cm, začala vyrůstat i do 
výšky a omezovat při chůzi. V lékárně jsem koupila kde co, ale 
výsledek celkem žádný. Bradavice si spokojeně rostla dál. Jeden 
přípravek právě s vlaštovičníkem mi způsobil strašné bolesti, že 
jsem myslela, že mi upadne kus nohy, ale bradavice jako by na 
něj vůbec nezareagovala. Zkoušela jsem i babské rady – cibuli, 
česnek – ale neměla jsem dost trpělivosti. V  lékárně mi jako 
poslední možnost nabídli Wartner bradavičník za 500 Kč a pak 
dodali, že mi to stejně nepomůže a že mám jít raději rovnou na 
chirurgii. Nechtělo se mi ale vložit mou již několikrát zklamanou 
důvěru do zdravotnického systému. A tak jsem zabrouzdala na 
internetu a našla Váš tymiánový olejíček Thymion.

Nějakou kosmetiku od Vás už mám, a tak jsem do následující 
objednávky přidala i tento olejíček. Vždy při koupání jsem bra-
davici trochu sedřela pemzou, někdy i ostříhala nůžkami a kápla 
kapku Thymionu do důlku. Případně přelepila náplastí, aby se 
olejíček tak rychle nevypařoval. Dávkování 2× denně jsem ale 
hned od počátku nezvládla, vzpomněla jsem si 
tak 2× týdně. Asi za měsíc jsem si všimla, že je 
bradavice trochu menší, za 2 měsíce po ní nezbyl 
ani ten "důlek"! Zcela bez bolesti mě bradavice 
opustila a Thymion se u nás v rodině zařadil mezi 
nejúčinnější preparáty vůbec.

Tímto bych Vám chtěla moc poděkovat za Vaše 
skvělé výrobky a Vaši práci. A možná právě díky 
Thymionu jsem se do Vaší kosmetiky postupně 
zamilovala až po uši... :-))

S pozdravem 
Zdeňka H., Ostrava

Dopis pro Máňu 
Milá Máňo, děkuji Ti za dopis, který mi udělal radost. Pokud 
mě letos čerti odnesou, což nepředpokládám, protože nevím, 
kdo by se s tou tíhou takovou dálku tahal, rozhodla jsem se, 
že upeču jen vanilkové rohlíčky a linecké. Obojí jen z jedné 
dávky. Každý rok peču jako smyslů zbavená, a pak to všechno 
rozdám. Letos to bude jinak. Zvolím zdravější variantu. Nasu-
šila jsem křížaly z jablek a hrušek. Od sousedky jsem dostala 
vlašské ořechy a nějakou ořechovou mlsku ještě dokoupím. 
Na vánoční úklid je s univerzálním aroma čističem Orange-
-Sanitol od Hádků ještě čas. Letos s ním vyzkouším umýt 
okna. Čekám, až vyjde nová Aromka a  objednáme si ho. 
Souhlasíš? Budu toho mít asi více. Někteří zeleno-bílí „miláčci“ 
mi už došli. Dárky pro děti už mám. Odmítám se honit po 
přeplněných obchodech jako nadmutá koza. Pod stromeček 
si nadělím voňavý balíček z webovek Karla Hadka. Kouzlo 
Vánoc je zabaleno v něčem úplně jiném, než v dárku pod 
stromečkem. Představ si, že moje skvělá a  jedinečná psy-
choložka vystihla při mém hodinovém monologu situaci, 
kdy jsem se zrovna o trošičku déle nadechovala, a důrazně 
řekla: „Paní Iveto, s Vámi žít, to je očistec na Zemi.“ Nevíš, co 
tím myslela? Máňo, hlavu vzhůru a maličko se usměj. Záleží 
jen a jen na Tobě, uštveš-li se u trouby, s kýblem, mopem 
a vysavačem a pak v bezvědomí odpadneš do vánočních 
svátků a chytne Tě zase migréna. Pamatuješ si na dětskou 
hru na schovávanou? Někteří dospěláci se zapomněli zapi-
kat a hrají na schovku dodnes. A jak? No, sami před sebou. 
Lidé dali této hře tolik rozmanitých podob, že se to nedá 
ani spočítat. A jak se hraje? Pravidla jsou úplně jednoduchá. 
Fantazie nezná hranic a i úkryty jsou někdy zcela originální. 
Lidé se mylně schovávají za popíjením alkoholu, kouřením 
cigaret, mlsáním sladkých „dobrot“, pitím kávy, telefono-
váním, koukáním na televizní přijímače, za lží, výmluvami, 
leností, pohodlností, prací, nedostatkem času (velmi oblí-
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bené a moderní ne-stííí-hááám), uklízením… Někteří 
vyvolení i za svým životem. Ale Ty nejsi pštros. Nemusíš 
se schovávat a dávat hlavu do písku. I když je v  těchto 
dnech u moci paní Zima a jaro je v nedohlednu, neboj se 
a vylez ze své nory, brlohu, pelíšku, schovávačky a úkrytu. 
Proč? Bude se Ti svobodněji a lépe dýchat. Ach jo, Ty máš 
strach, že se začneš dusit a kašlat…? Neboj se, já mám od 
firmy Aromaterapie Karel Hadek skvělou směs éterických 
olejů Atemol, který je výborným pomocníkem na kašel a prů-
dušky. Zlepšuje dýchání a obsahuje i oleje z mateřídoušky, 
máty peprné, badyánu… a dalších éteráčků, které tiší křeče 
hladkého svalstva. Navíc jsou jeho aromaterapeutické účinky 
antivirální i antimikrobiální. 

Co takhle se schovat k Láďovi do náruče nebo pod ramínko? 
Bude-li koulet očima, nedej se odradit a použij ženské zbraně. 
Ne, ne, prsa (zatím) ne, máš přece chytrou hlavu a skvělou 
vyřídilku. Co takhle Láďu pochválit? Chápu, že přišel dneska 
pozdě z práce. Ale přišel! Že zapomněl vyzvednout děti z hu-
dební školy? Ale napravil to a děti jsou doma. Ztratil lístek od 
nákupu a přinesl úplně jiné potraviny? Večeři jsi stejně uvařila 
a zítra bude obchod taky otevřený. To, že neutřel nádobí, je 
maličkost. Hrnečky, talířky, příbory… a jiné nádobí odkapou 
a uschnou na odkapávači samy. Zvednuté prkénko na toaletě 
nechávám bez komentáře. Nenosí Ti každý den kytku voňa-
vých růží k nohám? Ber to pozitivně. Šetří Ti na excelentní 
vánoční dárek. Já jsem loni pod stromečkem měla velké 
kladívko, abych si už konečně ty nesmysly vytloukla z hlavy, 
a brečím? Nebrečím. Víš, jak se mi letos bude hodit, až budu 
rozlouskávat vlašské ořechy? Skvěle!!! Naloupu i Tobě. Prostě 
Láďu pochval za to, že je!!! Až bude večer a Láďa se bude 
koukat zase na televizi a zapomene, že má doma chytrou, 
krásnou, pracovitou, spolehlivou, usměvavou a sexy Máňu, 
tak mu to jednoduše připomeň. Nejsi přeci vzduch!!! Nachys-

tej do koupelny svíčky, rozmarýnový koupeláček 
s logem KH. Rozmarýn je silný životabudič, aktivuje 

tělesné i duševní funkce, a tak Láďa nebude bublat, že 
je unavený z práce. Do ložnice nenápadně nachystej tělový 
balzám vyrobený z bambuckého a mangového másla, jojo-
bového a brutnákového oleje a z andské růže… s názvem 
Boro-Boro. Ložnice bude božsky provoněná santálem, gre-
pem, manukou, borovicí, meduňkou… a jiné, v preparátu 
obsaženými éterickými oleji. Na ošetření pokožky celého 
těla po koupeli je balzám Boro-Boro preparát, za který by 
měl dostat Karel Hadek velkou jedničku s plným kbelíkem 
hvězdiček. Budete si s Láďou „chrochtat“ blahem. Máňo, kde 
je na pojistkách hlavní vypínač, víš. Tak utíkej…

Krásné Vánoce a šťastný nový rok. 

Tvoje, promiň, svoje Iveta S. 

PS: Bude-li se už Láďa na televizi dívat z druhé strany víček, 
neztrácej naději, neboť ta umírá jako poslední. Hlavní vy-
pínač vrať do původního stavu a  můžeš se jít stulit na  
www.karelhadek.eu a nechat se pohladit některou vůní z par-
fémů, čakrových, či pentagramových směsí. Nebudeš-li si 
moci vybrat z nabídky směsí éterických olejů, ze kterých 
jsou parfémy vyrobeny, a budeš stále „na vážkách“, nabízí 
firma i testovací balení, a to o objemu 2,5 ml. Těším se, jakou 
vůni si vybereš. 
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Koupelové pozdravení 
V době, kdy píši tyto vánoční řádky, nejsem zcela fit – una-
vené a skelné oči, rýma, bez nálady, trošku se mými vyvi-
nutými plicními sklípky prohání kašel. V tělním oběhu mi 
již koluje dvojitá dávka eleutherococcového extraktu. Jen 
pro připomenutí těm, kterým odumírají mozkové buňky 
rychlejším tempem, tedy spadají společně se mnou do 
sklerotické skupiny, uvádím, že doporučené dávkování u 
dospělého člověka, což já svým občanským průkazem v do-
kladech již několik let splňuji, je 15 kapek, a to 3 krát denně. 
V době nachlazení svému organismu dopřeji zhruba 25–30 
kapek. Na tváři mám ochrannou roušku, kterou rovněž nabízí 
firma Aromaterapie KH ve svém e-shopu. Aby byl bacilům 
vystaven úmrtní list, na roušku nakapu několik kapek velice 
jemné směsi éterického oleje Virosan. Je-li Vám příjemná 
vůně máty, borovice lesní, šalvěje, tymiánu, budou Vaše 
čichové receptory spokojené a  viry usmrcené. Vyzkoušet 
můžete i „ostřejší“ příchuť antimikrobiálního éteráčku, který 
má ve svém „rodném listu“ skvosty – eukalyptus, kafr, ma-
teřídoušku, jalovec, badyán. Na noc použiji příjemně vo-
nící mátu peprnou, badyán a mateřídoušku, a to v podobě 
Atemolu, který účinně pomůže při kašli. 

Inu co, místo chlapa na mě „skočil“ bacil. I ten je přeci muž-
ského rodu. Můžu si za to sama. Abych pravdu řekla, jak za 
toho chlapa, tak i za toho bacila. Nedávno mi přišel jeden 
milý mailík, ve kterém stála jednoduchá otázka, na kterou 
jsem znala jen špatnou odpověď. Víte, co se stane, když 
s nataženou rukou držíte sklenici, která je naplněna vodou 
jen z poloviny? Ano, negativně uvažující sdělí, že je sklenice 
z poloviny prázdná, a ti pozitivně smýšlející uvedou, že je 
z poloviny plná, a  i když mají všichni pravdu, je zde ještě 
jeden úhel pohledu, který už neuvedu přesně, neboť jsem 
již elektronický dopis vymazala. Když v natažené ruce držíte 
sklenici, ať už z poloviny plnou, či z poloviny prázdnou, po 

určitém čase, a  to podle individuálních psychických a  fy-
zických možností, začne jedince postupně bolet zápěstí, 
předloktí, paže, až celá ruka. Pro život je velice důležité ze 
sklenice, ať už je v ní nalitá voda, stres, nebo práce, pravi-
delně ulívat. Já jsem toto nedělala, protože jsem to neuměla. 
Sklenice mi z ruky vypadla a rozbila se na maličké kousíčky. 
Novou si kupovat nebudu, to je velice jednoduché a dokáže 
to každý. Navíc jsem si uvědomila, že se mi tato líbí. Bude 
to chtít hodně času, trpělivosti a sil, ale věřím, že se mi ji 
podaří slepit, a to nejen z ekonomických, recyklačních, ale 
i jiných důvodů a již jen jako bonus připomenutí, že střepy 
přinášejí štěstí. 

Usměvaví čtenáři vánočního časopisu Aromaterapie, ne-
chcete si ze své sklenice odlít trošičku „závaží“, a  to např. 
v podobě voňavé, příjemné, relaxační, odpočinkové a rege-
nerující koupele? Skvělou inspirací Vám mohou být interne-
tové stránky www.karelhadek.eu, kde v kolonce s názvem 
přípravky na ošetření těla najdete v roletce širokou nabídku 
koupelových olejíčků, radost přivonět. Mně už se v koupelně 
do vany napouští „horká“ voda, tedy od oka nad 35 °C. Ne, 
neutíkejte, stále jsem ještě oblečená. Vzhledem ke zdravot-
nímu stavu ruka vytáhla eukalyptovo-tymiánový. Nekojím, 
těhotná, a tím připravující se na laktaci také nejsem, a tak 
lovím ještě šalvějový koupeláček, který podpoří obranys-
chopnost organizmu. Z každé lahvičky použiju 1 polévkovou 
lžíci preparátu, kterou naliji do proudu napouštěné vody, 
a tím se oleje s vodou skvěle promíchají. 60minutová koupel 
ve vaně není pro mě žádný problém. Jééééé a já se budu 
rozmazlovat a zapálím si na okraji vany a po koupelně několik 
čajových svíček. Aby byla lázeň stále příjemná, dopustím si 
do vany z kohoutku občas teplou vodu. Na podporu účin-
nosti obsažených složek v preparátu masíruji pokožku těla 
froté hubkou. Žádné pěnivé tenzidy rozhodně nepřidávám. 
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Při nachlazení podá pomocnou ruku i olej z borovicového 
jehličí, úlevu poskytne i tymiánový koupeláček a nechcete-li 
být ve vaně sami, Vaši pokožku sametově pohladí a prohřeje 
koupeláček Ježíšek. 

Všem čtenářům časopisu Aromaterapie posílám z vany kou-
pelové pozdravení s vůní preparátů Karla Hadka. :-) Prosím, 
i v zimních dnech se nezapomínejte usmívat. :-) 

Iveta S. 

Letní ohlédnutí s Aromaterapií
Letos v červenci jsem měla možnost ve firmě u Hadků ve Kšicích 
prožít dva úžasné dny spolu s kosmetičkami z Jekatěrinburgu, 
které se chtěly naučit ošetření celého těla pomocí aromatera-
peutických zábalů, jimiž se uvolní a povzbudí lymfa. Trochu 
jsem se obávala našeho vzájemného dorozumívání, ale díky 
paní Oksaně Mich, která se ujala role překladatelky, fungovala 
komunikace naprosto bezproblémově.

Když jsem se účastnic kurzu ptala, co by chtěly na sobě vy-
zkoušet, všechny jednohlasně odpověděly, že všechno. Tím 
to bylo naše dorozumívání zase o něco jednodušší v našem 
dorozumívání. Začaly jsme uvolňováním lymfy v obličeji po-
mocí štětečků, následovala ještě aktivace bodů, která účinek 
ještě umocnila. Povídání je jedna věc, ale když Vás něco bolí 
a po aromaterapeutickém ošetření bolest zmizí, tak pak jsou 
slova jaksi zbytečná… Kdo s Aromaterapií pracuje, ten ví o, čem 
mluvím. Kdo to ale zažije poprvé, ten se jen diví.

Diví se však jen do té doby, než mu dojde, že vše, co je v katalo-
zích a časopisech Aromaterapie napsané, je pravda. Poznala to 
i jedna z účastnic, kterou bolela hlava, a po necelé hodině bolest 
zmizela. Aromaterapie opět nezklamala! Ošetření bylo velice 
jednoduché: uvolnění lymfy na krku, o to se postaral jalovcový 
éterický olej a specialita Lympha-Pack. Uvolnění hlavy v týlu 
proběhlo také za pomocí éterického oleje z jalovcových bobulí 
a do spánků jsem ošetřované paní vetřela China-Balzám (od 
očí směrem do vlasů). Další „záchranou“ bylo užití 15 kapek 
Eleutherococcu v deci vody. Všechny účastnice měly možnost 
vyzkoušet aromaterapeutické zábaly končetin, břicha, zad. Dále 
aktivaci plosek nohou s následným zábalem. Velice je nadchla 
ukázka ošetření prsou vynikajícím přípravkem Cosette.

Dorozumívání bylo pak velice jednoduché a ani jsme nepotře-
bovaly překládat, protože vždy, když jsem se po ošetření každé 
z nich zeptala: „charašo, ili plocho“? Odpověď vždy zněla stejně: 
„očeň charašo“, tedy velmi dobře.

Toto setkání bylo velice příjemné a mohu říci, že nám bylo díky 
aromaterapii moc hezky. Při loučení nám bylo jasné, že naše 
setkání nebylo poslední.

Kolarčíková Vlastimila
kosmetička-aromaterapeutka, Ostrava
vlastimilakolarcikova@seznam.cz / 603 286 335 
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Dobrý den, 
 
nejprve velké poděkování za nosní olej Donosol. Mám dceru 
12 let a je tomu dva roky zpět, co byla během podzimního 
a zimního období 5× na antibiotikách kvůli zánětu vedlejších 
nosních dutin a s tím spojeným zánětem průdušek. Nemluvě 
o neuvěřitelném množství rentgenů dutin a prose-
zených hodin v čekárnách zdravotnických zařízení 
– obvodní lékař, ušní, nosní, krční, alergologie...

A pak mi kamarádka poradila olej Donosol. 
Dcera byla zodpovědný pacient a v maximálním 
záklonu skutečně vydržela každý den 20 minut 
s olejíčkem v nose. Dokonce se naučila v této 
poloze i číst svoje oblíbené (koňské) knížky. 

Od té doby po nosním oleji sahám v případě 
např. zánětu nosohltanu a s tím spojeného 
špatného vysmrkávání a uvolňování nosu.

Šárka V., Liberec

Dobrý den, pane Hadku 
Před Vánocemi jsem Vám na doporučení naší masérky tele-
fonovala, poradil jste mi s výběrem přípravků. Nyní tedy píši, 
jak jsme na tom, a ještě se chci dále na něco zeptat. Prvně 
však, co nám bylo. Děti „zimní, chrchlající, školní a školkové“, 
manžel lupenka, já prediabetes. Objednala jsem eleutero-
cocc, borovicový olej a na tu lupenku mast a brutnákový olej, 
navíc vánoční vůni. Eleutherococc – u mne se to projevilo 
výrazně: vydržela jsem šest týdnů, ale ten druhý, třetí týden, 
to mi bylo tak špatně jako, už dlouho ne. Výsledek: Zatím 
nevím, jak dopadnu u lékařů, na vyšetření jdu až v březnu 

nebo, dubnu. Pociťuji výrazné snížení „objemu“ těla, jsou 
mi celkem volně i kalhoty, které jsem před třemi lety ne-
dopnula, anebo dopnula jen velmi těsně. Dobrou náladu 
mám stále. Je mi dobře. Když náhodou sním více sladkého, 
cítím, že to se mnou nic nedělá. Dříve jsem cítila i kolísání 
krevního cukru, dělalo se mi trošku mdlo a tak. Jak jsem na 
tom s váhou – nevím. Je možné, že jsem shodila i nějaké 
to kilčo, ale já jako ukazatel beru spíše „objem“ a vzhled 
těla. Teď jedu s eleuterococcem druhé šestitýdenní kolo po 
měsíční pauze, právě jako přípravu na lékařskou kontrolu.

Děťátka: eleutherococc asi čtyři týdny a borovicový olej 
nakapaný na papírový kapesníček na noc do pokojíku v době 
kašlání a  smrkání. Z  eleutherococcu nadšení nebyli, ale 
donutila jsem je, po týdnu si zvykli i na tu pachuť. Borovi-
cový olej chce syn na noc občas i bez kašlání a smrkání, že 
prý se mu dobře dýchá. Zkrátka – zatím nemáme ani jeden 
zameškaný den ve školních zařízeních, a to i přes smrště 
nemocí, které se ve vlnách prohání okolo.

Manžel – nevyjádřil se. Zkoušela jsem se ho několikrát ze-
ptat, jestli přípravky užívá a jak, co to s ním 

dělá. Dozvěděla jsem se, že něco koupím a ani 
mu nevysvětlím, co s tím. Vysvětlila jsem vše 
pečlivě, z půlhodinového telefonátu s Vámi 
jsem měla tři stránky velikosti A4 pozná-
mek, opravdu jsem si vše pečlivě zapsala. 
A  ještě jsem dostala vynadáno, že jsem 
naivní a  důvěřivá. Jsem vysokoškolačka 
a používám selský rozum. Spíše bych to 
nazvala jako pohodlnost a lenost z man-
želovy strany. Tak když nechce pomoci, 
tak nechce. Už jsem lety našeho vztahu 
vyškolená, že s tím nic nenadělám.
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Já jsem spokojená a děti také. Přeji hezký den, ať se daří. 
V případě, že budete potřebovat, dávám souhlas s užitím či 
zveřejněním mého e-mailu vcelku i po částech.

S pozdravem
Martina Š. 

Pro Ježíška
V příštím životě bych chtěla být obyvatelkou Havaje. 
Prosím, zeptejte se, proč. Budete koulet očima, neboť 
z rukávu vytahuji hned dvě odpovědi. Já jsem ješ-
těrka. Pane Láďo, tolik zase koulet očima nemusíte. 
Na uklidnění Vašich tepových frekvencí to upřesním. 
Na provozní teplotu se začínám zahřívat, když se 
v letních dnech upocená rtuť na teploměru zvládne 
ve stínu vyšplhat nad 35 °C. Venkovní teplota v zimě 
je pro mě skoro „smrtelná“, ale i když při odhazo-
vání sněhu se zahřeji dostatečně. Druhá odpověď 
je rovněž velice jednoduchá. Na Havaji si na Vánoce domů 
pořídím jen akvárium s rybou, která se kouzelně jmenuje 
humu-humu-nuku-nuku-a-pua-a. Neovládáte havajštinu? 
Nevadí, v akváriu plave v českém překladu ostenec bělo-
skvrnný. Vánoční stromek, jesličky, dárky, cukroví, koledy 
se zde nenosí. Milé hospodyňky, určitě se zeptáte, kam se 
poděl vánoční úklid… Nevím, ale není to báječná představa? 

Ale zpět do reality předvánočních dnů. Koledy vydatně tré-
nuji s dětmi už od října. Ne, ne, ne, není to podle obchodních 
řetězců, které vánoční veselí v podobě reklamních lákadel 
a výzdoby již od října nabízejí, i když nejraději by je měly 
po celý rok. Chci být jen hlasivkově v kondici. V případě, že 
mi hlasivky vypoví službu, je zde cypřišový éterický olej. 

Aplikace tohoto přípravku je velice jednoduchá. Několikrát 
denně kápnete do úst 1–2 kapky oleje, smícháte se slinami, 
a co nejpomaleji polykáte. Na své si přijde i kulič očí pan 
Láďa, neboť chuť éteráčku je ždibíček silná. Účinek je téměř 

okamžitý. Éteráček se rovněž používá i při prvních pří-
znacích angíny. Indisponované hlasivky ocení kloktání 
např. Zubního oleje ze 7 bylin, a to několikrát denně. 

Nejsem konzumní typ, ehmmm, maličko jsem. Dopis 
pro Ježíška píšu s dětmi. Jako přílohu mu za oknem 
nechávám i nelinkovaný sešit velikosti A4. Vše je 
vyjmenováno a  dětmi dopodrobna dokresleno. 
Není to úžasné? Přesně vědí, co chtějí. Děti jsou 
v našem životě velkou inspirací. Já píši Ježíškovi 
voňavý dopis na internetových stránkách www.
karelhadek.eu, a to formou objednávky v e-shopu. 
Tradice říká, že po štědrovečerní večeři zazvoní zvo-
neček, a pokud jste byli celý rok hodní, pod stro-
mečkem najdete dárky. No a já jsem letos zlobila, 
a tak si říkám, že jistota je jistota. A co tedy bude, 
nikoli za oknem, ale v košíku a pod stromečkem? 

Pan Láďa ať si oční bulvy raději přidrží, bude to fičák. 

Jeden vlas v polévce je až moc, za to tři vlasy na hlavě jsou 
málo, a proto první volbou bude vlasový balzám Haarette Q. 
Nechce se mi pasivně přihlížet tomu, jak moc rychle moje 
vlasatá část hlavy pelichá. Popis u výrobku mi prozradil, že 
se jedná o speciální rostlinný přípravek pro regeneraci vlasů. 
Na vlasovou kúru z doplňkového sortimentu přidám i jeden 
balíček s 10 kusy kosmetických čepic. Věřím, že mi čepice 
budou slušet a vypadávání vlasů, tvorbě lupů a svědivosti 
bude již definitivně konec. Tenzidy se na hlavě nenosí, a tak 
se do košíčku přitulí i Vlasový mycí olej pro mastné a nor-
mální vlasy ve větším balení. Již jsme se seznámili a padli 
jsme si do oka, pardon, něžně a voňavě do vlasů. Říkáte-li 
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si: „Olej na vlasy?“ Ano, ano a  do třetice všeho dobrého, 
ano. Vlasový mycí olej od Karla Hadka je výborný, skvělý, 
jedinečný, je to s ním prostě zážitek. Jediné, v čem by mohl 
být malinko problém, je správná aplikace. Já si vlasy nej-
dříve opláchnu dostatečným množstvím vody, nechám je 
5 minut nabobtnat. Do skleničky s  teplou vodou přidám 
trochu vlasového mycího oleje a vlasy umyji vzniklou emulzí. 
Opláchnu dostatečným množstvím vody a pak již jen stačí je 
běžným způsobem upravit. Velice vhodné je také pojídání 
semen a ořechů – např. slunečnice, dýně, mandle, vlašský 
ořech, rozemleté lněné semínko. Z nabídky éteráčků se na 
mě bude třpytit Vánoční hvězda, která bude v aromalampě 
zářit díky okouzlující a  jemné vůni směsi éterických olejů 
Litsea-Cubeba, mimóza, skořice, pomeranč. Meduňkovým 
koupelovým olejem jsem zatím nepolíbená, a tak se těším, 
až se ke mně ve vodní lázni přitulí. Třešničkou nikoli na dortu, 
ale na mé kůži bude jednoduchá a krásná vůně parfému 
Magic. Milí čtenáři časopisu Aromaterapie, přeji Vám, aby se 
Vám splnilo vše, po čem toužíte, třeba i v těch nejtajnějších 
snech a přáních. Prosím, nestyďte se za své sny. Já věřím, že 
když budete chtít, ale opravdu chtít a něco proto uděláte, 
že se Vám to splní. Pravdou zůstává, že to nemusí být vůbec 
zrovinka o Vánocích. Dopis pro Ježíška je jen nepatrné nic, 
to Vánoce netvoří. Záleží jen a  jen na Vás, jaké ty letošní 
Vánoce budete chtít mít a  jak si je vytvoříte. Já věřím, že 
budou nejen veselé, ale i šťastné. 

Z celého svého srdíčka Vám přeji to 
nejdůležitější – zdraví. 

Iveta S. 

Aromaterapie od srdce k srdci
Letos v červnu jsem doprovázela pana Hadka na jeho cestách 
po pěti ruských městech a překládala semináře ruským po-
sluchačům. Považuji to za výjimečnou možnost, jelikož jsem 
mohla být v dlouhodobém kontaktu s neobyčejným člověkem, 
měla jsem to štěstí poznat jeho práci zevnitř, pochopit, jak 
a proč vykonává svoje poslání. 

Tuto dvacetidenní cestu bych spíše nazvala maratonem. Ani 
ne proto, že jsme urazili více jak 10 000 km, ale spíš proto, že 
14 ze 20 dní jsme mluvili 10 hodin denně téměř bez přestávky. 
Není to tak jednoduché, obzvlášť pokud na to nejste zvyklí. 
Nebýt pana Hadka plného energie a entuziazmu, nevydržela 
bych to. Pro něj je takový rytmus práce, zdá se, obvyklý. Jednou 
řekl, že nejlepším odpočinkem po pracovním týdnu je pro něj 
uspořádání semináře. A to některé dny pracuje až 14 hodin. 
Když už jsem se na konci dne sotva držela na nohou, měl pan 
Hadek ještě spoustu sil odpovídat na e-maily, které neustále 
proudí na jeho adresu. Vím, kolik energie je ve skutečnosti 
potřeba na takovouto práci a nakolik to je fyzicky i psychicky 
vyčerpávající. Navzdory tomu přicházel pan Hadek každé ráno 
k posluchačům plný sil. Nedával nazpaměť naučené před-
nášky, ale snažil se sdílet své znalosti s ostatními a odpovědět 
na otázky posluchačů, a zároveň neustále vytvářel dobrou 
náladu pomocí humoru. Pochopila jsem, že v oblasti reklamy 
vědomě nenásleduje postupy běžné u ,,obyčejných“ kosme-
tických prostředků, ale že volí místo útoku moderní reklamy 
náročnější metodu – vzdělávání zákazníka. Semináře v Rusku 
probíhaly v Moskvě, Petrohradu, Jekatěrinburgu, Rostově na 
Donu a Tjumeni. Účastnilo se jich více než 100 lidí i z jiných 
měst a také Ukrajiny a Kazachstánu. 

Tentokrát se průběh seminářů snažila zkomplikovat konku-
rence, která ucítila hrozbu Hadkových preparátů. Nejvíce se 
vyznamenala jedna ruská firma, jejíž ředitel osobně volal svým 
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klientům a upozorňoval je na ,,nebezpečí“, jež lze očekávat po 
návštěvě semináře Karla Hadka. Hloupé a směšné. Částečně 
svého cíle dosáhli: někteří klienti této firmy, kteří se přihlásili 
na seminář, se opravdu zalekli a účast odřekli. Ti, kdo nehledě 
na varování přišli, ocenili hloubku a přínosnost předávaných 
znalostí, nový pohled na aromaterapii a přátelskou atmosféru. 
Jak jinak, vždyť pan Hadek následuje princip, že v životě a v 
aromaterapii se člověk musí usmívat. Usmívá se a spolu s ním 
i my. Hlavním cílem pana Hadka je, bezesporu, rozdělit se 
o své znalosti v oblasti aromaterapie s ostatními. Znalosti, 
kterých má daleko více než konkurence. Stejně tak více je 
i preparátů, které jsou aromaterapeutické nejen podle názvu, 
ale i podle účinku. 

Pro ruské kosmetology, kteří si přáli prohloubit své znalosti 
v  oblasti aromaterapie, byl organizován praktický seminář 
v ČR. Probíhal od 15. do 18. července ve firmě pana Hadka ve 
Kšicích. Tam se s nimi o své znalosti dělily odbornice Michaela 
Švorcová a Vlastimila Kolačíková. Účastníci si mohli osvojit 
a na sobě vyzkoušet jejich metody v kombinaci s preparáty 
Karla Hadka a položit jakékoli otázky. 4 dny utekly jako voda, 
byly však velmi efektivní. Závěrem semináře Karel Hadek pro-
vedl exkurzi výrobnou, ukázal celou cestu, kterou procházejí 
výrobky, počínaje laboratoří a expedičním oddělením konče. 
Tato návštěva mi zůstala navždy v srdci díky pohostinnosti 
českých spolupracovníků a také překrásné české přírodě a kul-
tuře, s nimiž jsme měli též možnost se seznámit. 

Jsem ráda, že díky těmto seminářům se začínají rodit programy 
týkající se výuky aromaterapie za účelem předávání znalostí. 
Takto tedy se letošní léto stalo významným mezníkem na 
cestě Aromaterapie Karla Hadka v Rusku. A tohle je teprve 
začátek…!

Oxana Mich

Sauna, saunování, 
éteráky
Vážení čtenáři časopisu Aromaterapie, jelikož chladné období 
láká mnohé z nás k pravidelné návštěvě sauny, rád bych se 
s Vámi podělil o zkušenosti a znalosti v této oblasti. Nechtěl 
bych zde omílat nadmíru zdraví prospěšné účinky saunování, 
ale spíše se podělit o to, jak si saunu ještě lépe vychutnat. 
I když je napsána spousta pravidel a saunovacích desater, 
mnoho lidí se stále saunuje špatně, a  tím se připravují o 
to příjemné a prospěšné, co sauna může nabídnout. Onu 
drzost nabízet Vám své rady bych rád odůvodnil svým více 
jak dvacetiletým navštěvováním sauny. Také naše dvě děti 
(staršímu už pomalu táhne na osmnáct) se s námi do sauny 
hodně nachodily (a stále chodí). A v neposlední řadě má 
profese maséra a člověka pečujícího o tělo (a nejen o něj) 
mi dává na tu drzost právo.

Předem musím zdů-
raznit, že v  saunách 
s provozem pro veřej-
nost toho příliš mnoho 
neovlivníte. Ale mů-
žete si všímat různých 
detailů a  případně se 
poohlédnout po jiné 
provozovně. Ti šťastní, 
kteří mají saunu doma, 
nebo ti, kteří si saunu 
pronajímají, mají vše 
(skoro) ve svých rukou.
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Dle mých zkušeností se v sauně nejčastěji vyskytují tyto 
chyby:

•  Vysoká vlhkost. V sauně si hlídáme vzdušnou vlhkost 
- velkou chybou je, pokud je v potírně na začátku vysoká 
(relativní vlhkost by měla být okolo 15 %!). Důvody bývají 
ve špatném větrání, nedostatečném utírání pokožky před 
vstupem do potírny nebo používání mokrých ručníků jako 
podložky pod sebe. Pobyt v takové potírně není příjemný 
- špatně se dýchá a "štípe" to. Máme-li rádi parní náraz v prů-
běhu pocení (polevy saunových kamen vodou), je zapotřebí 
po každém kole saunu řádně vyvětrat.

•  Vysoká teplota. Já osobně nejsem příznivcem tep-
lot přes 100 °C. Účelem pobytu v potírně je "rovnoměrně" 
prohřát a vypotit tělo v průběhu nějakých 10 až 15 minut. 
Při vysokých teplotách dochází v místech s malou vrstvou 
podkožního tuku k přehřátí pokožky, a tím k újmě cévního 
aparátu, zatímco ostatní části těla jsou ještě studené. Dle 
mého názoru není pobyt v přehřáté sauně příjemný. Pokud 
jdeme do sauny s dětmi, nechávám teplotu termostatu okolo 
86–89 °C a děti na dolní lavici. Osobně se přikláním k teplo-
tám v rozmezí 85–95 °C.

V návaznosti na předchozí odstavec bych rád zmínil, že sau-
nování by mělo být záležitostí individuální a vždy by se mělo 
řídit Vašimi pocity. Určitě bude záležet na tom zdali si dáváte 
saunu s rodinou (dětmi), nebo jdete do sauny pouze pánové 
či samotné dámy. Také máte-li potíže s krevním tlakem nebo 
je-li Vám 70 let a více. Zdali jste příliš vyčerpáni, nebo naopak 
ve výborné kondici, atd. Tomu všemu bychom měli přizpů-
sobit teplotu, dobu pobytu v  potírně, ochlazování, dobu 
odpočinku v odpočívárně a případné použití éterických olejů.
Dle mých zkušeností dostává sauna v kombinaci s éterickými 

oleji „novou dimenzi“. Z nabídky směsí é. o. SAUNA Karel 
Hadek si vybere každý. Určitě mohu zaručit, že každá z nich 
velmi výrazně podpoří pocení. Při použití éterických olejů 
doporučuji vyvarovat se následujících chyb. Nikdy nekapeme 
éterické oleje přímo na saunová kamna. Také kapání do vody, 
určené k polevům kamen (vzhledem k nerozpustnosti olejů 
ve vodě), nemusí být úplně to pravé (případně je zapotřebí 
řádně vodu s éteráčky promíchat). Ideální je mít v potírně 
kousek dřeva (např. někde kolem kamen, kde proudí vzduch), 
na který éterické oleje kapeme. Pokud není, vystačíme si 
s buničinou nebo ubrouskem. Pojďme si tedy popsat, jak 
na to. Před vstupem do potírny doporučuji potírnu vyvětrat 
a  poté nechat vyrovnat teplotu. Pak si připravíme vodou 
navlhčený ubrousek nebo buničitou vatu, na něž nakapeme 
zvolený éterický olej. Množství záleží na Vašem okolí, použité 
směsi a velikosti sauny. Já používám v sauně pro 4 osoby 
okolo 10 až 15 kapek é. o. A jakou směs zvolit? Volba je na 
Vás. Na výběr máme z  8 variant. Přizpůsobte výběr vždy 
výše uvedenému (s kým, jak, proč...).

Čínská sauna Vám nabídne netradiční kombinaci osvěžujících 
citrusů a stimulačních olejů, z nichž nejvíce rozeznáme skořici. 
Tato směs je vhodná pro výraznou stimulaci a povzbuzení 
organismu.

Finská sauna je velmi „hebkou” a vyváženou směsí. Její sti-
mulující a dýchací cesty povzbuzující účinky zaručují éterické 
oleje jako např. jalovec, borovice, eukalyptus. Vřele doporu-
čuji při nachlazení a na podporu látkové výměny.

Horská sauna je příjemnou „jehličnatou„ směsí éterických 
olejů jako borovice, smrkové jehličí, rozmarýna a dalších. Má 
výrazný pozitivní účinek na dýchací cesty a podporu látkové 
výměny.

Japonská sauna – exoticky laděná kompozice s kombinací 
stimulačních i uklidňujících účinků. Vhodná jak při dýcha-
cích potížích, tak i ve stavech vyčerpání a předrážděnosti. 
Obsažené éterické oleje jsou máta, myrta, jalovec, levandule, 
citron.

Lesní sauna – druhá z  „jehličnatých” saunovacích směsí. 
Díky éteráčkům jako např. borovice, smrk, kajeput, jedle… 
najdeme v této směsi blahodárné působení na dýchací cesty. 
Směs má výrazný sekretolytický a mikrobiální účinek. Úžasné 
nejen pro děti v době nachlazení.

Polární sauna – zdravotně vonící směs é. o. (hlavně máta, 
cypriš, šajvěj, cedr aj.) nabízí opět blahodárné působení 
nejen na dýchací cesty. Převládající účinek je antiseptický 
a sekretolytický.

Ruská sauna – větrové a současně teplé aroma této směsi 
působí posilujícím účinkem a silně antisepticky. Převládající 
é. o. jsou máta, smrk, badyán, tymián.

Sauna Relax – velmi příjemně vonící směs, vhodná snad 
pro každou příležitost i společnost. Éterické oleje jako např. 
levandule, litsea cubeba, badyán a další navodí v každé sauně 
velmi příjemnou atmosféru.

Osobně nevidím problém v kombinaci saunových směsí. Nic 
špatného, pokud použijete pro první kola např. lesní saunu 
a před posledním kolem nasadíte na závěrečné zklidnění 
relax saunu. Jen připomenu již zmiňované – po každém 
kole saunu vyvětráme.

Ještě bych rád upozornil na možnost použití Oleosolu 
v  sauně. Pro ty, kteří využívají zdravotních účinků sauny 
a chtějí ještě intenzivněji podpořit látkovou výměnu pokožky, 
doporučuji použít v průběhu druhého či třetího kola Oleo-
sol. Je na Vás, kterému dáte přednost. Po cca 5–7 minutách 
strávených v potírně, doporučuji přejít do sprchy a tam na 
sebe „rozetřít” přípravek Oleosol. Postačí přibližně menší 
polévková lžíce. Vynecháme obličej (nebo alespoň čelo – 
sůl, která stéká do očí, štípe) a samozřejmě oblast genitálií. 
Jinak si dáme záležet na protírání vnější strany stehen a také 
šlapek a meziprstních prostor. Vrátíme se zpět do potírny 
a  kolo dokončíme. Oleosol nedoporučuji používat u dětí 
z důvodu jemné pokožky.

Na závěr nezbývá než popřát mnoho příjemných a prospěš-
ných okamžiků strávených s rodinou či přáteli v sauně.

S úctou, láskou a pokorou  
Radim Horenský , www.masernabazen.cz
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Dutiny zlobit nemusí
Chladné roční období s mnoha svými typickými průvodci je 
zde. Jedním z těchto nezvaných návštěvníků bývají u mno-
hých každoročně i záněty dutin. O tom zcela jednoznačně 
svědčí i  narůstající počet dotazů zasílaných na poradnu. 
Standardní medicína nabízí u tohoto problému řešení, jak 
jinak, než za pomoci předepisování antibiotik. Domnívám 
se, že naprosto zbytečně. Aromaterapie nabízí spolehlivé 
řešení, navíc bez vedlejších, negativních účinků. Preparát 
Donosol je však vhodný nejen na léčení zanícených dutin, 
ale díky antimikrobiálním a protizánětlivým účinkům i jako 
prevence. Donosol díky obsaženým éterickým olejům záněty 
dutin při trošce trpělivosti spolehlivě likviduje. V Donosolu se 
nachází např. éterické oleje které, obsahují tymol, karvakrol, 
monoterpenický cineol a další jak antimikrobiálně, tak i pro-
tizánětlivě působící složky. Není tajemstvím, že éterické oleje 
jsou přijímány přes pokožku. V případě aplikace do nosu pak 
přes sliznici. Já sám zmíněným problémem občas trpívám, 
a tak mohu Donosol označit za svého spolehlivého přítele. 
Použití je celkem jednoduché. Dokonce bych konstatoval, 
že i příjemné. Ideální je aplikovat Donosol v  ležící poloze. 
Například na posteli. Hlava musí být zakloněna tak, aby ot-
vory nosních dírek směřovaly ke stropu. Pak již stačí do každé 
nosní dírky vyprázdnit obsah jedné pipety, která je součástí 
obalu preparátu. Zde musím dodat, že v mém případě se mi 
do nosu „vejdou“ i tři kapátka. V této, celkem příjemné poloze 
pobudeme cca 20 minut. Po ukončení zmíněné procedury se 
povětšinou jeden nestačí divit, co vše z nosu vytéká. Může 
se však stát, že zánět dutin je „suchý“ a zmíněná očista se 
nekoná. Jako prevenci ať již rýmy, či možných zánětů dutin 
lze doporučit i  používání roušky (v nabídce firmy), kterou 
pokapeme několika kapkami éterických olejů a dýcháme přes 
ni. Zde pak éterické oleje na roušce nejen spolehlivě likvidují 
kapénky obsažené ve vzduchu, ale díky inhalaci mohou pů-

sobit i přímo v dýchacích cestách. Ze směsí éterických olejů 
použitelných na roušku bych zmínil především Virosan, dále 
i Aromeclima, China či Candiöl. V případě pokašlávání pak 
i  Atemol. Z  jednotlivých éterických olejů lze použít např. 
tymián, mateřídoušku, dobromysl, saturejku horskou, bo-
rovici, smrk, čajovník, eukalyptus, myrtu. Samozřejmě, že 
pokud máte některé ze jmenovaných éteráčků k dispozici, 
je možné z  nich vytvářet i  vlastní směsi. Díky popsaným 
terapeutickým účinkům daných postupů, mizí i mnohé ne-
příjemné pocity, které jak záněty dutin, tak i rýmu mohou 
doprovázet. Zde bych zmínil např. bolesti hlavy, tlak v hlavě 
a hnisavé výtoky z nosu.

Taktéž nezapomínejme na blahodárné účinky vitamínu C, či 
ještě lépe vitamínu C se zinkem. Krom zmíněných preparátů 
či éterických olejů, které najdete v našem e-shopu, bych dále 
poradil i  něco od „zdravé konkurence“. Týká se to stravy, 
kterou doporučuji obohatit o česnek, cibuli, křen či pórek. 
Tato zelenina je bohatá na éterické oleje, které vykazují silné 
antimikrobiální účinky. 

Karel Hadek

Koupelové oleje o Vánocích pro 
dospělé, ale i dětičky
Milí čtenáři Aromaterapie, rok 2013 je skoro za námi a už 
se nám blíží předvánoční čas, příroda se pomalu ukládá ke 
spánku, vše kolem nás se jakoby zpomaluje a připravuje na 
zimu, dny se krátí. Tento čas má být pro nás znamením, že 
bychom měli zpomalit i my. Bohužel je to jen příroda, která 

zná svůj letitý režim, my poslední dobou tento čas prožíváme 
zcela opačně. Přeplněná nákupní střediska praskající ve švech 
sedm dní v  týdnu jsou toho jasným důkazem. Honba za 
dárky, abychom uspokojili všechny naše nejmilejší, domác-
nost, aby byla co nejnablýskanější, cukroví více druhů než 
má sousedka… A můžeme pokračovat dál, než se nadějeme, 
jsou tu Vánoce a my padáme únavou slušně řečeno na pusu. 
A  to nejen my, ale i  u dětí se objevují zdravotní neduhy, 
únava, hyperaktivita.

Někdy se stačí na chvíli zastavit, napustit si vanu a  do ní 
přidat úžasné koupelové oleje od Karla Hadka, které nejenže 
pokožku ošetří a pohladí díky použitým rostlinným olejům, 
ale díky bylinným éterickým olejům nám pomohou i od vše-
lijakých neduhů. V období chřipkových epidemií je skvělým 
pomocníkem Koupelový olej Eukalyptovo-tymiánový, Ci-
tronovo-kafrový nebo Tymiánový, který je navíc účinný 
dokonce i proti tuberkulóze. Borovicový Koupelový olej má 
pozitivní účinky na dýchací cesty, astma, při bronchitidě. 
Když jsme opravdu unavení a skleslí osvěží a příjemně naladí 

Koupelový olej Grapefruitový. Koupelový olej Meduňkový, 
vhodný také pro pokožku postiženou atopickým ekzémem 
příjemně uklidní a podpoří naše myšlení.

Pro naše nejmenší je tu pak Koupelový olej Heřmánkový, 
Mandarinkový, výborní pomocníci pro hyperaktivní děti. 
Na klidné spaní oceníte Koupelový olej Levandulový.

Po hodinách strávených pečením cukroví, nám uleví od 
bolavých a  nateklých nohou Koupelový olej Jalovcový. 
Konečně je tu! Kdo? No přeci všemi očekávaný Štědrý den, 
den plný očekávání, radostí, vzpomínek. Vám všem bych 
ráda doporučila Koupelový olej Ježíšek, který svou neza-
měnitelnou vůní krásně dotvoří kouzlo Vánoc. Vhodný je 
jak pro dospělé, tak i pro děti, kterými jsme v jádru stejně 
všichni. Obzvlášť v období vánočních svátků.

A ještě jedno doporučení, nebo spíš tip na dárek, je to Sada 
koupelových olejů, která jistě potěší každého fandu aroma-
terapie. Osmnáct vůní v krásné dárkové kazetce.

Tímto tipem se s Vámi pro tento rok 
loučím, přeji Vám krásné klidné Vá-
noce a v novém roce hlavně zdraví, 
štěstí, lásku a aspoň jeden spl-
něný sen.

Za celý tým baby clubu 
Nekky Zlín

Venda Babišová
www.nekky.cz
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naHezký den, pane Hadku. 
Ráda bych se na Vás obrátila s prosbou, která se týká mé tříleté 
dcerky. Nejsem si úplně jistá, zdali jsem ve Vašem časopisu četla 
názor jedné Vaší klientky, která psala, že užívá sezamový olej na 
zlepšení trávení. Dcerka jí hodně ovoce, hodně pije. Přesto má 
tuhou stolici. Pokud jí přes den dám vypít jablečný 100% džus, sto-
lice je konzistenčně dobrá. Ale paní zubařka nám zakázala všechny 
sladké džusy, tedy i jablečný, protože se Karolínce objevily 2 kazy 
i přesto, že zoubky čistíme i 3× denně. Nejíme sladkosti. Zakoupila 
jsem nyní dcerce Váš preparát Baby-Dent, tak jej budeme užívat 
místo zubní pasty Perlička. Ale zpět k mému dotazu. Zajímalo by 
mě, co bych tedy mohla dcerce dávat, aby se jí stolice upravila 
a nemusela pít každý den jablečný džus, kde kyselina působí na 
zoubky. A pokud byste mi poradil, i co na zoubky, byla bych moc 
šťastná. Sama za sebe mohu říci, že užívám hodně Vašich výrobků 
a nejvíce oblíbený mám olej na zuby ze 7 bylin. Nevím, zdali je to 
díky němu, netrpím kazivostí ani krvácivostí dásní. 
Jsem moc ráda, že mám Vaše preparáty. V naší domácnosti po-
užívám jen je. Dříve používanou kosmetiku a čisticí prostředky 
nahradily preparáty od Vás, za což moc děkuji.  
Zdraví těla i mysli přeje 
Jitka H.

Milá paní Jitko,  
děkuji Vám za Váš mail i důvěru, se kterou se na mě se svým do-
tazem obracíte. Nejčastější příčinou zácpy je nevhodné složení 
stravy. Uvádím to i přesto, že jsem si vědom toho, že v mailu 
sdělujete, že v jídelníčku Vaší dcery je dostatek ovoce. Zde mezi 
nejvhodnější patří např. jablka, hrušky, švestky, meruňky… 
Na Vámi vybraném ovoci bych Vám doporučil ponechat ke 
konzumaci i slupku. Zde bych vzhledem k vhodné době zmínil 
právě švestky, o kterých je všeobecně známé, že mají mírně 
projímavé účinky, ale novodobí evropští „otrokáři z Bruselu“ 

nedovolují, či přímo zakazují šíření takovýchto informací mezi 
dle nich nejspíše nesvéprávné eurootroky . Ovoce pořízené 
v  obchodě je pak vhodné řádně omýt specialitou Samea, 
která je rostlinného původu, tedy žádný chemický dryák. Další 
možností může být i sušené ovoce. Ze zeleniny bych volil např. 
hrášek, brokolici, zelené fazolky a další s vysokým obsahem 
vláknin. Z potravin je vhodné např. celozrnné pečivo, ovesné 
vločky apod. Za velice dobré považuji to, že v jídelníčku Vaší 
dcery jsou redukovány sladkosti, které velkou měrou přispívají 
k zácpě. Rovněž tak oceňuji dostatečný příjem tekutin. Zde 
bych nedoporučoval slazené nápoje a černý čaj. Vhodná je 
voda a  ovocné nebo zeleninové šťávy. Pokud Vaší dcerce 
pomáhá jablečný džus, pít ho samozřejmě může, ale zde by 
bylo vhodné, vypláchnout pusu čistou vodou či minerálkou 
za účelem odstranění možných zbytků cukrů v ústech. To 
samozřejmě platí i po konzumaci sladkého ovoce. Mám za to, 
že Vaše paní zubařka je se svými kyselinami a ústní hygienou 
mírně řečeno „mimo mísu.“ Jako nevhodný jídelníček je pře-
devším myšlen nedostatek nestravitelné vlákniny ve stravě, 
což může způsobovat tuhost stolice. Zde bych Vám doporučil 
v tříštivém mlýnku na kávu rozemlít lněné semínko na moučku 
a tu dítěti podávat. Má příjemnou chuť, obsahuje vlákninu, 
která zvyšuje objem střev a je nestravitelná. Dále pak velké 
množství slizu, který způsobuje zlepšenou skluznost stolice, 
a tím lepší vyprazdňování. Doporučené dávkování čerstvého 
lněného semínka u děcka je 3krát denně jednu až dvě čajové 
lžičky, semínko je třeba vždy čerstvě umlít. Lněný olej bych 
Vám nedoporučoval, neboť extrémně rychle stárne, a to díky 
vysokému obsahu 3× nenasycené kyseliny alfa-linolenové. 
Lněný olej je zbaven i vlákniny, slizu a také lecitinu. S účinností 
čerstvě namletého semene olej nelze srovnávat. Dále bych 
Vaší dcerce dopřál dostatek pohybu, který má samozřejmě 
také dobrý vliv na vyprazdňování. Při vyprazdňování dostatek 
klidu a soukromí. Vyprazdňování může ulehčit při tuhé stolici 
i ošetřením análního otvoru preparátem Intimiss či Joshea. 

Vánoční „hadkovský kalendář“
8.–10. 11. 2013 Bohumír, Bohdan, Evžen otevírají Hadkovský 
kalendář a nacházejí slevu na HY Oleje (kód 1301 až 1306), 
Pleťové vody a Pleťová tonika (kód 2501 až 2522) – sleva 20 % 

11.–14. 11. 2013 Martin, Benedikt, Tibor a  Sáva otevírají 
okénko s  Regeneračními krémy (kód 2001 až 2040, 2050, 
2051) a Regeneračními oleji (kód 1901 až 1922) – sleva 15 % 

15.–17. 11. 2013 Leopold, Otmar a Mahulena nacházejí trojici 
výjimečných lecitinových přípravků: Lipioséra, Gothei (kód 
1950 až 1971), Lecidermy (kód 2041 až 2053) – sleva 15 % 

18.–21. 11. 2013 Romana, Alžběta, Nikola a Albert si zvolili 
přípravky pro péči o zuby (kód 1501 až 1507) a vlasy (kód 
1401 až 1421) – sleva 15 % 

22.–24. 11. 2013 Cecilka, Klement, Emilka otevírají okénka 
s  Masážními oleji, krémy a  balzámy (kód 2701 až 2740) – 
sleva 20 % 

25.–28. 11. 2013 Vánoční přípravy pomalu propukají a Ka-
teřina, Artur, Xenie a René přinášejí přípravky na ruce (kód 
1701 až 1710), nohy (kód 1801 až 1811) a Oleosoly (kód 2809 
až 2812) – sleva 15 % 

29. 11.–1. 12. 2013 Zina, Ondřej, Iva budou štědří k dětem. 
Nastávají dny slevy na BABY přípravky (kód 1005, 1207,1507, 
2034, 2035, 2708, 2709, 2713, 2729) a Nosní oleje (kód 1601 
až 1603) – sleva 20 % 

2.–5. 12. 2013 Blanka, Svatoslav, Barborka a Jitka přicházejí 
s Intimními přípravky (kód 1202 až 1206, 1208, 1211, 1212) 
– sleva 15 %

6.–8. 12. 2013 Mikuláš, Ambrož, Květoslava nesou Koupe-
lové oleje (kód 1001 až 1021) a Sprchovací oleje (kód 1101 až 
1138). Možná jim pomáhají zapomenutí čerti se slevou 20 % 

V době „Hadkovského kalendáře“ máte možnost výběru 
přípravků se zvýšenou slevou pro dané období. Slevy se 
nesčítají, na zboží, jež nemá své období slevy v rámci hadkov-
ského kalendáře, obdržíte slevu vánoční, a ta letos činí 10 %.

Vánoční sleva bude probíhat od 7. 11. 2013 do 15. 12. 2013. 
Následně povánoční sleva proběhne od 14. 1. 2014 do  
31. 1. 2014. Objednávky přijaté do 15. 12. 2013 budou vy-
řízeny nejpozději do 18. 12. 2013. Objednávky přijaté od  
16. 12. 2013 budou vyřízeny v týdnu od 6. 1. 2014.

www.karelhadek.eu www.karelhadek.eu
26 27



28 29

jedy. Uklidňující účinky levandulového oleje extra KH zcela 
jistě ocení i ti, kdož trpívají na migrény, či jen „běžné bolesti 
hlavy“, problémy s  usínáním, či se v  noci probouzí. Je to 
vynikající olej po stresu všedního dne, neklidu a podobně. 
Nebojím se říci, takové voňavé sedativum. Jako ideální ap-
likace se mi v tomto případě jeví koupele a masáže.

V neposlední řadě je nutno zmínit i fakt, že levandule extra 
vykazuje i spasmolytické účinky, lze ji tedy použít i při problé-
mech s křečemi, osvědčila se i jako součást směsí proti kašli.
Tím pochopitelně výčet aplikací levandule nekončí, snažil 
jsem zde vzpomenout ty nejfrekventovanější problémy. Ale 
již z uvedeného je zřejmé, že levandulový olej extra KH by měl 
být „povinnou“ součástí každé domácí lékárničky. Nejen pro 
jeho extrémně široké spektrum účinků, a tedy i použití, ale 
levandulový olej patří ke skupině olejů, které při skladování 
v chladu mají téměř neomezenou trvanlivost.

Letos se již u firmy zastavil i Ježíšek, aby zjistil, jak daleko jsme 
s přípravami na Vánoce. Levandule mu voněla, a tak tento 
olejíček pochválil slovy: „Tak malá lahvička, přesto krásný 
vánoční dárek s širokým použitím a jedinečnými účinky“! 
Karel Hadek

P.S. Další informace o levandulovém oleji extra KH najdete 
v časopise Aromaterapie 1/2013 na str. 15–17.
 

Vážený pane Hadku, 
Je některý z  Vašich výrobků vhodný na olejovou detoxikaci? 
Dočetla jsem se, že tato forma detoxikace je dobrá nejen jako 
hygiena ústní dutiny, ale že detoxikuje a regeneruje i játra. Pře-
dem děkuji za odpověď.
Jiřina V.

olej a pochopitelně i jiné terapeutické účinky. Jen jako pří-
klad bych uvedl, že levandulový olej extra KH nemusí vonět 
těm, kteří trpí na nízký krevní tlak, a nemohou jej z tohoto 
důvodu ani používat. 
Toto je dáno silně uklidňujícími účinky a schopností snižovat 
krevní tlak. Naopak, levandulový olej extra, případně prepa-
ráty z něho vyrobené lze doporučit jako součást terapie při 
hypertonii. Díky kafru obsaženému v oleji lavandinovém lze 
ve většině případů považovat tento olej za vhodný i pro ty, 
kterým levandule snižováním krevního tlaku nedělá dobře.
Lze tedy konstatovat, že např. u plísňových problémů může 
být použití lavandinového oleje vhodnější, zatímco u Vámi 
zmíněného problému, tedy uklidnění, či pro lepší usínání, pro-
stě levanduli extra KH nelze lavandinovým olejem nahradit.
Taktéž u mnoha dalších problémů nelze levandulový olej 
nahradit lavandinem. Jako příklad bych jmenoval např. různá 
poranění, kde můžeme lokálně aplikovat levandulový olej 
přímo do rány (řezné rány, odřeniny, spáleniny). Zde je je-
dinečná hlavně jeho jemnost, jakož i jeho antimikrobiální, 
protizánětlivé a regenerační účinky. I to je důvod, proč levan-
dulový olej extra KH cením daleko více než to, co je schopna 
nabídnout, samozřejmě, že za drahý peníz, farmacie. Rád bych 
dále u levandule extra KH zmínil i analgetické účinky, které 
se osvědčily při artritidě, svalových bolestech, revmatismu, 
drobných poraněních, a mnohých dalších problémech.

Levandulový olej extra KH bych klidně označil i jako neste-
roidní antiflogistikum. Z tohoto pohledu lze levanduli dopo-
ručit jako důležitou a účinnou součást preparátů v případě 
suchých ekzémů, sinusitidě, zánětech žil, bércových vředech, 
zánětu středního ucha, akné, oparech, svědivosti a mnoha 
dalších zdravotních problémech. V této souvislosti musím 
zmínit i lokální použití neředěného levandulového oleje KH 
v případě poštípaní hmyzem, kdy navíc neutralizuje živočišné 

A co se týká zubních past, to jsou povětšinou agresivní pěnivé 
chemikálie – tenzidy, které likvidují v ústech symbiotickou 
mikroflóru, a umožňují tak přemnožení patogenní mikroflóry 
v ústní dutině s následnou zvýšenou kazivostí zubů. Ve většině 
případů doslova sbírka chemikálií, které v ústech nemají co 
pohledávat. Nedivte se, olejové zubní preparáty lze označit 
za fyziologické, navíc protizánětlivé, protikrvácivé a podporují 
i zdravou ústní mikroflóru. Bohužel jste nenapsala, kolik je Vaší 
dceři let. U dětí od dvou či tří let lze krom preparátu Baby-Dent 
používat i preparát Kariosan, který díky svému složení nabízí 
i větší ochranu před tvorbou zubních kazů. 
Budu rád, pokud Vám moje odpověď bude alespoň trošku 
užitečná. Další informace o preparátech s logem KH a jejich 
použití najdete jak na www.karelhadek.eu, v e-shopu, tak i v 
časopisech Aromaterapie, které jsou též na našem webu ke 
stažení ve formátu pdf. Mnohé jak praktické, tak i užitečné 
rady informace poskytuje i webová poradna.  
Karel Hadek

Vážený pane Hadku, 
prosím Vás, jaký je rozdíl v použití éterického oleje levandulového 
a lavandinového? Doposud jsem si kupovala levandulový extra, 
používala jsem ho např. nakapáním na polštář, nebo přímo natře-
ním pod nos, když jsem nemohla spát, dětem na odřená kolena 
apod., když nebylo nic jiného po ruce. V poslední době si ho kapu 
do rostlinného mandlového oleje a s tímto olejem ošetřuji celé tělo 
sobě i svým dětem. Můj dotaz zní, zda bych mohla takto využít 
i éterický olej lavandin (je o něco levnější). Další dotaz je, kolik 
kapek tohoto éterického oleje mám dávat do 100 ml mandlového 
oleje pro masáž těla.  
Děkuji za Vaši radu 
Marie K.

Milá paní Marie,  
v odpovědi na Vaši otázku lze konstatovat, že se jedná stejně 
tak o velice podobné, jakož i velice rozdílné éterické oleje. 
Levandulový éterický olej extra KH pochází z levandule úz-
kolisté, která bývá taktéž označována jako levandule pravá 
či lékařská (Lavandula angustifolia/vera/officinalis). 
Tento olej je velice jemný, hlavně pak díky tomu, že má ex-
trémně nízký obsah ketonu kafru, který vykazuje dráždivé 
a prokrvující účinky. Právě touto skutečností jsou dány mimo-
řádně uklidňující účinky levandule extra KH. Při porovnávání 
složení éterických olejů levandulového extra a lavandinového 
lze najít ještě další odlišnosti, ty však nejsou již tak podstatné. 
Za řeč by snad stála ještě i zmínka o vyšším obsahu složky, 
která je v oleji nejvíce zastoupena, a to je ester linalylace-
tát. Levandulový olej extra KH musí obsahovat min. 50 % 
lynalilacetátu, zatímco u lavandinového oleje KH je min. 
množství 30 %.
Lavandinový olej pak pochází z levandulových hybridů a to je 
také důvod, proč je rostlina latinsky označována jako Lavan-
dula hybrida, či Lavandula intermedia. Zde je pak pěstováno 
mnoho různých mutací, které se liší jak rozdílnou výtěžností 
éterického oleje, tak i jeho složením. 
U pravé levandule se výtěžnost pohybuje kolem 1 %, zatímco 
u hybridů je to nad 3 %. Lavandin, na rozdíl od 
levandule, obsahuje v průměru kolem 
10 % ketonu kafru, tudíž jeho uklidňu-
jící účinky jsou ve srovnání s levandulí 
zanedbatelné.

Rozhodně nelze říci, již jsem to i slyšel, 
že lavandin je méně kvalitní levan-
dule. Tak tomu není, zde se prostě 
jedná o jiné složení, tedy jiný éterický 
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přicházelo na svět zdravými porodními cestami a nedostalo 
do vínku nežádoucí seznámení se např. s mykózami, které 
pak mohou způsobovat zdravotní problémy kojence od jeho 
prvních dnů na tomto světě a provázet jej po zbytek života. 
Na mytí intimních partií je určen preparát HY-Intima. Preparát 
neobsahuje žádné tenzidy, konzervační látky, barviva… ani 
jiné chemické bubáky.  
Na záněty a svědění bych Vám rád k vyzkoušení doporučil 
směs éterických olejů Candisan. Doporučuji ho aplikovat 
na tampón v množství zhruba 5 kapek a zavést do pochvy. 
Frekvence výměny tamponu se potom řídí intenzitou výtoku. 
Pokud je výtok silný, je nutná i častá výměna tampónu. Pokud 
ho budete používat již jako prevenci, nebo na doléčení, pak 
stačí 1krát za den. Zde bych označil Candisan díky technice 
použití jako preparát na den.  
Dále bych Vám doporučil, jak v mailu sama zmiňujete, pre-
parát Femishea. Jedná se o balzám, který má protiplísňové, 
protizánětlivé, uklidňující, a také regenerační účinky. Poslední 
z uvedeného považuji za velice důležité, neboť kvasinkové 
infekce poškozují poševní sliznici, která je pak nejen daleko 
náchylnější na recidivy, ale i v běžném životě je prakticky vždy 
původcem jistého diskomfortu. V ležící poloze se preparát 
zavádí do pochvy, kde se tělesným teplem rozpustí. Zde lze 
říci, že se jedná o noční specialitu.  

Dále mohu doporučit i preparát Preshea 
– jedná se o balzám s  antivirálními 
účinky, příp. speciální preparát Geni-
san, který je sice primárně určen na 
ošetřování herpesových problémů 
na pohlavních orgánech, ale díky 
svému složení vykazuje i protiplísňové 

Vážený pane Hadku, 
chci se zeptat, zda jsou vaše výrobky vhodné i v těhotenství? 
Vybrala jsem si FEMISHEA (nebo jestli doporučíte něco jiného), 
na záněty a svědění trpím stále i mimo těhotenství. Nyní jsem 
dobrala od lékařky troje léky po sobě a stále se potíže vracejí. 
Sliznice potřebuje opravdu regenerovat. 
Předem děkuji za odpověď ,
Zuzana K.

Milá paní Zuzano, 
jedním z dotazů, které se množí stále častěji, je i ten Váš, 
týkající se možnosti a vhodnosti používání preparátů s logem 
KH v  průběhu těhotenství. Pokud se podíváme na jejich 
složení, lze říci, že až na malé výjimky jsou doporučení-
hodné. Důvodem je používání přírodních surovin v jejich 
recepturách, absence konzervantů, barviv, jakož i dalších 
nežádoucích složek. Co mě osobně u těchto dotazů zaráží, 
je skutečnost, že nejspíše nikdo z tazatelů si neuvědomuje, 
jakou závažnost je nezbytně nutné přičítat různým možným 
onemocněním pohlavních orgánů v době těhotenství. Při-
padá mi to, jako by např. kvasinkové problémy byly čímsi 
normálním, zatímco preparát, který může pomoci, by měl 
představovat jak pro těhulku, tak i pro plod riziko. Zde pak 
nutno konstatovat, že kvasinky coby živé organizmy mají 
svoji látkovou výměnu. Zdůraznit musím, že tyto látky jsou 
pro člověka toxické, tedy jak pro těhotnou ženu samotnou, 
tak i potenciálně pro plod. Ideální by dle mého 
bylo, aby každá žena věnovala pozornost 
svému zdravotnímu stavu již v době pláno-
vání těhotenství. I tak se může stát, že kva-
sinkové problémy se dostaví až v průběhu 
těhotenství. Zde je pak nezbytně nutné se 
s nimi do porodu vypořádat, tak, aby děcko 

Milá paní Jiřino,
Odpověď na Vaši otázku je celkem jednoduchá. Zde by stačilo 
jedno jediné slůvko, tedy „ano“. Čas šíleně rychle utíká, 
takže právem píši, že již je to dávno, co se v nabídce 
preparátů objevila novinka Zubní olej ze sedmi bylin. 
Netrvalo dlouho a  zákazníci se začali dožadovat 
i ústní vody. Při pohledu na složení „průmyslových“ 
ústních vod mě doslova jímala hrůza. Tehdy mě 
napadlo, že když již existuje olejový preparát 
na čištění zubů, že by to nemusela být ústní 
voda, ale olejíček na vyplachování ústní dutiny. 
A tak vznikl Dentarom. Později jsem se dočetl, 
že vyplachování úst a „žmoulání“ oleje pochází 
z ayurvedské medicíny. Zde se však běžně po-
užívá rostlinný olej bez éterických olejů. Pou-
žití je jednoduché. Ráno, hned když vstaneme, 
ještě před snídaní, použijeme cca dvě čajové 
lžičky oleje a po dobu cca 15 až 20 minut ole-
jem proplachujeme ústní dutinu. Olej po celou 
dobu udržujeme v pohybu, „protahujeme“ jej 
i mezizubními prostory. Tato metoda je vhodná nejen proti 
ranní pachuti v ústech, či eventuálnímu zápachu z úst, ale 
poslouží i k posílení dásní. Excelentních účinků se touto kúrou 
dosahuje i při problémech se záněty dásní, případně i při 
krvácivosti dásní. Již v počátcích používání dentaromové kúry 
byly uživateli zjištěny další terapeutické možnosti použití. 
Pravidelné výplachy ústní dutiny Dentaromem nejen brání 
vzniku zubního kamene, ale stávající kámen se rozpouští! 
V mnoha případech, díky absenci pěnivých složek (tenzidů), 
které bych označil za „mor v puse“, dochází i ke zlepšení u 
začínající parodontózy, někdy dokonce i vyléčení. To je dáno 
tím, že Dentarom lze označit za fyziologický preparát bez 
jakýchkoli složek, vůči nimž bychom mohli mít byť jen jednu 
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na jedinou námitku, na rozdíl od zubních past a ústních vod, 
které dle mého názoru jsou sbírkou chemikálií, jež v puse 
prostě nemají co pohledávat. Pravidelné každodenní použí-

vání Dentaromu k výplachům má však, díky detoxikačním 
schopnostem, pozitivní vliv na celý organismus. Za mimo-
řádně důležitý považuji fakt, že na rozdíl od zubních past 
a ústních vod Dentarom neobsahuje žádné „jedůvky“, jež 

v puse nemají co dělat. Navíc v Dentaromu obsažené 
éterické oleje spolehlivě likvidují různé patogenní 
mikroorganismy, které se velice často v ústní dutině 
vyskytují, zatímco symbiotická mikroflóra není na-
rušována, ba právě naopak posilována. Vzhledem 
ke skutečnosti, že „žmouláním“ oleje dochází k jeho 
spojení se slinami, v puse vzniká emulze, která v prů-
běhu aplikace mění svou hustotu a  váže na sebe 
toxiny rozpustné jak v oleji, tak i ve vodě. Na závěr, 
po uplynutí doporučené doby, olej Dentarom, který 
v  průběhu aplikace nejprve zhoustne a  po nějaké 
době zase zřídne, vyplivneme, a ústa vypláchneme 
vlažnou vodou. Co se Vaší poznámky týká, že tato 

kúra detoxikuje a regeneruje játra, zde bych řekl, že toto 
tvrzení je tak trochu přehnané. Spíše bych uvedl, že tato kúra 
podporující detoxikaci již v  ústní dutině takto odlehčuje 
činnosti jater. A to také není k zahození. S regenerací jater 
je to ještě trochu složitější. Zde vždy doporučuji např. list 
pampelišky, jež obsahuje hořčiny, ořechy a  semena díky 
vysokému obsahu lecitinu, dobromysl, rozmarýn ať již jako 
bylinu, či jako éterický olej díky obsaženým, vysoce účinným 
antioxidantům. Ale o tom pár řádků až v příští Aromce. Ta 
bude již jarní a jarní detoxikace nám pomůže zbavit se ne-
žádoucího „zimního“ sběru. 
Karel Hadek
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Které oleje jsou označeny jako multifunkční?

a) regenerační oleje

b) lecitinové oleje-Lecitoly

c) koupelové oleje

Odpovědi posílejte jako vždy na e-mailovou adresu:  
akh-soutez@email.cz
Uzávěrka proběhne 8. 12. 2014 ve 24.00 hodin. 

1. cena:   odběr zboží v hodnotě 1 000 Kč
2. cena:   odběr zboží v hodnotě 800 Kč
3. cena:   odběr zboží v hodnotě 600 Kč
4.–5. cena:  odběr zboží v hodnotě 400 Kč
6.–10. cena:  odběr zboží v hodnotě 200 Kč

18.–19. 1. 2014 Celotělová masáž Zlín
Michaela Švorcová
Organizátor: Renata Bilavčíková
Mobil: 605 521 143
E-mail: rekvalifikacezlin@seznam.cz
www.kurzyzlin.cz

7.–9. 2. 2014 Základní kurz České Budějovice
Karel Hadek, Michaela Švorcová
Organizátor: Šárka Dominová
Mobil: 725 684 868
E-mail: slunecnice-cb@volny.cz
www.slunecnice-cb.cz

21.–23. 2. 2014 Základní kurz Dobruška
Karel Hadek, Michaela Švorcová
Organizátor: Pavel Vozdek
ZŠ a MŠ Brno, Horníkova 2431/1
628 00 Brno-Líšeň
Mobil: 776 077 314
E-mail: vozpa@seznam.cz
nemecek@umeni-masaze.cz
www.umeni-masaze.cz

7.–9. 3. 2014 Základní kurz Praha
Karel Hadek, Michaela Švorcová
Organizátor: Hana Martínková
Mob.: 774 272 992
E-mail: kurzypraha@seznam.cz
Drahomíra Vaculová
Mobil: 737 312 571 – pouze večer
E-mail: vaculovadrahomira@seznam.cz
www.zdravvuska.webnode.cz

21.–23. 3. 2014 Základní kurz Dobruška
Karel Hadek, Michaela Švorcová
Organizátor: Pavel Vozdek
ZŠ a MŠ Brno, Horníkova 2431/1
628 00 Brno-Líšeň
Mobil: 776 077 314
E-mail: vozpa@seznam.cz
nemecek@umeni-masaze.cz
www.umeni-masaze.cz

5.–6. 4. 2014 Pokračovací kurz Ostrava
Karel Hadek, Vlastimila Kolarčíková
Organizátor: Vlastimila Kolarčíková
Mobil: 603 286 335
E-mail: vlastimilakolarcikova@seznam.cz

1.–4. 5. 2014 Základní kurz Račí údolí
Karel Hadek, Michaela Švorcová
Organizátor: Martina Rabenseifnerová
Mobil: 777 946 373, 725 785 566
E-mail: raciudoli.mw@seznam.cz
 www.raciudoli.cz

17.–18. 5. 2014 Pokračovací kurz Zlín
Karel Hadek, Michaela Švorcová
Organizátor: Renata Bilavčíková
Mobil: 605 521 143
E-mail: rekvalifikacezlin@seznam.cz
www.kurzyzlin.cz

Termíny kurzů Aromaterapie KH na I. pololetí 2014
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a protizánětlivé účinky a i zde může podat pomocnou ruku. 
Dále bych Vám doporučil eleutherococcový extrakt, který je 
vhodný na posílení imunity, optimalizuje i funkce tělesných 
orgánů. Dávkování u dospělého člověka je 3krát denně, a to 
15 kapek.  
Posilování imunitního systému považuji za velmi pozitivní 
a žádoucí, jak pro těhulku samotnou, tak i pro vývoj plodu. 
Používání extraktu se velmi pozitivně projevuje i na tvorbě 
mateřského mléka. Informace uvedená na lahvičce, že pre-
parát není vhodný pro malé děti, těhotné, či kojící matky, 
je sice absurdita, ale výrobce ji musí uvádět, protože to je 
zákonem stanoveno. Ústava však zaručuje svobodu slova, 
a tak prohlašuji, že ono nařízení pochází buď od lobbistů 
farmacie, nebo úplného blba. Informace o eleutherococcu 
najdete na www.karelhadek.eu. V hlavní nabídce proklikněte 
"ke stažení" a objeví se Vám brožura eleutherococc. Tu si 
můžete přečíst, příp. vytisknout.  
Součástí mé odpovědi je i  doporučení směsi éterických 
olejů Candisan. Bohužel od 1. 12. 2012 vznikla povinnost 
k  éterickým olejům přikládat bezpečnostní listy. Toto je 
příkaz Evropské Unie. V bezpečnostním listu jsou bohužel 
údaje, které jsou hloupé, nesmyslné a lživé. To je důvod, proč 
bylo v časopisu Aromaterapie 1/2013 otištěno i moje osobní 
vyjádření pod titulem: „Budeme Vás strašit, budeme Vám 
lhát.“ Doporučuji euro-blábolům v bezpečnostních listech 
nevěnovat pozornost.  
Karel Hadek 
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Co to zase vymysleli? Co je to zase za název? Mnoho dalších 
otázek se vám nyní honí hlavou. A zde máte odpovědi. 

HY-FLEA je nový mycí olej na srst, o který jste měli zájem a který 
jste si přáli. Určený je pro Vaše miláčky – zablešené miláčky. 
Hlavně pro ty, kteří žijí venku, a které koupete minimálně, v pod-
statě jenom když máte dojem, že se v jejich kožichu vyskytla 
blecha. Ano FLEA je anglický název – překlad slova BLECHA. 
Tímto vysvětlením nechci naznačit, že HY-FLEA se má používat 
omezeně 1–2× ročně. Používat jej můžete pravidelně. Opatrná 
bych byla pouze v případě, že toužíte po mláďátkách od svých 
miláčků. Po „mláďátkách“ píši úmyslně, protože mycí olej je opět 
určen pro všechna zvířata, a nejen ta. Pokud by se objevily vši, 
blechy či jiní parazité v mých vlasech, použila bych ho bez obav 
také, a to nejen u sebe, ale i u svých blízkých, dětí, vnuků…

Mycí olej HY-FLEA je plně bezpečný, neobsahuje složité che-
mické látky, ale pouze rostlinné oleje, které našly uplatnění 
v aromaterapii, ajurvédě i dalších oblastech alternativního stylu 
života. Opět jsme využili možností, které nám na-
bízí příroda. Složky obsažené v rostlinných olejích 
působí na hormonální, rozmnožovací systém, což 
je důvod vzniku speciálního nového mycího oleje. 
Této skutečnosti-zkušenosti, se nedalo nevyužít. 

Víte, jak složité je zlikvidovat blechy. Mycí olej 
nejen pomůže s jejich likvidací v kožíšku, ale 
pokud by se našel silný jedinec a mytí přežil, 
nebude schopen se dále množit. 

A co obsahuje tak zvláštního? 
Slunečnicový, mandlový, ne-
emový, arnikový, jojobový 
olej. Chybět nesmějí leci-
tiny a ani olej z vlašských 
ořechů. K  aromaterapii 

Ošetření skladovaných jablek 
přípravkem FUNgHI-STOP
Je podzim, čas sklízení a uskladňování podzimních odrůd jablek 
vhodných k dlouhodobému skladování. Abychom si v průběhu 
zimy mohli doplňovat tolik potřebný vitamin C z naší domácí 
bioprodukce, a nemuseli si kupovat chemicky ošetřovaná jablka, 
je velmi důležité správné skladování.

Mezi nejdůležitější úkon, který je často opomíjený, patří přetří-
dění jablek na zcela zdravá, lehce pomačkaná bez otvorů po 
vosách a velmi pomačkaná s otvory. Každou jakost dáváme do 
samostatné bedýnky. Třetí jakost jablek bychom neměli dávat 
do sklepa, ale ihned spotřebovat (jídlo, mošty, buchty). Druhou 
a první jakost jablek poskládáme vedle sebe, plošně postříkáme 
3% roztokem přípravku FUNGHI-STOP a necháme oschnout 
(nikoliv na sluníčku). Postřik na jablkách vytvoří ochranný film 
z rostlinných olejů (tymián, fenykl, pelargonie), které plísním 
nechutnají a nedovolují tak klíčení spor. Poté jablka poskládáme 
do bedýnky a uskladníme do suchého odvětrávaného sklepa, 
nejlépe vymalovaného vápnem. Kvůli lepšímu a déletrvajícímu 
účinku je dobré postřik opakovat, nyní již jablka z bedýnky 
nevyndáváme. Druhou jakost jablek odebíráme jako první 
a přitom kontrolujeme a vybíráme si ty horší, která mají nižší 
pravděpodobnost dobrého zimování. Před konzumací pouze 
opláchneme vodou.
Tip: Pro lepší skladovatelnost jablek, je dobré pořídit velké 
hrubé piliny z  jehličnatých stromů (nejlépe smrk), nechat je 
usušit a společně při ošetřování jablek ošetřit roztokem i piliny, 
následně obojí nechat uschnout. Poté piliny nasypeme do be-
dýnky a do nich jako do peřinky poskládáme jablka.
Všem přeji hodně zdraví.

Bc. Michael Švorc
svorc@aromaflora.eu

A
ro

m
a

Fa
un

aPečujeme o pokojové rostliny 
šetrně a bez chemie
Většina z nás má v domácnosti rostlinné kamarády, které občas 
napadají hmyzí škůdci. V mnoha případech to znamená použít 
chemické přípravky na ochranu rostlin, které však naše rostliny 
učiní jedovatými pro nás a naše okolí. Proto se budeme v tomto 
krátkém článku zabývat ošetřováním rostlin pomocí přípravku 
INSECT-STOP řady Aromaflora.

Při napadení pokojových rostlin bychom měli nejdříve zjistit, 
jak se škůdce mohl dostat do vnitřních prostor. Jestliže jsme 
rostliny přesazovali, pak jsme si škůdce pořídili s koupeným 
pěstebním substrátem (platí u třásněnek, svilušek, smutnic 
a háďátek). V takovém případě se vyplatí koupit kvalitnější sub-
strát, rostliny přesadit a květník prolít 1% roztokem přípravku 
Insect-Stop. Ve většině případů je škůdce na rostlině už v ob-
chodě, kde jsme rostlinu pořídili. Proto bychom všechny nově 
pořízené, nebo jen z venku přenesené rostliny, měli dát na 14 
dní až 3 týdny do karantény, aby se škůdce nerozšířil po všech 
rostlinách v domácnosti. Škůdce na rostlině se zbavíme postři-
kovým roztokem o 1–3% koncentraci. Postřik provádíme tak, 
aby byl roztok rovnoměrně 
rozprostřen po celé rostlině 
(obě strany listů, stonky až 
k substrátu). Ošetření opaku-
jeme podle potřeby zhruba po 
5 dnech, což platí především 
při likvidaci štítenek, které 
jsou v porovnání se ostatními 
škůdci odolnější. V rámci úspor 
neaplikujte nižší koncentrace, 
než jsou uvedeny, rostlinám 
ani sobě tím nepomůžete, 

naopak si můžete vychovat odolné jedince škůdců. Přípravek 
působí na nejběžnější nepřátele pokojových rostlin – mšice, 
svilušky, třásněnky, ští-
tenky, smutnice, molice 
a háďátka.

Přípravek INSECT-STOP 
účinkuje díky směsi rost-
linných a  esenciálních 
olejů, které mají syner-
gický účinek (navzájem 
se podporují). Hlavní 
složkou je však olej ze 
semen stromu Azadi-
rachta indica (Neem), 
obsahující látku azadi-
rachtin. Tato sloučenina 
je velmi podobná hmy-
zímu svlékacímu hormonu (ekdison). V případě kontaktu této 
látky s hmyzím škůdcem se narušuje hormonální metabolismus, 
a jedinec už není schopen se dále svlékat či rozmnožovat. Proto 
může pár dní trvat (v závislosti na druhu a vývojovém stádiu 
škůdce), než se požadovaný efekt dostaví. Azadirachtin díky své 
podobnosti s hmyzím svlékacím hormonem není nebezpečný 
pro člověka ani teplokrevné či studenokrevné obratlovce. Ve 
své domovině je strom Azadirachta indica dokonce používán 
v lidovém léčitelství, tudíž se opravdu není čeho bát.

Přeji Vám zdravou a krásně zelenou domácnost.

Bc. Michael Švorc 
svorc@aromaflora.eu
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vůni, ale co nám voní, klíšťatům a komárům patrně ne, protože 
od jara jsem žádné přisáté klíště na Sellynce neobjevila. Je až 
úsměvné, s jakým klidem a radostí probíhá pravidelné sobotní 
koupání, kdy Sellynka sama čeká u vaničky, protože ví, že jí 
nebudu trápit, ale dopřeji jí jen takové soukromé lázně.

Aromka si však nenašla jen Sellynčino srdíčko. Když jsem viděla, 
jak rychle začala Sellynce dorůstat ostříhaná srst, rozhodla jsem 
se používat mycí olej i já na vlasy. A výsledek? Vlasy se mi pře-
staly mastit, krásně voní a rostou tak rychle, že si toho začalo 
všímat i nejbližší okolí. To ale není jediná má vlastní zkušenost 
s aromkou. Kdykoli jdu do školy nebo na důležitou pracovní 
schůzku, natřu si zápěstí a spánky uklidňujícím olejem Fauna 
Happy. Cítím se pak krásně vyrovnaná a žádná zkoušková ko-
mise si na mne nepřijde.

Na závěr bych ze srdce ráda poděkovala paní Daniele Čermá-
kové za všechny rady a pomoc v době, kdy jsme už s Sellynkou 
začínaly být doslova zoufalé. Díky za aromku!!!

S pozdravem
Eva Řepová

Mycí olej proti blechám
Úžasné účinky mycích olejů jsou již známé, neodmašťují po-
kožku ani srst, a ta je díky tomu přirozeně lesklá. V oleji je i jed-
noduché koupání, následně rychlé fénování a příjemné česání, 
to my, kdo mycí oleje používáme, již známe.

Chtěla bych se a vámi podělit o zkušenost s novým mycím 
olejem „na blechy”, a i „proti blechám”. Je pravdou, že blechy 
potrápí čas od času každého pejska, a tím také i jeho páníčka. 
Doneseme-li si jednu blešku z vycházky, ze zahrady, nebo i z 

výstavy, a zjistíme to zavčasu, je likvidace parazita jednoduchá, 
horší situace nastane, když to majitelé nezjistí včas, a blechy 
se namnoží. Nejenom, že jich je spousta v kožíšku pejska, ale 
jsou i doma v kobercích, pelíšku, sedací soupravě. Mycí oleje 
jsou však proti blechám v psím kožíšku účinné a nový mycí olej 
navíc obsahuje oleje, jejichž účinky způsobí, že blecha se dál 
již nemůže rozmnožovat.

Zkoušela jsem tento mycí olej a mohu jej hodnotit i z hlediska 
vlivu na kvalitu srsti. Olej má jiné složení a je hustší. Díky tomu 
jsme měli z počátku obavy, zda srst nebude mastnější. Vykoupala 
jsem v něm yorkšírské teriery, maltézské psíky, havajské psíky, 
shi-tzu, atd. Po vykoupání každého pejska jsem byla nadšená, 
srst nebyla vůbec mastná, nepramínkovala, nádherně se leskla. 
Psi s bílou srstí byli přímo třpytivě sněhobílí. 

Vykoupala jsem i naši chloubu Artíka. Jelikož má dlouhou srst, 
používám Felleol nebo balzám, aby srst byla mastnější a necu-
chala se. Po tomto oleji jsem nedávala již nic, a srst po týdnu byla 
úžasná. Žádný dredík či zacuchání. Přišla mi těžší, nepoletovala, 
necuchala se, příjemně se s ní pracovalo a nád-
herně se leskla. Vykoupaný byl v tomto oleji na 
klubové výstavě a srst měl úžasnou. Pan rozhodčí 
konstatoval "vynikající kvalita srsti".

Vzhledem k první verzi bez éterických olejů mě 
i zákazníky pouze odrazovala „vůně” mycího 
oleje, ta se ale doladí. Jinak si myslím, že na 
srst je olej úžasný a vzhledem k účinkům na 
parazity bude žádaným mycím olejem. Těším 
se na tuto vánoční novinku.

Daniela Čermáková
www.danetta.cz
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patří éterické oleje a ty zde zastupuje Tymián (Thymus vulgaris 
Oil)se svými silně dezinfekčními účinky, Litsea cubeba (Litsea 
cubeba Fruit Oil) nejen pro příjemnou vůni citrusových plodů 
a pro své dezinfekční účinky, ale i pro své možné působení na 
autoimunitní systém. Dalším éterickým olejem je olej Růžová 
palma (Cymbopogon martini Oil), která zde zastupuje oleje 
s uklidňujícím a regeneračním, hojícím účinkem. 

Takže zase přípravek, který má pomoci nám všem. Žádné le-
dabylé smíchání olejů styl „vařila kočička 
s  pejskem dort“ jak tomu bývá zvykem 
u některých výrobců kosmetiky.

U nás „hádkovců“ víme, co děláme.
Veselé vánoce a šťastný nadcházející rok!
Michaela Švorcová

HY-FLEA F0011 
20ml 112Kč, 100 ml 470 Kč, 200 ml 658 Kč, 500 ml 1315 Kč

Moje cesta k aromce
Ráda bych se podělila o stále se rozrůstající zkušenosti s pro-
dukty AromaFauna od paní Michaely Švorcové. Členem naší 
domácnosti je Sellynka – rok a půl stará holčička rasy shih-tzu. 
Nikdy před tím jsem dlouhosrstého pejska neměla, takže mě 
těšila představa, jak budu česat různé culíčky a běhat s dlou-
hosrstou princeznou. Jak štěňátko rostlo a prodlužovala se její 
srst, začal nerovný boj. Sellynka ráda běhá po zahradě, žádný 
tmavý kout jí nezůstane skrytý, ale domů se pak vracela se srstí 
zacuchanou a plnou větviček, listí a dalších nečistot. Abych 
jí opět uvedla do upraveného stavu, stalo se každodenní ve-
černí česání a její trápení nechtěnou rutinou nás obou. Začala 
jsem tedy shánět všemožné přípravky – šampony, rozčesávače, 

kondicionéry… Prostě, pokud mi nějaký chovatel doporučil 
přípravek, který se jemu osvědčil, zkoušela jsem své štěstí i já. Po 
roce trápení už měla Sellynka srst pěkně poničenou a suchou.

Pak jsem od známé dostala kontakt na paní Danielu Čermáko-
vou, která prý pracuje s přípravky proti podobným problémům. 
Hned jsem se domluvila na schůzce a za paní Danielou se vydala. 
Sellynka byla v tak zbědovaném stavu, že nebyla jiná cesta, než 
srst úplně ostříhat a začít pěkně od začátku. Jako první jsem 

si pořídila mycí olej HY-Insektin a koupala 
každý týden. Hned mne zaujala vůně, kte-
rou spokojeně pobíhající Sellynka šířila po 
celém bytě, ale jak srst začínala dorůstat, 
ocenila jsem ještě další věc. Na srsti ani zda-
leka neulpívají nečistoty tak, jako dříve, a po 
půlročním používání se nestačím divit, jak 
rychle začala srst růst. Vzhledem k vysokým 
teplotám letošního léta jsem se rozhodla, 

že Sellynku nebudu trápit v dlouhé srsti na celém těle, takže 
kvůli rychlému růstu musím tělíčko každé 3 týdny stříhat, ale 
nožičky už má opět dorostlé, krásně světlé a lehce rozčesatelné. 
Jak srst rostla a houstla, začala jsem používat ještě balzám Fell 
Balzam, po kterém se tlapky necuchají, a do srsti se tak snadno 
nezapletou větvičky a listy, když se Selly vydá na svou poznávací 
výpravu do keřů. Největší úlevou pro mne je fakt, že nemusím 
bojovat s dredy na Sellynčině vnitřní straně nožek a na bříšku. 
Pokud jste se někdy snažili rozčesat zadredovaného pejska na 
citlivých místech, jistě víte, jak nesnadný úkol to je, a jak těžce 
se hledají síly a chuť ubližovat rodinnému mazlíčkovi. Teď už 
mi jen stačí holčičku vykoupat a co se neuvolní ještě ve vaně, 
lehce vyčešu během fénování. Protože mám pejska turistu, který 
se mnou rád vyráží na vycházky do lesů a parků, začala jsem 
používat ještě preparát proti parazitům Fauna Spot. Určitě se 
budu opakovat, když začnu vychvalovat jeho neodolatelnou 

www.aromafauna.eu

A
ro

m
a

Fa
un

a

36 37



38 3938

Maloobchodní ceny vč. DPH

AROMAFAUNA
Kód 

zboží 10% sleva Kč

5 ml 10 ml 20 ml 30 ml 50 ml 100 ml 150 ml 200 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

F0001 HY-Neutral 375,00 560,00 1120,00 1950,00
F0002 HY-Insi 105,00 395,00 590,00 1180,00 2055,00
F0003 Felleol 105,00 420,00 630,00 1260,00 2200,00
F0004 Felletonik spray 155,00 260,00 520,00
F0006 Fell Balzam Neutral 140,00 410,00 815,00 1300,00
F0007 Fell Balzam Antiparazin 170,00 430,00 860,00 1375,00
F0008 HY-Puppy 445,00 670,00 1340,00 2330,00
F0009 HY-Dermal 410,00 610,00 1220,00 2135,00
F0020 Fauna Oral 85,00 330,00 555,00
F0021 Fauna Dentol 85,00 330,00 555,00
F0030 Fauna Rinis 275,00 440,00
F0031 Fauna Otis 275,00 440,00 885,00
F0040 Urinstop spray 260,00 440,00 880,00
F0041 Fauna Celibat spray 265,00
F0042 Fauna SPOT 220,00 350,00 700,00
F0050 Fauna Desinf spray 120,00 270,00 400,00
F0051 Aroma Sanitol 175,00 420,00 690,00
F0060 Insi-spray 215,00 365,00 730,00 1270,00
F0070 Antiparazin 155,00 250,00 495,00
F0071 Insektin 205,00 330,00 655,00
F0072 Endoparazin 190,00 290,00 465,00 930,00
F0073 Fauna Happy 210,00 330,00 660,00
F0080 Fauna Pads 495,00
F0081 HY-Wasch Pads 210,00 310,00 620,00 1110,00
F0087 MULTIF balzám 175,00
F0088 MYCOS balzám 380,00
F0089 HELP balzám 490,00
F0090 Jojobový olej-spray 410,00
F0091 Pupálkový olej-spray 430,00
F0092 Shea Butter A,E 175,00
F0101 Fauna PARROT 565,00
F0102 Fauna Lecitol Hypo 935,00 1635,00
F0103 Fauna THERMOL 450,00 675,00
F0200 IMUNO Fauna 260,00 390,00 1510,00
F0104 Fauna Lecitol-N masážní olej neutr. 115,00 200,00 370,00 515,00

AROMAFLORA
Kód 

zboží 10% sleva
Kč

100 ml
E

R1001 INSECT-STOP 233,71
R1002 FUNGHI-STOP 386,6

10% sleva se týká všech označených preparátů  
platí 7. 11.–15. 12. 2013 a následně 14. 1.–31. 1. 2014
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Vzhledem k neustálému pohybu cen surovin na světových trzích je nutno považovat ceny v tomto ceníku jen jako informativní. Jediný platný ceník je na našem e-shopu www.karelhadek.eu
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KOUPELOVÉ OLEJE

Kód 
zboží 10% sleva

Kč
20 ml

C
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

I
1002 Z borovicového jehličí 53,92 226,45 317,03 634,06
1003 Citronovo-kafrový 55,32 232,33 325,27 650,53
1004 Eukalyptovo-tymiánový 63,31 265,92 372,28 744,56
1006 Jalovcový 70,98 298,10 417,33 834,65
1007 Levandulový 52,57 220,79 309,08 618,19
1008 Mandarinkový 45,90 192,74 269,83 539,66
1009 Meduňkový 52,05 218,60 306,03 612,09
1010 Pelargóniový 104,33 438,14 613,40 1226,78
1011 Rozmarýnový 65,90 276,79 387,50 775,01
1012 Tymiánový 59,24 248,79 348,30 696,58
1013 Ylang-ylang 91,02 382,26 535,18 1070,37
1014 Z citronové růže 60,57 254,41 356,19 712,39
1015 Pačuliový 60,56 254,34 356,08 712,16
1016 Z růžového dřeva 67,51 283,48 396,87 793,72
1019 Šalvějový 65,15 273,64 383,10 766,20
1020 Grapefruitový 60,86 255,60 357,83 715,68
1017 Neutrální 44,02 184,90 258,86 517,70
2732 Dr. Voštěp 78,48 327,33 524,64 1049,28
1005 Heřmánkový dětský 51,97 218,24 305,51 611,03
1021 Ježíšek 276,24 386,73 773,47
1018C Sada koupelových olejů  18 × 20 ml 521,15

HY-OLEJE NA OMÝVÁNÍ OBLIČEJE

Kód 
zboží 10% sleva

Kč
20 ml

C
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

I
1000 ml

J
1305 HY-olej z růžového dřeva 60,67 254,80 382,20 764,39 1223,03
1304 HY-olej ylang-ylang 59,76 251,03 376,54 753,07 1204,89
1303 HY-olej santálový 59,24 248,80 373,20 746,39 1194,22
1306 HY-olej neutrální 52,57 220,80 331,20 662,41 1059,85
1302 HY-olej na odstr. make-upu 52,57 220,80 331,20 662,41 1059,85
1301 HY-olej na holení 55,24 231,97 347,96 695,93 1113,49
1980 Lipio - KARLOFF 262,00 392,00

SPRCHOVACÍ OLEJE

Kód 
zboží 10% sleva

Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I

1102 Z borovicového jehličí 52,51 220,92 309,29 618,59
1103 Citronový 52,85 221,96 310,74 621,49
1104 Frisch 52,60 220,91 309,26 618,53
1105 Levandulový 52,05 218,60 306,03 612,09
1106 Rozmarýnový 57,90 243,14 340,40 680,77
1107 Santálový 55,22 231,96 324,74 649,47
1108 Z citronové růže 52,05 218,60 306,03 612,09
1109 Čajovníkový 50,19 210,75 295,05 592,33
1112 Šalvějový 52,85 221,96 310,74 621,49
1113 Grapefruitový 50,15 210,67 294,94 568,78
1110 Neutrální 44,02 184,90 258,86 517,70
1114 Meduňkový 51,23 215,15 301,21 602,41
1116 Jalovcový 53,12 223,08 312,31 624,63
1207 Mandlový dětský mycí olej 48,57 204,03 285,64 571,28
1111C Sada sprchovacích olejů  12 × 20 ml 462,85

PREPARÁTY NA INTIMNÍ HYGIENU

Kód 
zboží

10% 
sleva

Kč
20 ml

C
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

I
 OLEJE

1202 HY-Intima (pro ženy) 46,16 193,82 271,34 542,67
1203 HY-Intim H (pro muže) 46,16 193,82 271,34 542,67

1205 HY-Intim Set 2 × 100 ml 375,31; 2 × 200 ml 487,9

KRÉMY
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
250 ml

H
1204 Intimiss 39,91 299,27 508,74 957,65
1206 Femishea 46,49 348,64 592,67 1115,64
1211 Genisan 49,91 373,08 634,25 1205,06
1212 Preshea 52,43 393,25 668,53 1270,20

DEODORANTY
50 ml

D
115 ml

U
215 ml

V
500 ml

I
1000 ml

J
1208 Happy-Deo 118,00 209,85 335,75 671,50
4222 Antiinsekt spray 173,84 278,15 556,29 1335,44

10% sleva se týká všech označených preparátů  
platí 7. 11.–15. 12. 2013 a následně 14. 1.–31. 1. 2014

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

Kód 
zboží

10% 
sleva

Kč
5 ml

A
20 ml

C
30 ml

Z
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

I
1501  Herpilan 130,29 442,99
1502  Lippea SPF 129,37 439,88
1503  Dentarom 220,76 441,53
1504  Zubní olej 49,85 209,41 314,10 607,29
1505  Halitosan 42,98 283,65 567,31
1506  Kariosan 36,86 154,80 232,21 448,93
1507 Baby-Dent 49,86 210,84 316,27 632,52

PREPARÁTY NA OŠETŘENÍ NOHOU

Kód 
zboží 10% sleva

Kč
20 ml

C
50 ml

D
100 ml

E
115 ml

U
200 ml

G
215 ml

V
500 ml

I
1000 ml

J

1804  Koupelový olej na nohy 63,43 221,96 310,74 621,49 1087,60

1805  Masážní olej na nohy 88,40 309,41 433,17 866,32 1516,09

2728  Preventy 79,59 331,83 464,56 929,12

1806  Mykosan-N 220,92 729,06

1803  Mykosan-H plíseň pokožky 199,48

1801  Deo-Profuss 29,02 133,45 213,53 400,38 640,59

1811  DeoBotas 175,75 281,20 528,67 845,87

5 ml
A

50 ml
D

100 ml 
E

250 ml
H

500 ml
I

1000 ml
J

1808  Lympha Pack 32,44 243,21 340,51 608,04 1021,51 1726,83

1802  Pedi-Derm G10 15,98 119,90 167,86 227,81 311,73 611,46

OŠETŘENÍ VLASŮ A POKOŽKY HLAVY

Kód 
zboží

10% sleva
Kč

5 ml
A

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I

1404 Vlasový mycí olej (mast./norm.) 57,62 242,00 363,01 726,00
1405 Vlasový mycí olej (suché/norm.) 57,62 242,00 363,01 726,00
1401 Komonicové vlasové tonikum 164,80 329,58
1406 Haaretol 60,21 252,89 404,62 809,27
1421 Seboöl 59,18 248,55 347,97 695,92

5 ml
A

50 ml
D

100 ml 
E

250 ml
H

500 ml
I

1403 Lupisan 14,42 175,93
1402 Haarette Q 43,58 662,41
1420 Sebosan 26,44 198,27 277,59 555,16 916,01

40

Te
nt

o 
ce

ní
k 

na
bý

vá
 p

la
tn

os
ti 

dn
e 

7.
 1

1.
 2

01
3.

Vš
ec

hn
y 

př
ed

eš
lé

 c
en

ík
y 

tím
to

 d
ne

m
 p

oz
bý

va
jí 

pl
at

no
st

.
ce

ní
k 

p
re

p
a

rá
tů NOSNÍ OLEJE

Kód 
zboží 10% sleva

Kč
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
1601  Nosní olej 173,68 277,90
1602  Nosní olej Baby 177,02 283,24 566,44
1603  Donosol 288,06

REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE

Kód 
zboží 10% sleva

Kč
30 ml

Z
100 ml

E
1907  Levandulovo-mrkvový 262,52
1908  Levandulovo-mrkvový SPF6 291,84
1910  Ylang-ylang 276,93
1919  Avokádo 217,56
1904  Avokádo SPF6 246,96
1901  Aloe vera 226,45
1920  Aloe vera SPF6 255,79
1902  Arnika 220,39
1903  Arnika SPF6 249,54
1916  Alipia 327,33
1909  Geraderm SPF4 254,77
1911  Neutrální 222,12 621,93

EXKLUZÍVNÍ REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE BPJ

Kód 
zboží 10% sleva

Kč
30 ml

Z
100 ml

E
1917  Rosea BPJ 684,71
1912  Heřmánkový BPJ 798,99
1913  Neroliový BPJ 894,60
1914  Santálový BPJ 846,38
1915  Neutrální BPJ 532,78 1545,06
1921  Jasmín 436,33 1047,18
1922  Jasmín SPF6 464,33 1114,40

10% sleva se týká všech označených preparátů  
platí 7. 11.–15. 12. 2013 a následně 14. 1.–31. 1. 2014

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

REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ KRÉMY

Kód 
zboží

10% sleva
Kč

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

2003  Citronovo-mrkvový 33,18 248,80 398,09 771,29
2011  Santalia 29,45 220,80 375,37 684,50
2012  Santalia SPF6 32,63 244,84 416,23
2014  Levandulový 34,09 255,60 383,40 766,80
2015  Levandulový SPF6 34,75 266,91 412,54
2016  Mateřídouškový – Quendel 33,77 253,30 405,28 785,22
2017  Apisan 39,23 304,92 427,12 769,02
2018  Olivový 28,10 210,65 337,03 653,02
2019  Olivový SPF6 34,91 261,82 392,35
2022  Roseana 41,39 310,43 465,62 838,12
2023  Roseana SPF6 45,59 342,03 513,05
2025  Aknette 32,43 243,15 389,04 753,76
2026  Aknette SPF6 35,42 265,69 402,42
2027  Z citronové růže 33,48 251,08 401,72 652,80
2029  Čajovníkový 21,24 159,18 238,77 477,55
2030  Čajovníkový SPF 6 23,03 172,63 264,55 529,13
2039  Neroli 42,88 321,61 514,56 964,79
2050  Sensishea 20,49 153,57 245,73 430,02
2031  Aloe Vera 40,37 307,17 475,32 950,62
2032  Tamanu-Derm 65,15 515,35 810,75 1621,48
2033  Shea-Mellisea 35,49 266,19 399,28 798,55
2028 Tanaderm 24,47 183,47 293,55 587,09

SPECIÁLNÍ KRÉMY

Kód 
zboží 10% sleva

Kč
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
250 ml

H
500 ml

I
2001 Montana 26,44 198,27 297,39 574,99 951,69
2002  Atop-Derm 30,93 231,97 347,95 695,90 1090,25
2020  Aradea 21,31 331,83 656,92 1100,85
2062  Body Salvia 38,78 206,23 329,95 659,90
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Vzhledem k neustálému pohybu cen surovin na světových trzích je nutno považovat ceny v tomto ceníku jen jako informativní. Jediný platný ceník je na našem e-shopu www.karelhadek.eu

10% sleva se týká všech označených preparátů  
platí 7. 11.–15. 12. 2013 a následně 14. 1.–31. 1. 2014
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Kód 
zboží

10% sleva
Kč

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

2041  Leciderma Supra 41,36 312,20 471,43 943,18
2053  Leciderma Supra SPF 6 341,85 536,71 1073,42
2042  Leciderma Shea Neutral 38,85 293,09 440,23 880,46
2049  Leciderma Shea Neutral SPF 6 42,37 322,51 499,08
2043  Leciderma Shea Levandel 44,73 339,01 508,49 1016,99
2046  Leciderma Shea Levandel SPF 6 48,25 368,42 567,36
2044  Leciderna Shea Růže 52,96 409,62 614,44 1228,86
2047  Leciderna Shea Růže SPF 6 57,67 439,05 673,29
2045  Leciderma Shea Santál 52,96 409,62 614,44 1228,86
2048  Leciderma Shea Santál SPF 6 56,49 439,05 673,29
2007  Eleuterococcový 38,07 285,49 433,93 867,85
2008  Eleuterococcový SPF 6 43,58 326,83 496,79
2024  S mateří kašičkou – Gelee Royale 43,94 329,51 500,84 1001,67

LIPIO-SÉRA

Kód 
zboží

10% sleva
Kč

35 ml
S

100 ml
E

1950  Lipio sérum Neutrální 266,81 616,56
1960  Lipio sérum Neutrální SPF 6 297,51 703,01
1951  Lipio sérum Růže 486,53
1961  Lipio sérum Růže SPF 6 513,50
1952  Lipio sérum Santál 432,65
1962  Lipio sérum Santál SPF 6 464,79
1953  Lipio sérum Heřmánek 361,86
1954  Lipio sérum Růžové dřevo 324,91
1955  Lipio sérum Levandule 298,17
1965  Lipio sérum Levandule SPF 6 332,45
1956  Lipio sérum Cedr Atlas 310,45
1966  Lipio sérum Cedr Atlas SPF 6 340,92
1957 Lipio sérum Albiderm 387,93
1958 Lipio sérum LMP 288,83
1968 Lipio sérum LMP SPF 6 326,10

www.karelhadek.eu www.karelhadek.eu
40 41
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FLUID – GOTHEA

Kód 
zboží

10% sleva
Kč

30 ml
Z

1970 Gothea AMO 1149,50
1971 Gothea ROY 1290,67

ZÁKLADNÍ KRÉMY

Kód 
zboží

10% 
sleva

Kč
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
250 ml

H
500 ml

I
1000ml

J
2301  Dermisoft 17,79 133,41 180,10 252,14 353,00 494,20
2302  Naturalia 23,20 173,93 243,49 486,98 803,51 1365,97
2303  Shea Butter 28,27 212,00 296,83 593,64 997,32 1685,94

PROGRAM SALTIA

Kód
zboží

10% 
sleva

Kč
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
250 ml

H
500 ml

I
2036  Saltia 23,46 175,93 316,68 475,02
2037  Saltia BN 35,42 265,61 451,52 876,49
2404 Saltia W/O 27,94 209,60 293,43 503,02 859,31

OČNÍ KRÉMY

Kód
zboží

10% sleva
Kč

15 ml
T

50 ml
D

2201  Shea-Carre R 287,17
2202  Shea-Carre N 254,26
2203  Leci-Carre 284,36 710,90

TĚLOVÉ KRÉMY

Kód
zboží

10% sleva Kč
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
200 ml

G
250 ml

H
500 ml

I
2060 BodyEm Neutral 20,62 154,71 232,05 448,64 762,66
2061 BodyEm Roy 23,16 173,64 260,45 503,54 856,03
2070 Lecitinia Body BALM 245,03 490,05
2071 Lecitinia Body MONTANA 269,23 538,45

42
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tů BYLINNÉ PLEŤOVÉ VODY A TONIKA

Kód
zboží

10% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I

1000 ml
J

2501 Pleťová voda citronová 12,75 94,44 217,20 349,39
2502 Pleťová voda hřebíčková 12,75 94,44 217,20 349,39
2503 Pleťová voda jalovcová 12,75 94,44 217,20 349,39
2504 Pleťová voda levandulová 12,75 94,44 217,20 349,39
2505 Pleťová voda rozmarýnová 12,75 94,44 217,20 349,39
2506 Pleťová voda růžová 17,73 131,13 301,59 485,17
2507 Pleťová voda ylang-ylang 12,75 94,44 217,20 349,39
2508 Pleťová voda čajovníková 12,75 94,44 217,20 349,39
2509 Pleťové tonikum citronové 14,33 108,94 228,76 392,16
2513 Pleťové tonikum hřebíčkové 14,33 108,94 228,76 392,16
2514 Pleťové tonikum jalovcové 14,33 108,94 228,76 392,16
2516 Pleťové tonikum levandulové 14,33 108,94 228,76 392,16
2517 Pleťové tonikum měsíčkové 18,69 142,03 298,28 511,31
2518 Pleťové tonikum rozmarýnové 14,33 108,94 228,76 392,16
2522 Pleťové tonikum růžové 18,69 142,03 298,28 511,31
2520 Pleťové tonikum ylang-ylang 14,33 108,94 228,76 392,16
2521 Pleťové tonikum čajovníkové 14,33 108,94 228,76 392,16
2510 PT eleuteroccoc-propolisové 70 % alk. 34,85 146,37 204,91 439,12

PREPARÁTY NA OŠETŘENÍ RUKOU

Kód
zboží

10% 
sleva

Kč
5 ml

A
10 ml

B
30 ml

Z
50 ml

D
100 ml

E
115 ml

U
215 ml

V
250 ml

H
500 ml

I
1000 ml

J
1701 Olej na nehty 

Elastosan
143,03 357,57

1702  Rea 20,49 153,56 214,98 383,90 583,51

1703  Myrhea 21,08 158,06 205,48 379,35 584,83

1704  Sheaderm TH 40,35 302,61 544,69 938,06 1452,48

1705  Balnaru TH 31,68 237,56 427,60 736,42 1140,28

1710 Lecio-MAJO 189,78 379,49 496,64 923,98 1570,77

10% sleva 20 ml
C

500 ml
I

1706  Citrio – mycí olej 14,58 304,91

1707  Desinfi – mycí olej 15,96 331,78

1708  Sensitiv – mycí olej 20,69 416,05

9503  Sáčky k termorukavicím 100 ks 49,83

10% sleva se týká všech označených preparátů  
platí 7. 11.–15. 12. 2013 a následně 14. 1.–31. 1. 2014

ANTICELULITIDOVÁ SÉRIE „CELLU-THERAP”

Kód
zboží

10% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I

1000 ml
J

1001  Koupelový olej Cellu-Therap 87,00 365,38 511,54 1023,09 1790,41
1101  Sprchovací olej Cellu-Therap 67,82 284,81 398,72 797,45 1395,54
2707  Masážní olej Cellu-Therap 63,20 265,43 371,58 743,17 1274,00

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

2702  Masážní krém Cellu-Therap 33,61 252,10 403,37 806,74 1361,38
2730c  Sada testerů Cellu-Therap 4 ks 232,51

OPALOVACÍ OLEJE

Kód
zboží

10% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

2601  Speciální tělový olej SPF 4 47,53 185,38 315,13
2602  Opalovací olej SPF 6 66,90 287,69 460,32
2603  Opalovací olej SPF 10 72,10 310,03 496,04
2604  Opalovací olej SPF 15 82,34 354,05 566,49

115 ml
U

215 ml
V

2610 Lecison 248,61 397,76

DĚTSKÁ SÉRIE

Kód
zboží

10% sleva
Kč

5 ml
A

10 ml
B

20 ml
C

50 ml
D

100 ml
E

200 ml
G

250 ml
H

500 ml
I

1005 Heřmánkový dětský koupelový 51,97 218,24 305,51 611,03

1207 Dětský mandlový mycí olej 48,57 204,03 285,64 571,28

1602 Nosní olej Baby 177,02 283,24 566,44

2034 Baby K heřmánkový 22,14 166,15 232,60 415,37

2035 Baby L levandulový 20,64 154,80 216,72 387,01

2708 Baby (masážní olej) 43,50 182,71 274,07 548,12

2709 Masážní olej fenyklový 52,54 220,62 375,06 750,13

2713 Muttisoft 55,44 232,86 395,89 838,36

4229 Aroma Baby 198,63 397,26

2729c Testovací sada Baby 9 ks 331,83

SPECIÁLNÍ PROGRAM COUPEROSE

Kód
zboží

10% sleva
Kč

5 ml
A

30 ml
Z

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

2004 Regenerační krém Althea 44,23 331,70 497,56 995,12
2005 Regenerační krém Althea SPF 6 47,82 358,64
1905 Regenerační olej Althea 288,11
1906 Regenerační olej Althea SPF 6 317,15

43

Vzhledem k neustálému pohybu cen surovin na světových trzích je nutno považovat ceny v tomto ceníku jen jako informativní. Jediný platný ceník je na našem e-shopu www.karelhadek.eu
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10% sleva se týká všech označených preparátů  
platí 7. 11.–15. 12. 2013 a následně 14. 1.–31. 1. 2014

REGENERAČNÍ PLEŤOVÉ MASKY

Kód
zboží

10% 
sleva

Kč
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
250 ml

H
500 ml

I
1000ml

J
2401  Jojoba 25,11 188,26 263,56 451,83 771,88 1355,51
2402  Lecitinová W/O 30,84 231,41 323,98 555,38 948,79 1643,00
2403  Naturalia W/O 29,28 219,62 307,46 527,08 900,42 1581,23
2404  Saltia W/O 27,94 209,60 293,43 503,02 859,31 1488,06
2405  Aktiderma LY 31,73 237,89 356,83 642,30 1022,92 1712,80

MASÁŽNÍ OLEJE, KRÉMY A BALZÁMY

Kód
zboží

10% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I

1000 ml
J

2714 Cayatherm 79,00 331,83 564,10 1128,22 1891,42
2710 Levandulový 48,82 205,08 348,65 697,29 1168,97
2711 Mandlovo-třezalkový 48,04 201,73 342,95 685,86 1149,84
2712 Thermothon 93,61 393,19 668,44
2717 PMS (uklidňující) 98,53 413,83 744,88 1448,39
2718 PMS-PRO (prokrvující) 48,02 201,68 363,02 705,89
2720 Skořicový 48,53 203,84 346,53 693,06 1161,89
2722 Cosette 109,98 461,87 785,17
2724 Neutrální 42,18 177,14 301,14 602,30 1009,75
2716 Lecitol Neutral Z 33,90 142,44 256,37 498,51 840,33
2719 Lecitol Neutral Super 49,33 207,19 372,96 725,19 1222,45
2721 Lecitol MCS-N 119,90 227,81 383,67
2735 Lecitol Lindenol 47,24 198,37 337,21 674,42 1130,65
2723 Lecitol Royale 57,92 243,28 413,60 827,19 1386,78
2736 Lecitol Ylja 60,57 254,41 432,51 865,03 1450,20
2737 Lecitol Walo 54,98 230,90 392,52 785,06 1316,12
2732 Dr. Voštěp (Holzfälleröl) 78,48 327,33 524,64 1049,28 1836,26
2727 Testovací sada masážních olejů 12 × 20 614,33

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

2701 Calen B 20,57 306,49 551,69 766,22
2704 Calen K 22,20 330,89 694,88 1058,86
2705 Tenarene Akut 27,64 207,26 331,60
2706 Tenarene Super 44,38 332,85 532,57
2731 Schoko Pack 25,18 286,99 573,99 975,78
2739 Boro-Boro Balzám 25,69 192,64 308,22 616,45 1047,96

www.karelhadek.eu www.karelhadek.eu
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SÉRIE MENOTON

Kód
zboží

10% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I

1000 ml
J

1038 Koupelový olej Menoton 70,98 298,10 417,33 834,65 1335,44
1138 Sprchovací olej Menoton 55,24 231,99 324,79 649,59
2738 Tělový olej Menoton 75,00 314,98 440,96 881,92

SPECIÁLNÍ PREPARÁTY

Kód
zboží

10% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I

1809 Depilol 49,90 209,62 335,39 712,71
2733 Narbenol 93,05 386,76
2803 Hemosan 52,32 219,74 351,59 703,16
1810 Dekubitol tělový olej 90,21 378,61 643,64 1287,27
2830 Atosan-Leci 80,92 339,88 475,82 951,64

5 ml
A

30 ml
Z

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

2725 China balzám 63,25 265,63 345,33
2726 Thermo-Balzám 16,81 243,68 487,36 877,25
2802 Wintershea 38,91 213,99 342,37
2804 Molusan 33,03 184,97 295,97
2807 Proatem balzám 39,91 299,27 508,74 1017,50
2808 Salterica 15,92 119,43 179,14 358,28 573,25
2740 Joshea 318,84 510,14 1020,27 1632,44
2809 Oleosol BAL 69,79 97,71 195,42 312,65
2810 Oleosol JAGR 78,75 110,21 220,52 352,92
2811 Oleosol CELLU 87,82 122,91 245,84 393,35
2812 Oleosol PEDI 87,10 121,90 243,80
2821 Atopinal 32,60 244,47 342,25 684,50
2822 Shea-Vita 95,25 133,35 266,70 440,05

POTRAVINOVÉ DOPLŇKY
Kód

zboží Bez slevy
Kč

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

1000 ml
J

3001  Eleutherococc extrakt 197,59 454,46 863,47 1657,87
100 g

E
250 g

H
500 g

I
1000 g

J
3002  Eleutherococc kořen 84,40 143,48 253,22 388,25
5105  Vitamín C v prášku – 130 g 146,39
 115 ml

U
215 ml

V
500 ml

I
1000 ml

J
3003  Aloe Vera šťáva (gel) 79,18 113,87 183,56 312,04
3004 Aloe Vera šťáva (gel) koncentrát 10× 255,79 409,91 826,00 1404,18
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Kód
zboží 10% sleva

Kč
5 ml

A
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
100 ml

E
4001  Amyrisový – Amyrisöl 170,66 273,06 546,11 938,63
4002  Badyánový – Anisöl 117,87 188,58 377,17 648,26
4108  Bazalkový olej 185,69 297,09 594,19 1021,26
4004  Benzoin absolue (přír. krystaly) (g) 261,58 418,51 837,03 1438,64
4005*  Bergamot – Bergamotteöl 228,06 364,91 729,81 1255,28
4006  Borovice-jehličí – Kiefernnadelöl 125,89 201,43 402,85 692,89
4003  Cedrové dřevo Atlas – Cedernholzöl 99,26 158,81 317,64 545,93
4007  Cedrové dřevo - Cedernholzöl 106,00 169,58 339,16 583,37
4009  Celer-semena – Selleriesamenöl 225,74 361,17 722,36 1241,54
4010*  Citron – Zitronenöl 137,13 219,41 438,83 754,23
4011*  Citron bez terp. – Zitr.terpenarm 243,02 388,83 777,65 1336,60
4012*  Citron extra – Zitronenöl 157,40 251,84 503,69 865,71
4013  Citronelový – Zitronellaöl 105,10 168,15 336,32 578,04
4014  Citronová růže – Citronellaöl 161,68 258,69 517,36 889,22
4015  Citronová tráva – Lemongrasöl 126,23 201,96 403,92 694,75
4016  Cypřiš – Cypressenöl 187,99 300,77 601,55 1033,91
4076  Čajovník – Teebaumöl 139,31 222,88 445,76 766,16
4017  Česnek – Knoblauchöl 187,91 300,65 601,30 1033,49
4054  Dobromysl – Oregáno – Origanumöl 216,58 346,53 693,05 1191,18
4018  Elemi – Elemiöl 235,66 377,05 754,11 1296,12
4019  Estragon – Estragonöl 279,61 447,36 894,72 1537,80
4020  Eukalyptus – Eukalyptusöl 99,90 159,83 319,67 549,42
4096  Eukal.-citronový – Euk.Zitriodoröl 114,05 182,49 365,00 627,78
4021  Eukalyptus Koala – Eukalyptusöl 1–5 ks 88,06 158,51
4021  Eukalyptus Koala – Eukalyptusöl 6–12 ks 85,50 153,89
4021  Eukalyptus Koala – Eukalyptusöl 13–25 ks 81,52 146,74
4021  Eukalyptus Koala – Eukalyptusöl 26 ks a více 78,98 142,17
4022  Fenykl – Fenchelöl 130,15 208,25 416,48 715,84
4023*  Grapefruit – Grepefruitöl 131,47 210,35 420,68 723,58
4024  Heřmánek žlutý – Kamillenöl gebl 539,91 863,87 1382,18 2764,35 4751,23
4025  Hřebíček – Nelkenöl 93,94 150,32 300,62 516,71
4101  Jalovec extra – Wachoderöl 293,86 470,17 940,35 1616,22
4027  Jedle-šišky – Edeltannenzapfenöl 180,99 289,59 579,19 995,48
4028  Kadidlovník – Weihrauchöl 303,21 455,89 729,42 1458,84 2507,37
4029  Kafr – Kampferöl 87,02 139,23 278,46 478,60
4030  Kafr (přír. krys.) – Kampferöl nat.(g) 95,57 152,90 305,79 525,58
4031 Kajeputový olej 128,97 206,35 412,71 709,87
4032  Kananga – Canangaöl 210,95 337,51 675,02 1160,20
4103 Kardamom 334,07 567,68 1135,38 1929,91
4033  Kleč-jehličí – Latschenkiefernöl 180,99 289,58 579,15 995,42
4034  Kmín – Kümmelöl 181,08 289,71 579,43 995,89
4036  Koriandr – Corianderöl 268,39 429,42 858,83 1477,20
4038  Lavandin – Lavandinöl 135,24 216,38 432,76 743,81

10% sleva se týká všech označených preparátů  
platí 7. 11.–15. 12. 2013 a následně 14. 1.–31. 1. 2014

Kód
zboží 10% sleva 5 ml

A
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
100 ml

E
4039  Levandule extra – Lavandelöl extra 201,63 322,62 645,23 1109,00
4097*  Litsea Cubeba – Litsea Cubebaöl 104,74 167,57 335,16 576,04
4040  Majoránka – Majoranöl 238,41 381,44 762,88 1311,20
4041*  Mandarin. červená – Mandarinenöl 200,79 321,26 642,52 1105,13
4098*  Mandarin. zelená – Mandarinenöl 191,03 305,66 611,33 1050,72
4042  Máta kadeřavá – Krauseminzöl 226,74 362,79 725,58 1247,09
4043  Máta peprná – Pfeffrminzöl 220,11 352,18 704,37 1211,51
4044  Mateřídouška – Quendelöl 242,40 387,84 775,68 1333,20
4046  Meduňka indicum – Melissenöl ind. 97,99 156,77 313,54 538,90
4047  Mentol (přír. krystaly) – Menthol (g) 129,95 207,93 415,85 714,75
4048  Mrkev-semena – Karottensamen. 249,38 399,01 638,42 1276,83 2196,15
4049  Muškátový květ – Macisblütenöl 281,76 450,82 901,64 1549,71
4050  Muškátový ořech – Muskatnussöl 314,37 502,98 1005,98 1729,03
4051  Myrha – Myrrhenöl 276,04 441,66 706,65 1413,30 2430,89
4052  Myrta – Myrtenöl 286,42 458,28 916,55 1576,48
4053  Niaouli – Niaouliöl 170,83 273,31 546,63 939,52
4055  Pačuli – Patchouliöl 221,02 353,63 707,26 1216,50
4057  Pepř černý – Pfeffröl 432,87 692,58 1385,17 2382,49
4099  Pelargóniový – Geraniumöl (egypt) 275,78 441,25 882,49 1516,78
4058  Petržel-listí – Petersilienblätteröl 327,41 523,87 1047,73 1800,78
4059  Pimentovník – Bayöl 252,16 403,46 806,92 1386,90
4060*  Pomeranč – Orangenöl 68,52 109,63 219,25 376,84
4061*  Pomeranč bez terpenu – Orang. terp. 170,80 273,28 546,57 939,41
4062*  Pomeranč extra – Orang. terp. 89,39 143,02 286,04 491,64
4063  Pomerančové listí – Petitgrainöl 172,20 275,50 551,02 947,07
4064  Puškvorec – Kalmusöl 290,23 464,37 928,75 1596,30
4065  Rozmarýn extra – Rosmarinöl 142,86 228,56 457,13 786,26
4100  Rozmarýn spa. – Rosmarinöl 145,83 233,32 466,65 802,63
4067  Růžové dřevo – Rosenholzöl 216,58 346,52 693,05 1191,20
4066  Růžová palma – Palmarosaöl 167,98 268,77 537,53 924,56
4069  Saturej. horská – Bergbohnenkrautöl 189,80 284,70 455,53 911,05 1565,86
4070  Skořice-kůra – Zimtrindenöl 330,78 529,25 1058,50 1819,30
4071  Skořice – Zimtridenöl 170,63 273,01 546,01 938,46
4072  Smrk-jehličí – Fichtennadelöl 140,88 225,41 450,82 775,40
4073  Spajk – Spiköl franz. 207,38 331,81 663,62 1141,43
4074  Šalvěj – Salbeiöl 177,91 284,65 569,32 978,50
4075  Šalvěj muškát. – Muskat.-Salbei 278,76 446,01 892,01 1533,14
4077  Túje – Thujaöl 145,12 232,17 464,35 798,12
4078  Tymián červený – Thymianöl rot 294,19 471,31 942,61 1620,11
4079  Tymián světlý – Thymianöl hell 120,82 193,31 386,63 664,52
4080  Vavřín – Lorbeerblätteröl 232,84 372,55 745,11 1280,64
4081  Vetiver – Vetiveröl 274,07 438,50 877,02 1481,25
4082  Ylang-ylang – Ylang-Ylangöl 200,15 320,23 640,47 1100,80
4083  Yzop – Ysopöl 473,24 757,18 1514,38 2602,83
4084  Zázvor – Ingweröl 402,08 643,34 1286,68 2213,09
9412  Testovací kufr s ÉO 2974,58 (BEZ SLEVY)
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10% sleva se týká všech označených preparátů  
platí 7. 11.–15. 12. 2013 a následně 14. 1.–31. 1. 2014

EXKLUZIVNÍ ÉTERICKÉ OLEJE

Kód
zboží Bez slevy

Kč
1 ml

M
5 ml

A
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
4085  Angelika-kořen – Angelikawur. 203,36 802,27 1283,22 2052,93 4104,84
4086  Heřmánek modrý – Kamill. blau 132,79 531,15 849,83 1359,74 2719,48
4087  Jasmín absolue – Jasminöl 445,86 1 784,64 2 854,67 4 567,50 9134,96
4037  Kozlík – Baldrianöl 112,98 452,99 724,79 1 159,87 2319,74
4088  Meduňka lékař. – Meliss.offic. 402,49 1 610,01 2 576,24 4 122,18 8243,29
4089  Mimóza absolue – Mimosenöl 199,09 797,49 1276,20 2042,35 4084,94
4090 Pomeranč. květy – Neroli – Neroliöl 464,58 1858,33 2973,32 4757,32 9514,63
4091  Růže – Rosenöl 891,00 3563,97 5702,37 9123,78 18247,56
4092  Řebříček – Schafgarbenöl 315,21 1 260,84 2 017,34 3 227,74 6455,46
4068  Santálové dřevo – Sandelholzöl 208,70 834,83 1335,73 2137,16 4274,33
4093  Slaměnka – Immortellenöl 200,32 802,25 1283,22 2052,93 4104,84
4094  Vanilka absolue – Vanilleöl 187,39 751,51 1202,57 1924,12 3848,26
4045  Medový – Honigwachsöl 363,67 1454,65 2327,44 3522,23 7044,44
*Jedná se o skupinu olejů, které mají oproti ostatním sníženou trvanlivost. Proto u nich 
vyznačujeme záruční lhůtu 1 rok. Tyto éterické oleje je nutné skladovat v chladu.

SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ

Kód 
zboží 10% sleva

Kč
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
4201  Afrodiziakální – Aphrodite 168,57 269,71 539,43
4206  Antiinsekt – Antiinsekt 146,34 234,14 468,28
4208  Antirauch – Antirauch 161,23 257,96 515,92
4205  Antischnärchen 171,88 275,02 550,04
4202  Aromeclima 135,60 216,95 433,91
4203  Harmonie 197,51 316,02 632,03
4204  Noc lásky – Liebesnacht 294,67 471,46 942,94
4212  Relaxační – Relax 360,30 575,28 1152,98
4213  Senné květy – Heublume 115,88 185,41 370,82
4215  Uvolňující – Entspannung 135,68 217,09 434,17
4214  Ušlechtilé dřevo – Edelholz 183,05 292,89 585,79
4216  Insektol 139,92 223,86 447,72
4217  Nelinol 204,84 327,76 655,52
4218  Virosan 188,97 302,35 604,70
4219  Atemol 186,32 298,11 596,22
4221 China 157,18 251,47 502,95

www.karelhadek.eu www.karelhadek.eu
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SMĚSI ÉO SAUNA
Kód 

zboží 10% sleva
Kč

10 ml B 20 ml C 50 ml D
4401  Čínská sauna 266,97 427,14 854,28
4402  Finská sauna 215,65 345,02 690,04
4404  Horská sauna 246,14 393,83 787,65
4405  Japonská sauna 231,63 370,59 741,19
4406  Lesní sauna 211,05 337,67 675,34
4409  Polární sauna 303,30 485,27 970,52
4412  Ruská sauna 231,17 369,87 739,73
4410  Sauna Relax 232,15 371,43 742,84

SPECIÁLNÍ SMĚSI ÉO

Kód
zboží 10% sleva

Kč
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
1201  Candisan 222,07 355,32 710,63
4207  Antinikotin 296,81
4209  Candiöl 209,27 334,82 669,64
4210  Thymion 205,43 325,09 644,15
4220  Aroma-Budík 179,24 286,78 573,55
4211 Guten Tag (Dobrý den) 123,76 198,00 396,03

30 ml
Z

100 ml
E

115 ml
U

215 ml
V

2805 Proapinol 200,63 581,80
2801 Apiline 196,73 314,77

ČAKROVÉ SMĚSI

Kód
zboží

10% 
sleva

Kč
1 ml

M
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
100 ml

E
4801 č. 1 Muladhara 22,32 186,09 297,74 595,48 1024,24

4802 č. 2 Svadhišthana 35,17 293,10 468,95 937,90 1613,18

4803 č. 3 Manipura 49,88 415,45 664,70 1365,80 2286,60

4804 č. 4 Anahata 67,64 583,95 934,30 1868,60 3214,00

4805 č. 5 Višuddha 41,43 342,64 548,20 1096,41 1885,80

4806 č. 6 Adžňa 54,26 452,12 723,40 1446,80 2488,50

4807 č. 7 Sahasrara 37,32 263,24 499,25 998,49 1717,41

Vzhledem k neustálému pohybu cen surovin na světových trzích je nutno považovat ceny v tomto ceníku jen jako informativní. Jediný platný ceník je na našem e-shopu www.karelhadek.eu
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10% sleva se týká všech označených preparátů  
platí 7. 11.–15. 12. 2013 a následně 14. 1.–31. 1. 2014

47

SADY ČAKROVÝCH SMĚSÍ
Kód 

zboží 10% sleva Kč

4800M Sada čakrových směsí 7 × 1 ml 303,48

4800B Sada čakrových směsí 7 × 10 ml 2266,64

PŘÍRODNÍ PARFÉMY – ČAKROVÉ

Kód
zboží 10% sleva

Kč

2,5 ml Q 50 ml D 

4901 č. 1 Muladhara 29,58 220,50
4902 č. 2 Svadhišthana 37,89 348,99
4903 č. 3 Manipura 48,32 510,35
4904 č. 4 Anahata 51,28 698,90
4905 č. 5 Višuddha 42,33 408,12
4906 č. 6 Adžňa 51,01 539,64
4907 č. 7 Sahasrara 39,26 371,71

PARFÉMY

Kód 
zboží 10% sleva

Kč
2,5 ml

Q
50 ml

D
4908 VALENTINE – Unisex vůně 36,54 304,92
4909 KLEOPATRA – Dámská vůně 39,39 333,17
4910 FARAO – Pánská vůně 26,60 205,36
4911 MAGIC – Dámská vůně 40,17 341,22
4912 LILIEN – Dámská vůně 34,55 284,98
4913 VIOLA – Dámská vůně 46,80 407,55

PENTAGRAMOVÉ SMĚSI

Kód 
zboží 10% sleva

Kč

1 ml
M

5 ml
A

10 ml
B

4851 Dřevo 176,27 696,25 1114,00
4852 Oheň 172,41 681,00 1089,60
4853 Země 184,23 727,75 1164,40
4854 Kov 92,27 364,50 583,20
4855 Voda 102,60 405,25 648,40

SADY PENTAGRAMOVÝCH SMĚSÍ
Kód 

zboží 10% sleva Kč

4850m Sada pentagramových směsí 5 × 1 ml 655,02
4850a Sada pentagramových směsí 5 × 5 ml 2587,28

PŘÍRODNÍ PARFÉMY – PENTAGRAM

Kód 
zboží 10% sleva

Kč
2,5 ml

Q
50 ml

D
4951 Dřevo 85,80 1143,72
4952 Oheň 83,95 1119,32
4953 Země 85,80 1194,12
4954 Kov 45,95 612,92
4955 Voda 85,80 1143,72

ROSTLINNÉ OLEJOVÉ MACERÁTY

Kód
zboží Bez slevy

Kč
115 ml

U
215 ml

V
500 ml

I
1000 ml

J
5201 Arnikový olej – Arnikaöl 288,26 461,23 864,80 1441,33
5202 Kaštanový olej – Kastanienöl 174,03 278,45 522,09 870,14
5203 Měsíčkový olej – Calendulaöl 199,65 319,44 598,95 998,25
5204 Třezalkový olej S10 – Johanniskrautöl S10 182,73 292,37 548,19 913,66
5205 Třezalkový olej W10 – Johanniskrautöl W10 418,15 669,02 1254,43 2090,71
5207 Třezalkový olej O10 – Johanniskrautöl O10 190,30 304,46 570,88 951,45
5208 Třezalkový olej C10 – Johanniskrautöl C10 182,73 292,37 548,19 913,66
5211 Třezalkový olej M10 – Johanniskrautöl M10 196,23 313,96 588,67 1000,73
5209 Aloe Vera olej 209,26 326,43 620,20 1054,32

KOSMETICKÁ MÁSLA

Kód
zboží Bez slevy

Kč
100 g

E
250 g

H
500 g

I
5025 Mangové máslo – Mango-Butter 212,46 424,92 722,37
5026 Kakaové máslo – Kakao-Butter 138,78 277,54 471,83
5029 Bambucké máslo – Shea-Butter 83,50 166,98 283,87

VITAMÍNY

Kód
zboží Bez slevy

Kč
20 ml

C
50 ml

D
115 ml

U
215 ml

V
5101 Lecitin super 176,16 352,34 704,66 1092,22
5102 Panthenol – provitamin B5 52,10 104,21 208,40 323,02
5103  Vitamín A 171,88 343,77 687,56 1065,71
5104  Vitamín E 148,41 296,81 593,61 920,11

Vzhledem k neustálému pohybu cen surovin na světových trzích je nutno považovat ceny v tomto ceníku jen jako informativní. Jediný platný ceník je na našem e-shopu www.karelhadek.eu
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10% sleva se týká všech označených preparátů  
platí 7. 11.–15. 12. 2013 a následně 14. 1.–31. 1. 2014

ROSTLINNÉ OLEJE 

Kód
zboží Bez slevy

Kč
115 ml

U
215 ml

V
500 ml

I
1000 ml

J
5001 Arašídový olej LZS – Erdnussöl 79,35 126,95 238,66 405,72
5002 Avokádový olej – Avocadoöl 66,45 106,31 199,88 339,79
5003 Brutnákový olej LZS – Boragesamenöl 293,40 469,43 882,54 1500,32
5004 Dýňový olej LZS – Kürbiskernöl 174,18 278,69 523,92 890,68
5005 Jojobový olej LZS – Jojobaöl (DPH 21 %) 323,93 518,28 974,36 1656,42
5031 Konopný olej LZS – Hanföl KGP 113,11 180,99 340,27 578,46
5006 Lněný olej LZS – Leinöl 53,31 85,28 160,36 272,60
5007 Makadamiový LZS – Macadamianussöl 76,04 121,66 228,71 388,82
5009 Mandlový olej LZT – Mandelöl 41,03 65,65 123,43 209,83
5039 Mandlový olej LZS – Mandelöl 115,71 185,14 348,05 591,68
5010 Olivový olej LZS – Olivenöl 69,55 111,29 209,20 355,65
5011 Pupálkový olej LZS – Nachtkerzenöl 280,47 448,78 843,70 1434,29
5012 Ricinový olej LZS – Rizinusöl (DPH 21 %) 56,92 91,06 171,20 291,04
5014 Sezamový olej LZT – Sesamöl 60,95 97,52 183,34 311,68
5015 Slunečnicový olej LZS – Sonnenblumenöl 48,14 77,03 144,82 246,18
5035 Slunečnicový olej LZT – Sonnenblumenöl 22,80 36,48 68,59 116,60
5016 Sójový olej LZT – Sojaöl 13,24 21,18 39,81 67,69
5017 Z jader hroznů LZT – Traubenkernöl 59,39 95,00 178,63 303,65
5019 Z meruň. pecek LZS – Aprikosenöl 149,39 239,02 449,35 763,89
5020 Z pšeničních klíčků LZS – Weizenkeimöl 143,82 230,09 432,57 735,37
5021 Z vlašských ořechů LZS – Walnusöl 116,93 187,11 351,75 597,97
5023 Z vlašských ořechů LZT – Walnusöl 30,05 48,09 90,42 153,74
5022 Z jader andské růže LZS – Hagebuttekernöl 185,96 297,53 559,36 950,91
5013 Z rýžových klíčků LZS – Reiskeimöl 61,36 98,20 184,59 313,80
5024 Karité (shea olej) – Karité (Sheaöl) 68,68 109,88 206,59 351,20
5018 Z černého kmínu LZS – Schwarzkümmelöl KGP 236,62 378,58 711,70 1209,88

DEZINFEKČNÍ PŘÍPRAVEK
Kód zboží 10% sleva 150 ml F 500 ml I 1000 ml J

1807  Thymicon 100,15 207,31 307,12

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY
Kód zboží Bez slevy 140 g K 500 g I

5501  Samea 97,00 včetně aplikároru 58,00

www.karelhadek.eu
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Vzhledem k neustálému pohybu cen surovin na světových trzích je nutno považovat ceny v tomto 
ceníku jen jako informativní. Jediný platný ceník je na našem e-shopu www.karelhadek.eu
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10% sleva se týká všech označených preparátů  
platí 7. 11.–15. 12. 2013 a následně 14. 1.–31. 1. 2014

série Emotion 
SPRCHOVACÍ OLEJE

Kód
zboží

10% 
sleva

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I

1000 ml
J

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

KRÉMY

Kód
zboží

10% 
sleva

50  ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

8404 Eterica RK 167,66 276,63 553,24 885,19

PARFÉMOVÉ OLEJE
Kód

zboží 10% sleva 10 ml
B

20 ml
C

50 ml
D

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

VŮNĚ DO VYSAVAČŮ

Kód
zboží

10% sleva
Kč

50 ml
D

100 ml
E

500 ml
I

5600 AROMISAN 196,00 298,10 1268,39

PŘEVODNÍ TABULKA OBJEMŮ NA PÍSMENOVÝ KÓD
A   5 ml E  100 ml I  500 ml T  15 ml
B 10 ml F 150 ml J 1000 ml U 115 ml
C 20 ml G 200 ml M  1 ml V 215 ml
D 50 ml H 250 ml S  35 ml Z  30 ml
Q 2,5 ml R 25 ml K  140 g

www.karelhadek.eu
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Za obsah otištěných článků plně odpovídají jejich autoři.

Všechny články, fotografie a kresby otištěné v tomto vydání časopisu Aromaterapie
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VÁNOČNÍ SMĚSI ÉO

Kód
zboží 10% sleva

Kč
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
4301  Vánoční čas – Weihnachtszeit 131,32 210,12 420,22
4302  Vánoční dárek – Weihnachtsgeschenk 136,04 217,67 435,32
4303  Vánoční koleda – Weihnachtslied 172,96 276,74 553,47
4304  Vánoční pohádka – Weihnachtsmärchen 240,22 384,36 768,70
4305  Vánoční sen – Weihnachtstraum 159,08 254,52 509,05
4306  Vánoční večer – Weihnachtsabend 136,74 218,80 437,60
4307  Vánoční vůně – Weihnachtsfest 142,30 227,67 455,35
4308  Vánoční stromeček – Tannenbaum 132,39 211,82 423,63
4309  Ježíšek – Christskind 157,89 252,62 505,25
4310  Vánoční hvězda – Weihnachtsstern 103,64 165,82 331,62
4311  Vánoční nálada – Weihnachtsstimmung 131,32 210,12 420,22
4312  Voňavé Vánoce – Duftige Weihnachten 156,94 251,09 502,16
4313  Romantické Vánoce – Romantische Weihnachten 177,17 283,48 566,95

AUTOPARFÉMY

Kód
zboží

10% sleva
Kč

115 ml
U

215 ml
V

500 ml
I

7001 Vanilou 247,08 382,97 712,50
7002 Love Story 223,15 345,88 643,51
7003 Flavour 227,30 352,32 655,46
7004 Flirt 295,51 458,05 852,17
7005 Anti-tabak 339,65 526,45 979,43
7006 Fruit-Line 457,51 694,37 1291,84

UNIVERZÁLNÍ POMERANČOVÝ ČISTIČ

Kód
zboží

10% sleva
Kč

150 ml
F

500 ml
I

1000 ml
J

5500 Orange-Sanitol 128,32 295,12 472,20

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT
Kód

zboží Bez slevy Kč

9416 Pilník skleněný 49,91
9504 Želatinové tobolky V1, bal. 100 ks 34,28
6000 Ochranná rouška, bal. 5 ks 10,16

S M L XL XXL
9500 Tričko AKH pracovní 89,90 89,90 89,90 89,90 89,90
6001 Kosmetické čepice, balení 10 ks 21,78
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