
Časopis pro zdraví a krásu č. 3/2013

Aroma
 Flora

Poslední 
šance

Hoří



1

o
b

sa
hObsah

www.karelhadek.eu

NOVINKY
Nová řada AROMAFLORA .........................................................2
INSECT-STOP ......................................................................................2
FUNGHI-STOP ....................................................................................3
Pentagramové novinky ...............................................................4

SLOVO ODBORNÍKA
Hoří ........................................................................................................6
Kosmetika a antikosmetika .......................................................6

ZKUŠENOSTI A RADY
Podzim jako pozvánka do lékárny? Nikoliv! .....................9
Čtvrtletní těšení .............................................................................11
Nejen atopický ekzém ..............................................................11
Aromalampa Nefertum ........................................................... 12
Afty ..................................................................................................... 13
Přítel Candiöl ................................................................................. 14
Letní pozdravení .......................................................................... 15
Dobrý večer, pane Hadku,......................................................17
Dobrý den,  .....................................................................................17
Dobrý den, pane Hadku,  ....................................................... 18
Pampeliška ..................................................................................... 18
Tanaderm ....................................................................................... 20
Voňavé pohlazení ...................................................................... 21

PORADNA ......................................................................................24

KOUTEK PRO MAMINKY
Šedé zoubky .................................................................................. 31
Zkušenost nad zlato ................................................................... 32

Speciální péče o nohy s aromaterapií ............................ 33

Termíny kurzů Aromaterapie KH na II. pololetí 2013 ....... 34
Znalostní soutěž ............................................................................ 35

AROMAFAUNA 
Poslední šance, zázrak ............................................................. 36
Lidé a zvířata – antibiotika nebo bylinky?...................... 37

CENÍK PREPARÁTŮ ...................................................................... 38

Letošní tropické letní dny jsou již nenávratnou minulostí. A  tak se těším nadějí, že krásné, 
slunečné i teplé babí léto, dříve než se ujme vlády chladný podzim, je ještě před námi. S tím 
chladným podzimem to až zase tak horké nebude. Krom nepřesných předpovědí počasí nás 
čekají i volby. Vzniká otázka, volby čeho. V politickém marastu posledních let mnohým politikům 
vůbec nešlo o to, aby řádně řídili tuto zemi, ale plnili svá osobní konta, samozřejmě za pomoci 
svých firem, pardon politických stran, které taktéž nežijí ze vzduchu. Máme ekonomickou krizi, 
a pokud si položíme otázku, jak vznikla, odpověď není sice jednoduchá, ale v principu političtí 
psychopati, kteří přesvědčili sami sebe, že mají patent na rozum, že jsou boží prozřetelností 

předurčeni k tomu, aby vládli, si vládu představují jako okrádání a buzeraci těch, kteří skutečné hodnoty vytváří. Místo 
toho, aby jako zodpovědní hospodáři spravovali peníze daňových poplatníků, zneužívají je ve prospěch svůj, svých 
politických stran, rozkrádají a konec konců i nekontrolovaně rozhazují. Podle hesla „čím větší bordel ve státní správě, 
tím menší kontrolovatelnost." Státní rozpočet je dle mého názoru v principu vyrovnaný, deficit vzniká neschopností 
politiků být dobrým hospodářem. A tak ročně doslova vyhází oknem částku mezi 100 až 150 miliardami korun. To 
dělá až 15 000 Kč na jednu jedinou „českou hlavu“ kojenci počínaje a kmety konče. V úvahu pak nutno vzít i úroky 
za dluhy, které sice volení, a přesto asociální politici nadělali. Začněme u dluhů. Každý občan této země dluží více než 
174 000 Kč. A dluh stále narůstá! Že jste si nic nepůjčovali? To zvládli ti, kteří se drze domnívají, že k tomu ve volbách 
dostali mandát. Abych nezapomněl, nutno ještě připočítat maličkost, 5 700 Kč úrok z dluhu, který je taktéž nutno 
uhradit. Pokud by snad někdo chtěl pochybovat o mých schopnostech v oblasti matematiky, nechť hodí své předvo-
lební oko na http://www.verejnydluh.cz/. Zcela jistě bude tato webová stránka pro každého hodnotnější informací 
pro případné rozhodování koho volit, než pohled na „mordu u dálnice na bilbordu“, jež zase něco slibuje. Po aféře 
s metanolovým alkoholem budou politici zkoušet opít národ tradičně po svém, tedy rohlíkem. Vzniká otázka, koho 
volit. Byť nejsem jasnovidec, je jasné, že zase uslyšíme plno blábolů a slibů, rádobychytrých frází, ale žádnou z pro-
pálených partají nenapadne dát si do volebního programu zodpovědné hospodaření s penězi daňových poplatníků, 
vyrovnaný státní rozpočet a postupné oddlužování občanů tohoto státu. Asi je zbytečné podotýkat, že dluh budou 
platit voliči, tedy daňoví poplatníci bez rozdílu politické příslušnosti. Případně jejich děti. Zatímco vyčůraní politikové 
přebírají politickou odpovědnost, tedy NIC, voličům zůstává zcela „apolitický“, ale těžce reálný dluh. Sám sebe se 
ptám, proč o tom vlastně píši. Odpověď je celkem jednoduchá. Demokratická a sociální společnost by hodnoty měla 
vytvářet. Dluhy, pletichaření, trafikaření, mafiánství, politické hulvátství a podobné nectnosti jsou sice také hodnoty, 
ale negativní a rozhodně nikoli v zájmu českého státu a většiny jeho obyvatel. A praktiky některých politiků nelze ani 
při nejlepší vůli označit za demokratické. Zde mě napadá jediný adekvátní termín, zrůdokratické. 

Jak již víme, volby budou v říjnu. Podzim však začíná 23. září a končí 21. prosince. Tedy celých 89 dní. Nevzdávám se 
naděje na babí léto. Procházky přírodou, uklidňující pohled na hru barev listnatých stromů mohou pro nás být bal-
zámem. I podzim má svá kouzla, která dovedou člověka pohladit. A podzim má i své specifické vůně. Nezbývá, než 
popřát, aby zbytek letních dnů a přicházející letošní podzim byly pohodovým balzámem pro duši. Sluníčko 
je na cestě na jih, slunečných dnů bude ubývat. Ať vás tedy každodenně provází a hřeje to vnitřní sluníčko. 

Váš Karel Hadek

PODZIMNÍ 
SLEVA 7 %

www.karelhadek.eu
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V předešlém čísle časopisu Aromaterapie jsme vás informovali 
o vzniku nové „kosmetické“ řady nesoucí název AromaFlora. 
Jedná se o „kosmetiku“ na ošetřování rostlin. Podle legislativy 
vztahující se na kosmetiku pro lidi či v dalším případě na zví-
řata (všude platí něco jiného) bych měla napsat: Přípravek na 
ošetřování pokožky s možným výskytem… Či: Přípravek na 
ošetřování při možném výskytu mšic, puklic, a jiného obtíž-
ného hmyzu, v případě druhého přípravku při výskytu plísní. 
Ale jak to bude správně? Ani v případě rostlin vám nemůžeme 
narovinu napsat: Použijte na mšice, puklice či plísně. 

AromaFlora přináší dva pomocné prostředky, které mají 
usnadnit život rostlinám i jejich ošetřovatelům, spolubydlí-
cím i spotřebitelům. Všem našim odběratelům je známo, že 
firma nepoužívá nevhodné chemické látky, stabilizační složky, 
konzervační látky, a tak je tomu i v případě AromaFlory. Jedná 
se o prostředky obsahující rostlinné a éterické oleje, které se 
používají při výrobě kosmetiky Karel Hadek i AromaFauna. 

A cože to ty zázraky obsahují? Složení opět najdete na eti-
ketě. Ale prozradit mohu, že parazity zlikvidujete tymiánem, 
saturejkou, vratičem, pelargonií, fenyklem, které doplňují a 
podporují účinek neemového oleje.

Doporučené koncentrace se dozvíte v článcích, jež následují. 
Já se pouze zmíním o možných použitích. Jedním jsou domácí 
květiny v bytech, druhým květiny na záhonech, stromy v sa-
dech a jistě prostředky oceníte i při ošetření paprik či okurek 
ve skleníku. A jak je to s plody? Jednoduše, až neuvěřitelně. 
Prostředek neobsahuje zdraví škodlivou látku, tudíž můžete 
stříkat neboli ošetřovat a následně trhat plody. Okurku či rajče 
jednoduše omyjete a sníte… 
Přeji dobrou chuť. 

Michaela Švorcová

Mírný pohyb nádrže při aplikaci udržuje emulzi aplikační 
kapaliny stále stabilní. V  případě nepohyblivosti aplikační 
kapaliny v nádrži postřikovače po dobu 30 minut (například 
při odložení začátku aplikace), je fyzikální stabilita emulze 

Pro prvních deset zvídavců 
je připraveno deset 100 ml lahviček za 1 Kč. 

INSECT-STOP
Pomocný prostředek INSECT-STOP je určen pro zvýšení odol-
nosti a  obranyschopnosti rostlin vůči škůdcům. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o produkt na přírodní bázi, není zákal či 
malá usazenina na závadu a neovlivní účinnost prostředku. 
Před použitím ponechte INSECT-STOP alespoň 12 hodin při 
pokojové teplotě. Skladujte v chladnu a temnu.

Nižší koncentrace aplikační kapaliny v rámci uvedeného roz-
mezí jsou vhodné pro mladší rostliny, vyšší koncentrace pro 
starší rostliny a při vyšším napadení rostlin škodlivými orga-
nismy. Pomocný prostředek aplikujte na listy rostlin postřikem. 
INSECT-STOP působí kontaktně, proto je pro dobrou účinnost 
nutné ošetřit části rostlin, kde se škůdci nachází (i spodní strana 
listů). Pro optimální účinnost je nutné aplikovat při prvotním 

výskytu škůdců. Postřik ukončíme při dokonalém 
zvlhčení ošetřovaných částí rostlin. Vyvarujte se 
nadměrného zvlhčení rostliny. Vyhněte se aplikaci 

za prudkého slunce. Prostředek nedoporuču-
jeme používat na velmi mladé rostliny. Před 
použitím vyzkoušejte na menším počtu ošetřo-
vaných rostlin nebo na menší ploše z důvodu 
možné odrůdové citlivosti. Ošetření lze opako-
vat ve venkovním prostředí po smytí ochran-
ného filmu z rostliny deštěm nebo rosou až 
5×, v krytém prostředí po odeznění účinnosti 
maximálně 1×.

na úrovni 99 % její počáteční hodnoty. Po této době dopo-
ručujeme s obsahem nádrže lehce zamíchat.

Michael Švorc, svorc@karelhadek.eu

INSECT-STOPE 100 ml 233,71 Kčno
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INSECT-STOPE

Plodina Termín aplikace Dávka Poznámka
Zelenina, bylinky Při výskytu mšic 10–30 ml/l Opakovaně (5×)
Zelenina, bylinky Při výskytu svilušek 30 ml/l Opakovaně (5×)
Zelenina, bylinky Při výskytu třásněnek 30 ml/l Opakovaně (5×)
Zelenina, bylinky Při výskytu puklic 30 ml/l Opakovaně (5×)
Ovocné stromy, keře V době rašení proti přezimujícím škůdcům 30 ml/l 1×
Ovocné stromy, keře Při výskytu mšic 10–30 ml/l Opakovaně (5×)
Ovocné stromy, keře Při výskytu svilušek 30 ml/l Opakovaně (5×)
Ovocné stromy, keře Při výskytu třásněnek 30 ml/l Opakovaně (5×)
Ovocné stromy, keře Při výskytu puklic 30 ml/l Opakovaně (5×)

FUNGHI-STOP

Plodina Patogen Dávka Termín aplikace
Cibuloviny, salát Plíseň cibulová, plíseň salátová 10–30 ml/l Za vlhkého počasí (květen–červenec)
Plodová zelenina, bylinky Plíseň šedá 10–30 ml/l Za vlhkého počasí (květen–srpen)
Ovocné stromy, keře Padlí jabloňové 10–30 ml/l V době rašení listů (myší ouško)
Ovocné stromy, keře Strupovitost jablek, padlí angreštové 10–30 ml/l Preventivně od května do srpna
Vinná réva Plíseň révová 10–30 ml/l 1–2× před květem, 

2–3× po odkvětu (rozmezí 5–10 dní) 

FUNGHI-STOP
Pomocný prostředek FUNGHI-STOP je určen pro zvýšení odol-
nosti a obranyschopnosti rostlin vůči houbovým patogenům. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o produkt na přírodní bázi, 
není zákal či malá usazenina na závadu a neovlivní účinnost 
prostředku. Před použitím ponechte FUNGHI-STOP alespoň 
12 hodin při pokojové teplotě. Skladujte v chladnu a temnu.

Nižší koncentrace aplikační kapaliny v rámci uvedeného roz-
mezí jsou vhodné pro mladší rostliny, vyšší koncentrace pro 
starší rostliny a při vyšším napadení rostlin škodlivými orga-
nismy. Pomocný prostředek aplikujte na listy rostlin postřikem. 
FUNGHI-STOP působí kontaktně, proto je pro dobrou účinnost 
nutné ošetřit části rostlin, kde se škůdci nachází (i spodní strana 
listů). Pro optimální účinnost je nutné aplikovat preventivně, 

2 3
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ZEMĚ 

Energie klesajícího stadia jin, pozdní léto, začátek podzimu, 
odpoledne. Element Země naplňuje vědomí konkrétním my-
šlením a ducha tělesnou formou.
Zemitou vůni vystihují kadidlovník s  růží a pelargonií, od-
lehčené citronem a  grepem. Jasmín dodává vůni tajemna 
a santal nás přenese blíže orientu. 

Pentagramové směsi: M – 1 ml 184,23 Kč / A – 5 ml 364,50 Kč / B – 10 ml 583,20 Kč
Nature parfume – PENTAGRAM: Q – 2,5 ml 45,95 Kč / D – 50 ml 612,92 Kč

KOV 

Energie ve shromažďující a syntetizující fázi jin, přetváření, 
klid, reflexe, podzim, večer. Element Kov je spojen s nastole-
ním řádu, vyhraněností. Jinovou vůni elementu Kov přináší 
kompozice jalovce, cypřiše, okořeněná tymiánem, řebříčkem, 
zjemněná růží podpořenou pomerančem a meditativním ka-
didlem.

Pentagramové směsi: M – 1 ml 92,27 Kč / A – 5 ml 696,25 Kč / B – 10 ml 1114,00 Kč
Nature parfume – PENTAGRAM: Q – 2,5 ml 85,80 Kč / D – 50 ml 1143,72 Kč

Přeji vám krásné chvíle s pentagramovými novinkami. 
Michaela Švorcová
  

VODA 

Energie jin, stav tekoucího odpočinku s potenciálem růstu 
a plození, vůle, období zima, noc. Element Voda je spojován 
se zdrojem života a vůlí přežít. Vůně elementu Voda je zosob-
něna podmanivou vůní jasmínu, tajemným dřevitým santalem, 
květinovou vůní pelargonie. Chybět nesmí lesní vůně jalovce 
s cypřišem a ani kořeněný zázvor s nádechem orientu.

Pentagramové směsi: M – 1 ml 102,60 Kč/ A – 5 ml 405,25 Kč / B – 10 ml 648,40 Kč
Nature parfume – PENTAGRAM: Q – 2,5 ml 85,80 Kč / D – 50 ml 1143,72 Kč

DŘEVO

Energie jang, odpovídá probouzení, období jaro a  ráno. 
Element Dřevo je spojen s pohybem a evolucí. Podmanivá 
vůně květů růže, heřmánku s tajemnou vůní pelargonie, spolu 
s řebříčkem doplněná grepem a bergamotem vytváří vůni 
jara, a tím elementu Dřevo.

Pentagramové směsi: M – 1 ml 176,27 Kč / A – 5 ml 696,25 Kč / B – 10 ml 1114,00 Kč
Nature parfume – PENTAGRAM: Q – 2,5 ml 85,80 Kč / D – 50 ml 1143,72 Kč

OHEŇ 

Energie jang v nejzářivější formě, vnímání, období léta, pole-
dne. Element Oheň je spojován s uvědomováním si vědomí 
a  vlastní identity. Element Oheň představuje vůni kořene 
zázvoru spolu s podmanivou vůní růže, exotickými pome-
rančovými květy, tajemným jasmínem, koriandrem a  vůní 
kůry citrusů.

Pentagramové směsi: M – 1 ml 172,41 Kč / A – 5 ml 681,00 Kč / B – 10 ml 1089,60 Kč
Nature parfume – PENTAGRAM: Q – 2,5 ml 83,95 Kč / D – 50 ml 1119,32 Kč

Druhý den jsem trochu nejistě (přeci jen jsem první, kdo  
INSECT-STOP zkouší) přišla obhlédnout „místo činu“. Vý-
sledek se dostavil téměř okamžitě, protože s překvapením 
zjišťuji, že po nežádoucích prevítech není ani památky. 

Skutečně mohu doporučit, a jelikož je to nyní již nejméně 
dva měsíce, mohu i s klidným svědomím říci, že INSECT-STOP 
zabral v  mém případě na  100 %, co se hubení mšic týče. 
Věřím, že i ostatní novinky budou tak výborně fungovat také 
na ostatní rostliny, a tím zvelebovat tolik oblíbené zahrádky. 

S poděkováním Jana M.

Pentagramové novinky
S končícím létem a návratem do „normálního“ denního dění 
vám přinášíme nové vůně. Pentagramové směsi a parfémy 
rozšíří rodinu našich výrobků. Jde tedy o pět parfémů a pět 
směsí éterických olejů. Použití je opět na  vašem uvážení. 
Hodí se do aromalampy a po přidání do tukového základu 
i k masážím, koupelím, sprchování… Pro příznivce parfémů 
je opět připravena lahvička s rozprašovačem. Použitá voňavá 
kompozice bude vhodným společníkem pro celý den. Stejně 
jako u  čakrových směsí, i  u  pentagramových byly použity 
pouze éterické oleje. 

Pro prvních deset zvídavců je připraveno po deseti 5 ml 
směsí a 50 ml lahviček parfémů za 1 Kč

PENTAGRAM 

Pět elementů může být chápáno jako pět fází nebo přeměn 
energie jin a jang. Symboly Voda, Dřevo, Oheň, Země a Kov 
představují spíše přírodní síly a společně formu dynamického 
celku, než elementy v doslovném smyslu.

před prvotním výskytem patogenu (za optimálních podmínek 
pro rozvoj patogenu – vlhké počasí). Postřik ukončíme při 
dokonalém zvlhčení ošetřovaných částí rostlin. Vyvarujte se 
nadměrné zvlhčení rostliny. Vyhněte se aplikaci za prudkého 
slunce. Prostředek nedoporučujeme používat na velmi mladé 
rostliny. Před použitím vyzkoušejte na menším počtu ošet-
řovaných rostlin nebo na menší ploše z důvodu 
možné odrůdové citlivosti. Ošetření lze opakovat 
ve  venkovním prostředí po  smytí ochranného 
filmu z rostliny deštěm nebo rosou až 5×. 

Mírný pohyb nádrže při aplikaci udržuje 
emulzi aplikační kapaliny stále stabilní. 
V případě nepohyblivosti aplikační kapaliny 
v  nádrži postřikovače po  dobu 30 minut, 
(například při odložení začátku aplikace) je 
fyzikální stabilita emulze na úrovni 99 % její 
počáteční hodnoty. Po  této době doporu-
čujeme s obsahem nádrže lehce zamíchat.

Michael Švorc, svorc@karelhadek.eu

FUNGHI-STOPE 100 ml 386,6 Kč

Zázrak z Kšic na hubení mšic 
Měla jsem tu čest jako první vyzkoušet prototyp produktu 
z nové řady Aroma FLORA s názvem INSECT-STOP. Preparát 
by měl účinně odstranit škůdce, a ochránit rostliny před jejich 
výskytem. Jedná se zejména o mšice, roztoče a jiné parazity.
Své pěstěné růže, které letos zjara napadly mšice, jsem 
s odhodláním postříkala tímto výrobkem. Na doporučení 
rozředěným, tedy 3% roztokem. 
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Hoří
Mnohé se dá podchytit statisticky. Statistiku o výskytu bra-
davic nejspíše nikdy nikdo dle mého nedělal, a tak se pouze 
spoléhám na fakt, že časté dotazy směřované na poradnu, 
jak bradavice likvidovat, svědčí o tom, že i tento problém je 
pro mnohé aktuální celoročně. Máme zde září, letošní vege-
tační období rostlinek se pomalu chýlí ke konci, a to se týká 
i vlaštovičníku (Chelidonium majus). Proto již pomalu hoří, 
tedy je zde poslední možnost vlaštovičník ještě použít. Jedná 
se o zajímavou rostlinku, která po ulomení vylučuje něco 
jako oranžové mléko. V této šťávě je obsaženo více než 20 
různých alkaloidů. Některé z nich působí baktericidně i jako 
mitotické jedy. To znamená, že mají schopnost narušit proces 
dělení buněk. Nelze se divit, že mnozí autoři, bez ohledu 
na  řádění mafiánů „bruselské protibylinkové inkvizice“, 
zmiňují mnohé zajímavé léčebné schopnosti této bylinky. 
Krom mnoha dalších jsou zmiňovány i účinky tlumící růst 
rakovinových buněk. O tom ale dnes nechci psát, zůstaňme 
u bradavic. Ty jak známo jsou virového původu a existuje 
mnoho návodů, jak se jich zbavit. Jedním z  osvědčených 
prostředků je právě vlaštovičník. Zde, ať již se to bruselským 
diktátorům líbí či nikoli, doporučuji ustřihnout stonek sa-
lámovým řezem a vytékajícím oranžovým mlékem min. 2× 
denně bradavici potírat. Bradavice ošetřená mlékem ztmavne 
a je v průběhu cca 14 dnů zlikvidována. Je nutné postupovat 
opatrně, aby mlékem byla ošetřena jen bradavice, a nikoli 
i její okolí. Dále musíme dbát na to, aby se šťáva vlaštovičníku 
v žádném případě nedostala do očí. Jen na okraj bych rád 
zmínil, že vlaštovičník i nyní kašle na nařízení bruselských 
hochštaplerů, třeba i tím, že odvar neboli čajíček z něj pů-
sobí proti dráždivému kašli. Ale tím to nekončí. Působí i jako 
prevence astmatických záchvatů, díky obsahu různých che-
lidoniových alkaloidů, flavonidů a hořčin působí pozitivně 
na játra a žlučník a přináší úlevu při bolestech vznikajících 

v důsledku žlučníkových onemocnění. Mnozí autoři varují 
před touto drogou s tím, že je jedovatá. To je samozřejmě 
pravda, ale mnozí to s jedovatostí značně přehání. Při běž-
ném dávkování za účelem zajištění terapeutických účinků 
bych ji označil za „potřebně“ jedovatou, na rozdíl od tupé 
jedovatosti bruselské.

Karel Hadek 

P.S. Pokud by náhodou vlaštovičník nepomohl, či se brada-
vice objeví v době jeho vegetačního klidu, v příští Aromce 
popíši další možnou cestu, jak se zbavit kožních, tedy nikoli 
bruselských, bradavic. 
KH

Kosmetika a antikosmetika
Milí čtenáři časopisu Aromaterapie, ráda bych se s  vámi 
podělila o svůj příběh, jak vznikl můj hluboký zájem o kos-
metiku, a následně i aromaterapii. V době, kdy mi bylo 26 
let, jsem porodila druhé děcko. Vše se zdálo být v pořádku. 

Bohužel, stejně jako 
u mnoha jiných žen se 
i u mě po porodu za-
čala rozvíjet deprese 
na základě komplexů 
ze změny postavy. Ob-
rátila jsem se na jeden 
salón krásy v blízkosti 
mého bydliště. A zde 
vše začalo. Nabídli 
mi proceduru korektury postavy. Ta se skládala z několika 
postupů. Jako doplněk všeho mi byla nabídnuta i  korek-
tura obličeje s omlazujícím účinkem. Podotýkám, tehdy mi 
bylo 26 let! V té době jsem si na pokožku obličeje rozhodně 
stěžovat nemohla, snad jen zmíním trochu mastnější pleť 
a  mírně rozšířené póry. Mnou vnímané „nedostatky“ mě 
vedly k  tomu, že jsem souhlasila s  nabídkou kosmetičky, 
která mi krásně a barvitě popisovala všechny přednosti této 
procedury. Jednalo se o peeling za pomoci kyseliny trichlo-
roctové. V roce 2004 vtrhly, chemické peelingy do oblasti 
kosmetiky jako naprosto bezpečné pro ošetření pokožky ob-
ličeje, dokonce se zázračným omlazujícím účinkem. Součástí 
nabídky bylo i konstatování kosmetičky, že takový peeling 
nemůže mít žádné neblahé následky. Jisté pochybnosti jsem 
samozřejmě měla, kladla jsem spoustu otázek, ale byla mi 
garantována naprostá bezpečnost. Tehdy jsem se ještě kos-
metikou nezabývala profesionálně, a neměla jsem prakticky 
žádné odborné znalosti. Vše bylo tak přesvědčivé, že jsem 
si ani nevzala čas na rozmyšlenou. Touha stát se krásnou 
jak z titulní stránky žurnálu byla silnější.

Musím zmínit ještě jeden důležitý bod. Byl měsíc květen, 
byly teplé, slunečné dny! V průběhu procedury, kdy mi byla 
kyselina trichloroctová nanášena na obličej, jsem myslela, že 

se mi od bolesti zastaví srdce. První, co jsem v zrcadle uviděla, 
byla děsivě vypadající tvář, pokrytá jakousi bílou jinovatkou. 
Na lehký povrchový peeling to v žádném případě nevypa-
dalo, ale na jakékoli úvahy již bylo příliš pozdě. Následně mi 
byla předepsána spousta krémů a mastí na ochranu s UV 
filtry, a také proti popraskání pokožky. Co mi zbývalo, než 
dodržovat všechna doporučení a uklidňovat sama sebe, že 
se všechno zahojí a já budu zářivou kráskou. Uvědomila jsem 
si, že by nyní bylo lepší nevystrkovat nos z domu. Nutnost 
chodit s děckem na procházky však zůstala. Snažila jsem se 
chodit na procházky jen v brzkých ranních hodinách nebo 
v podvečer, a to zejména poté, kdy se mi „odlepila kožená 
slupka“.

Dále se mi chtělo již jen plakat! Pokožka se stala mastnou 
po  celém obličeji, již to nebylo jen v  oblasti čela a  nosu. 
Malé komedony byly přítomny téměř všude. Na několika 
místech se mi objevila síť rozšířených kapilár (kuperóza), a aby 
toho nebylo málo, začaly se mi objevovat hyperpigmetové 
skvrny. Jejich barva se s časem stávala stále intenzivnější. 
Tehdy mi došlo, jakou chybu jsem udělala a dostala jsem 
vztek na všechny takto „kvalifikované“ kosmetičky. To vedlo 
k rozhodnutí stát se kosmetičkou a zabývat se vším do všech 
podrobností. V kosmetické škole jsem se dozvěděla vše po-
třebné o všech druzích peelingu. Od jemných povrchových, 
až po  ty hluboké, o  použití různých kyselin, fenolů, také 
laserů, abraziv apod.

Prakticky všechny kosmetické firmy propagovaly různé typy 
peelingu, s jehož pomocí nabízeli vyřešení řady problémů. 
Včetně hyperpigmentací. Po  zkušenostech s  peelingem 
na vlastní kůži a získání informací ve škole jsem začala hledat 
ty, kdo znají celou pravdu, od začátku až do konce. Bohužel 
komplexní informace, tedy konstatování faktů, neposkytoval 
nikdo. Nejspíše proto, že to sami zřejmě nevěděli, případně 
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z komerčních důvodů vědět nechtěli. A tak mi nezbylo, než 
experimentovat sama na sobě v naději, že tímto postupem 
problém vyřeším. Byla období, kdy hyperpigmentační skvrny 
byly světlejší, ale na jaře a v létě se stávaly stále zřetelnější. 
A přibyl další problém, keratóza. Moje pokožka se prostě 
přestala obnovovat. Byla jsem zoufalá, ale nevzdala jsem to. 
Neviděla jsem jinou možnost, hledala jsem pomoc v alterna-
tivní medicíně, speciálně v aromaterapii. Nastala nová etapa 
procedur, používání masek s různými éterickými oleji, které 
podporují zesvětlení pleti, speciálně epidermu. Podařilo se 
mi dosáhnout celkem dobrých výsledků, hyperpigmentační 
skvrny byly mnohem světlejší a pokožka jemnější. S těmito 
výsledky jsem se téměř smířila, i když jsem měla nejen pocit, 
ale i přání, že to nestačí. Nestačí samozřejmě spousta věcí, 
ale o  tom později. Pochopení přišlo na kurzu Aromatera-
pie pana Karla Hadka, když poprvé přijel do Jekatěrinburgu 
a říkal mnohé, co běžnému člověku nepřijde ani na mysl. 
Upozorňoval na negativní dopad tělových mycích přípravků 
obsahujících tenzidy, které jsou součástí prakticky všech 
nabízených přípravků na mytí pokožky. Toto téma zde nechci 
rozebírat, pan Hadek se jím velmi detailně zabývá v pojed-
nání o hydrofilních olejích. Od této chvíle, tedy od února 
2010, jsem přestala na  mytí používat výrobky obsahující 
povrchově aktivní látky (s HLB hodnotou vyšší než 30 = ten-
zidy), a na mytí používala pouze hydrofilní olej s logem KH. 
Myslím, že zde se skrývá podstatná část tajemství. Přestala 
jsem narušovat ochranný hydro-lipidový plášť pokožky. Moje 
kůže se pomalu, ale jistě zotavuje, normalizuje všechny své 
funkce. Již 1,5 roku, a to potvrzuje i fotodokumentace. Nej-
větší skvrny na čele a na tvářích téměř zmizely, jakoby se 
rozpustily, zůstaly pouze malé, téměř neviditelné stopy. Tento 
problém samozřejmě nevyřešil jen hydrofilní olej, ale výborně 
napomohl. Příčin hyperpigmentací je více, nejsou spojeny 
jen s poškozením pokožky fyzikálními a chemickými faktory. 

Ty lze označit jako jeden z hlavních mechanismů tvorby hy-
perpigmentace. Zdravá pokožka je „ochranný plášť“, který je 
schopen nás chránit prakticky před všemi negativními vlivy 
životního prostředí. Pokožka je ale také indikátorem stavu 
vnitřních orgánů a systémů a změn hormonálních hladin. 
Sluníčko, tolik potřebné pro naše tělo, ale může fungovat 
i jako aktivátor různých jak vnějších kožních problémů, tak 
i  problémů vnitřních a  zanechává na  pokožce „obrázky 
těchto potíží“. Zřetelné jsou pak zejména na místech, která 
jsou nejvíce vystavena slunečnímu záření, tedy obličej, krk, 
dekolt a ruce. Proto regenerace pokožky postižené hyper-
pigmentací není jednoduchý úkol, a nemůže být vyřešena 
„na počkání“. Zde je třeba zamyslet se a pochopit příčiny. 
Mohou to být banální zděděné pihy, na  které si dotyčný 
od dětství zvykne a které pro něho nejsou problém. Dle mého 
názoru není třeba se jimi zabývat. Konec konců, existují i pihy 
krásy… Vznik hyperpigmentací může být u žen způsoben 
hormonálními změnami v průběhu těhotenství a po porodu, 
při dysfunkcích vaječníků, během nástupu menopauzy, ale 
také v průběhu menstruace. Špatná funkce jater, žlučníku, 
slinivky břišní a štítné žlázy, poruchy nervového systému, 
stres, chronické a akutní zánětlivé onemocnění močových 
a pohlavních orgánů. Všechny jmenované problémy mohou 
přispět k tvorbě hyperpigmentací. Zde mohu jen doporučit 
konzultaci u odborného lékaře a přijetí léčebných opatření. 
Po poradě s odborníky lze vybrat vhodnou korektivní tera-
pii, která vám bude individuálně doporučena, s ohledem 
na funkce vašeho organismu. Existuje také celá řada dalších 
příčin tmavnutí pokožky, které jsou spojené s užíváním an-
tikoncepce, antibiotik a jiných léků, které mají vedlejší ne-
gativní účinky. Samozřejmě, nelze opomenout ani neblahé 
návyky, jako je kouření či konzumace alkoholu. I požívání 
takovýchto produktů představuje riziko, že se na pokožce ob-
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jeví nějaký ten nehezký „obrázek“. Chemické složení rtěnky, 
pudru a dalších součástí make-upu, dle mého, nemůže najít 
společnou řeč s pletí. Použití mastí a krémů s dráždivými 
složkami, nevhodných opalovacích přípravků na odkryté části 
těla v průběhu opalování, používání parfémů před odcho-
dem na slunce a důsledky případných poranění (pořezání, 
odřeniny, škrábance, pupínky) – pro ně platí nevhodnost 
chemického čištění či peelingu v období vysoké sluneční 
aktivity. U permanentního make-upu, po dobu hojení, která 
se pohybuje od čtyř do šesti týdnů, je taktéž nutná ochrana 
před sluncem.

V době, o které píši, jsem pracovala jako zdravotní sestra. 
V ordinaci jsem opomíjela zmíněná pravidla z důvodu vel-
kého pracovního vytížení. Z  tehdejšího pohledu prostě 
nebyl čas vzít si ochranné rukavice při každém použití des-
infekčních a sterilizačních prostředků, jako jsou chloramin, 
či lizoformin. Nepřemýšlela jsem nad důsledky toho, že 
nepoužiji ochrannou masku při ředění antibiotik. To vše, 
myslím, taktéž postupně vedlo k přetížení jater. Ve spojení 
s hormonálními změnami v organismu po porodu to vše pak, 
po narušení ochranného hydro-lipidovéhopláště pokožky, 
zapříčinilo vznik stařeckých skvrn, jako post-peelingové 
hyperpigmentace. 
Vše, co jsem popsala výše, může vyvolat ony nežádoucí 
projevy na  kůži. Je na  čase zamyslet se nad tím, co a  jak 
děláme. Mluvit o  problémech je celkem jednoduché, ale 
vyřešit je bývá nejen problematické, ale i časově náročné. 
Moje rada, jako kosmetičky, která se téměř každý den s tě-
mito případy setkává: Především věnujme nejprve pozor-
nost ochraně zdraví. Nutné je vyléčení všech chronických 
nemocí. Relaxujte, dopřejte odpočinek a uvolnění jak tělu, 
tak i nervovému systému. V péči o pokožku budiž vám ná-
pomocny fyziologické preparáty s rostlinnými a éterickými 

oleji s  logem KH, které neobsahují minerální a syntetické 
oleje, chemické konzervanty, a další, pro pokožku naprosto 
nevhodné složky. V principu to znamená mít se rád a dobře 
se o sebe starat. Po krásném létě přeji všem čtenářům Aro-
materapie i nádherný podzim.

Evgenija Selifanova 
Překlad Karel Hadek

Podzim jako pozvánka  
do lékárny? Nikoliv!
Letošní léto bylo velmi extrémní a  nabízí se otázka: „Co 
můžeme čekat od  podzimu?“ Tak to snad ví opravdu jen 
Bůh… Předpovědi počasí příliš nevychází, ty dlouhodobé 
už vůbec ne. Věřme však tomu, že – podle starých tradic – 
po létě přichází podzim. Ať bylo léto, jaké bylo, naše těla 
i  celá příroda byla na  vrcholu své aktivity. Sport, slunce, 
výlety, cestování… Užili jsme si dosyta všeho, a teď nastává 
doba pro regeneraci! 

Dopřejme tělu odpočinek, relaxaci a naši laskavou pozor-
nost. Potřebuje naši pomoc, aby mělo sílu, zdraví a přiroze-
nou schopnost zdárně přežít období podzimních plískanic 
a psího počasí… S podzimem často přichází otázky, které 
nám podsouvá okolní – často mediální svět. Za kdejakým 
rohem číhá chřipková epidemie nebo aspoň záludný vir či 
bakterie! Lidi, třeste se, bojte se a  braňte se!!! Očkování, 
vitamíny, spousty peněz za podpůrné preparáty a hlavně 
STRACH! Čím větší je strach, tím větší je útrata za zázračné 
přípravky a léčiva, které nás určitě zachrání! OMYL! NE-
ZACHRÁNÍ… 
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Z mé, převážně aromaterapeutické praxe mohu doporučit pár 
tipů, kterými můžeme podpořit již zmíněné podzimní nala-
dění. K posílení imunitního systému doporučuji jemně ma-
sírovat chodidla po celé ploše (lžíce rostlinného oleje s 3–5 
kapkami éterického oleje), v případě nachlazení, kašle, 
bolestí krku, vetřít pár kapek vytvořené směsi na hrud-
ník, mezi lopatky, na krk. Ozdravné koupele s použitím 
éterických olejů, masáže, zábaly, využití ÉO do aromalamp 
a odpařovačů…

Z éterických olejů můžeme vytvořit směs (nejlépe po poradě 
s odborníkem nebo po pečlivém prostudování postupu), 
případně je použít samostatně.

Eukalyptus – podpora imunity, prevence, rýma, nachlazení, 
kašel, slabost, únava, snižuje horečku, zmírňuje bolest v krku.
Tymián – velmi silná podpora imunity, záněty v krku a dý-
chacích cestách.
Borovice – kašel, astma, uvolňuje dutiny, odhleňuje, imunita.
Máta peprná – podporuje vykašlávání, uvolňuje dýchání, 
snižuje horečku.
Litsea-cubeba – antiseptický účinek – vhodný do aromalamp 
a odpařovačů v době epidemií.
Čajovník – antiseptický, antibakteriální, nemoci horních 
cest dýchacích.
Citron, grep, pomeranč – antiseptické, podporují dýchání, 
dodávají optimismus, čistí vzduch, vhodné do směsí.
Levandule – zklidnění, regenerace, astma, alergie, kašel, 
přináší klidný spánek.

Pro využití správných účinků aromaterapie je důležitý výběr 
kvalitních éterických olejů a  vhodná koncentrace ÉO pro 
masáž či koupele (na  20 ml neutrálního masážního nebo 
koupelového oleje je dostačující množství 5–6 kapek éte-
rického oleje, nebo jejich směsi).

Lidi milí, my si můžeme tolik pomáhat sami! Zamysleme 
se nad radami našich babiček a  moudrých pohádkových 
bytostí. Bylinky, pohlazení, laskavé slovo a  povzbuzení. 
Máme co dohánět, na  to už naše vyspělá civilizace jaksi 
pozapomněla… Někam se začal vytrácet zdravý selský rozum 
a otevřené srdce.

Naše zdraví je odrazem imunitního systému a našeho psy-
chického rozpoložení. Všechno, co je tělu cizí a nepřirozené, 
ho pomalu, ale jistě oslabuje a vyčerpává.. Dopřejme mu 
proto přirozenou péči (bez chemických přísad, se kterými si 
tělo neumí poradit), zdravou stravu, pravidelný pitný režim 
(ne chemikálie v  podobě přitažlivých vůní, barev, chutí, 
případně cen), dostatek pohybu a odpočinku. Možná vás 
překvapí, jak rychle nabere dech! Dejme našemu tělu to, 
co je mu přirozené. Je to jeho nejsilnější volání, které však 
slyší jen ti, kteří opravdu naslouchají. Ti, kteří nechtějí, nebo 
neví, že mají naslouchat, neslyší. Potom bohužel často plní 
čekárny obvodních, speciálních, či jiných lékařů. Více léků, 
více lékařů, více vylekaných pacientů, více nemocí.

Pokud se vrátím k otázce „nebezpečného období podzimu“, 
jak vidno, potřebná výše uvedená léčiva v lékárnách nekou-
píte. Existuje mnoho alternativních způsobů, metod i terapií. 
Mnohdy však odpočinek, hrnek bylinkového čaje, pořádná 
duchna a laskavé slovo udělají divy.

Přestože je alternativní léčení mou přirozenou cestou, 
klasické medicíny si velmi vážím a  jsem vděčná, že může 
v  dnešní době mnohým lidem pomáhat a  zachraňovat 
životy. Opravdu si však myslím, že je hlavně 
na nás, abychom si své zdraví střežili, hýčkali 
a zasloužili se o něj sami. A to v jakémkoliv 
ročním období.
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V nabídce AKH je možné nalézt jak velmi kvalitní éterické 
a rostlinné oleje, tak hotové preparáty pro prevenci i pod-
poru samotného léčení.

Přeji všem nádherné podzimní dny! Plné zdraví, síly, opti-
mismu a voňavého pohlazení. „Dovolme aromaterapii, ať 
vstoupí do našich životů a královsky nás hýčká….“

Sylvie Králová
www.kralovskaoaza.cz

Čtvrtletní těšení
Dobrý den, přiznám se, že se vždy celkem těším na novinky, 
které se objevují pravidelně s každou novou Aromaterapií, 
ale musím říct, že květnové novinky mě opravdu nadchly. 
Zamilovala jsem si je hned po prvním namazání. Jedná se 
především o preparát na ruce Lecio-majo a Shea vita.

Lecio-majo je takový malý zázrak, i když jsem ze začátku 
měla strach z použitého alkoholu, pokožka rukou je po něm 
krásně vyživená. Zkusila jsem s ním namazat kde co, i po-
praskaná kůže chodidel i jakákoli jiná část těla si lebedila. 
Na obličej budu raději používat Lipio sérum, i když balení 
v lahvičce s rozprašovačem je naprosto ideální a rozhodně 
bych hlasovala pro umístění Lipio séra do tohoto balení.
Bambucké máslo mám ráda i  v  jeho přírodní podobě, 
a upřímně, i  já jsem ho zkoušela naředit rostlinnými oleji, 
aby se zlepšila jeho roztíratelnost, ale nebyla jsem moc 
úspěšná. Shea-vita se opravdu vydařila. Výborně se nanáší 
a po ošetření pokožky celého těla jsem měla pocit jako mi-
minko. Ideální kombinace toho nejlepšího z bambuckého 
másla a rostliných olejů, doplněné vitamíny.

Tolik mé nadšení z novinek. Jsem ráda, že jsem kosmetiku 
pana Hadka objevila a že jsem se rozhodla tuto, oproti kon-
kurenci poněkud cenově vyšší záležitost vyzkoušet, protože 
holt za kvalitu se vyplatí si připlatit. Už bych neměnila. :-)

Přeji krásný den
Pavlína Bořkovcová

Nejen atopický ekzém
Tímhle dopisem bych Vám chtěla moc poděkovat za Vaši 
vstřícnost a ochotu pomoct při nějakém zdravotním pro-
blému, který sužoval mě a mé blízké. Máte opravdu kvalitní 
preparáty, které opravdu fungují, a celá rodina je s nimi velice 
spokojená. Největší spokojenost se týká mé devítiměsíční 
dcery, kterou sužuje atopický ekzém od pěti měsíců. Jsem 
ráda, že na doporučení mé známé jsem narazila na Vaše vý-
robky. Už jsem byla bezradná a nevěděla, jakým preparátem 
už bych své dceři od ekzému pomohla, protože doktoři (kožní 
a dětská) jí cpali neúčinné preparáty či preparáty, které jí 
pouze vysušovaly, a také kortikoidy s tím, že jí to nijak moc 
extra neublíží, ale na základě získaných informací o kortiko-
idech jsem na ně zanevřela a snažila se hledat pomoc v pří-
rodě. Hledala jsem měsíce a pak jsem narazila na Vaši firmu, 
kde jsem konečně našla to, co jsem hledala. Díky bylinnému 
krému Atop-derm a Koupelovému borovicovému oleji se 
začal ekzém pomalu zlepšovat až téměř do úplného zahojení. 
Poté jsme bohužel narazili na další potravinu, která u mé 
dcery vyvolala alergickou reakci, a jek už to u atopického 
ekzému občas bývá, zase si začal dělat co chtěl, a Atop-derm 
již nezabíral. A tak jsem vyzkoušela Vaši novinku Atopinal 
v kombinaci s Meduňkovým koupelovým olejem a po dvou 
týdnech se ekzém začal opět krásně hojit.

www.karelhadek.eu www.karelhadek.eu
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Aromalampa Nefertum
Vážená paní Švorcová,
chtěla bych Vám moc poděkovat za Vaši pomoc a rady při 
vytváření aromalampy Nefertum. Společně s panem Lačíkem 
jste udělali kus práce a aromalampa Nefertum je naprosto 
skvělá.

U nás doma se vystřídalo několik aromalamp, ale vždy to 
dopadlo stejně. Miska zespodu díky svíčce černala, musela 
jsem hlídat množství vody, aby nedošlo k vysušení misky 
při zahřívání, a vůni olejíčku jsem intenzivně cítila asi v prv-
ních 15 minutách hoření, pak už vůbec. Žádná aromalampa 
nesplňovala má očekávání, a tak jsem jen doufala, že snad 
jednou narazím na tu pravou.

V jednom z vašich časopisů jsem se pak dočetla o aroma-
lampě Nefertum. Dnes už ji mám doma a musím říct, splňuje 
přesně to, co jsem si od aromalampy vždy přála. Je vyšší, takže 
svíčka nezahřívá misku tak prudce, tím pádem nedochází 
k  černání misky zespodu, ale hlavně se olejíček vypařuje 
pozvolna, takže si jeho vůni můžu vychutnat po celou dobu 
hoření svíčky, což je naprosto skvělé. 
A množství vody v misce 
už také nemusím hlídat, 
protože miska je dost 
objemná, takže i po vyho-
ření svíčky v ní voda zůstává.

Ještě jednou moc děkuji Vám 
a panu Lačíkovi a věřím, 
že si aromalampa Nefertum 
najde spoustu dalších příznivců.

Martina U.

Dále si nemohu vynachválit Bambucké máslo, které nejen 
krásně zvláčňuje, ale po  přidání Éterického oleje z  máty 
peprné se z něj stala úžasná mastička, s níž rázem po apli-
kaci přestal ekzém svědit, a tak jsme konečně vyhráli nad 
bezesnou nocí plnou škrábání, odložili jsme rukavičky, a teď 
mi dcerka krásně prospí celou noc. Bambucké máslo užívá 
nejen moje dcerka po koupeli na celé tělo a na žluté šupinky 
ve vláskách, ale i celá rodina. Muž na suché a popraskané ruce 
a já na zklidnění pokožky po holení, na spáleniny od sluníčka 
a na drobnější popáleniny, co se mi někdy při mé šikovnosti 
přihodí v kuchyni. 

Jsem ráda za vaše čistě přírodní výrobky bez chemických 
konzervantů. V téhle době najít kvalitní čistě přírodní účinnou 
kosmetiku je velký problém. Proto jsem s Vaší firmou velice 
spokojená a vřele ji doporučuji dál svým známým, ať už je 
sužuje jakýkoliv zdravotní problém, např.: revma, bércový 
vřed, problémy způsobené ozařováním, plíseň na nehtech, 
anebo jen přátelům, co hledali kvalitní kosmetiku pro sebe 
a své malé ratolesti.

S pozdravem
Vaše spokojená zákaznice
Zuzana Holubová
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obsahující tenzidy a  další chemické „lahůdky“, které jsou 
v nich běžně používány, nejsou to pravé ořechové. Zvyk je 
železná košile. Nemyslíte, že je načase košili převléci? Zubní 
olej ze 7 bylin udržuje rovnováhu ústní mikroflóry. Jemně 
a důkladně čistí ústní dutinu. Chrání před paradentózou, 
vznikem zubního kazu, krvácením a záněty dásní. Olejový 
preparát stačí nakapat přímo do úst a zuby kartáčkem vy-
čistit. Zubní olej se vyrábí v potravinářské kvalitě. V případě 
polknutí se vůbec nic neděje. Neobsahuje žádné škodlivé 
látky. Alternativou moderních, tedy chemických ústních vod 
je ústní vyplachovací olej Dentarom, a případně i Kario-
san. Kariosan je velice účinný v boji s bakterií Streptococcus 
mutants. Neobsahuje éterický olej z máty peprné, tedy ani 
mentol. Je vhodný pro ty, kteří užívají homeopatickou léčbu. 
Pomáhá i dětem, a to při výskytu nepříjemné moučnivky 
v pusince, či na jazyku. Ústní dutina se vytírá preparátem 
napuštěnou vatovou tyčinkou. Lze jej použít jako výpla-
chový i na čištění zubů. Dentarom šetrně čistí 
sliznici ústní dutiny a  dodá příjemně osvě-
žující dech. Je ostřejší chuti a jedná se o vý-
plachový olej. Použití je u  obou preparátů 
jednoduché. Jedna čajová lžička prepa-
rátu se vloží do úst a po dobu 10 minut 
se procedí přes zuby, poválí na jazyku, 
a vyčistí tak zákoutí, která jsou kartáčkem 
nedostupná. Hustota a barva olejového 
přípravku se v průběhu aplikace, která 
je doporučována 2krát denně (ráno 
a večer), mění. Spolknutí přípravku se ne-
doporučuje kojícím a těhotným ženám, 
dále pak po ranním vyplachování, a to 
pro vysoký obsah mikroorganismů. Jinak 
i zde je požití přípravků bez vedlejších 

Afty
Pálí, bolí, řežou, jsou nepříjemné, a nejen při líbání v ústní 
dutině nežádoucí. Kdo si přečetl nadpis, ví, že se jedná o ne-
příjemnou lumpárnu jménem afty. 

Malé bílé, červeně lemované vřídky, které rády vykouknou 
jednotlivě, či ve skupinkách, na jazyku, na dásních, prostě 
a jednoduše v ústní dutině všude tam, kde se jim zlíbí. Zpra-
vidla se rychle objeví a po 1 týdnu beze stopy zmizí. Mně 
osobně se jednou přemnožily na kořeni jazyka. Byla to skvělá 
redukční dieta. I mé okolí si pobrukovalo veselím, že už tolik 
nemluvím. 

Protože vše má svůj smysl i nesmysl, k výskytu může dojít 
například oslabenou imunitou. Tu si člověk může více či 
méně snižovat sám. Dlouhodobý stres, nedostatek spánku, 
nezdravý jídelníček, přejídání se, nedostatek vitamínů, vy-
sedávání u televize, nedostatek pohybu. Eleutherococcový 
extrakt k vnitřnímu použití je v tomto případě skvělá volba, 
neboť je vhodný na  posílení imunity. Navíc optimalizuje 
i funkce tělesných orgánů. Doporučené dávkování u dospě-
lého člověka je 15 kapek, a to 3krát denně. Extrakt je vhodný 
i pro malé děti, které mohou taktéž aftu v pusince vyfasovat. 
U  malých drobečků je dávkování upraveno. Na  4 kg váhy 
dítěte přijde 1 kapka, též 3krát denně. Informace uvedená 
na lahvičce, že preparát není vhodný pro kojící či těhotné 
ženy, je stanovena zákonem, a to i přesto, že je nesmyslná 
a hloupá. Více informací o eleutherococcu najdete v brožuře 
na internetových stránkách www.karelhadek.eu, kterou si 
můžete přečíst, stáhnout do počítače, příp. vytisknout.

Dutina ústní je příjemným stanovištěm pro bakterie. V pří-
padě, že se potvůrky přemnoží, je to skvělé pole působnosti 
pro afty. Možné prostory k výsevu můžeme snížit i pravi-
delnou a správnou péčí o ústní dutinu. Pěnivé zubní pasty 
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* Aromalampa není v naší nabídce.
Petr Lacík – Modelárská dílna / Bavory 2, Bavory, 692 01
604 470 104 / petr.lacik@volny.cz / www.modely-formy.cz
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příznaků. Speciálně pro malé děti byl vyvinut preparát pro 
účely ústní hygieny s názvem Baby-Dent. Od třetího mě-
síce věku dítěte se může preventivně provádět masáž dásní. 
Na prst se nakape několik kapek ústního oleje a dásně se 
masírují. Skvělým pomocníkem je i při prořezávání zoubků. 
Pokud již dítě povyrostlo, nakape se několik kapek zubního 
oleje na zubní kartáček a dítko si zuby vyčistí. Zubní kartáček 
je vhodné pravidelně odmašťovat. Pokud je již dítě natolik 
velké, že si zvládne zubní olej nakapat přímo do úst a tento 
přes zuby protahovat, může se již zvolit tato forma čištění.

V případě, že už si afty udělaly v ústech pohodlí, zatopte jim 
trošku pod kotlem s pomocí šalvějového éterického oleje. 
Na vatovou tyčinku nakapejte několik kapek a takto nasáklou 
tyčinku na  co nejdelší dobu přiložte na  postižené místo. 
Aplikuje se dle potřeby i několikrát denně. Díky antibakte-
riálním a antivirálním účinkům, které éterický olej obsahuje, 
mám odzkoušeno, že se to aftám vůbec, ale vůbec nebude 
líbit. Díky silně kořeněné vůni tohoto oleje budou mít svých 
pět švestek sbaleno, co by dup. Další variantou může být 
éterický olej levandulový, tymiánový, hřebíčkový, či čajov-
níkový. Lidové léčitelství doporučuje na afty také borůvky. 

Krásné podzimní dny vám přeje Iveta S. 

Přítel Candiöl
Candiöl lze doslova a do písmene označit jako multifunkční 
specialitu firmy. Tento preparát najdete na webu www.ka-
relhadek.eu pod kódem výrobku 4209. Do internetového 
košíku v e-shopu si jej můžete vložit v lahvičce o objemu 
10 ml, 20 ml, či 50 ml.  

Jedná se o směs éterických olejů, např. tymiánový, mateří-
douškový, čajovníkový, šalvějový, jalovcový a další. Směsi 
éterických olejů se vyrábí z toho důvodu, aby se smícháním 
jednotlivých éterických olejů, zesílila jejich účinnost. Směsi 
pak bývají silnější, účinnější než jednotlivé éterické oleje. 
Candiöl vykazuje silné antimikrobiální, antivirální a protiplís-
ňové účinky. K mikrobiálnímu vyčištění vzduchu, je vhodný 
jak při kapénkové infekci, tak i při chřipkových virech. 

Je účinný při očistě střev a detoxikaci organismu. Z měkkého 
pečiva (např. z rohlíku či chleba) doporučuji vyrobit „tablety“ 
o rozměru max. cca 1 cm × 1 cm tak, aby šly dobře polykat. 
Na tabletu nakapete 1–3 kapky oleje, který se do pečiva bez-
problémově vsákne. Takto připravenou „tabletu“ stačí už jen 
spolknout a zapít dostatečným množstvím tekutiny, nejlépe 
však vodou. Éterický olej je z „tablety“ pomalu uvolňován 
a nehrozí, že by mohl dráždit sliznice. I přesto je vhodnější 
užívat jej po  jídle. Takto se užívá 3krát denně, po dobu 1 
měsíce. Tuto očistnou kúru lze opakovat. Ráda bych upo-
zornila, že má ostrou až pálivou chuť, na kterou si však lze 
po čase zvyknout. V případě, že si na tuto chuť nezvyknete 
a neskamarádíte se, lze jej vnitřně užívat i za pomoci želati-
nových tobolek. Prázdnou tobolku naplníte příslušným po-
čtem kapek. Firma Aromaterapie Karel Hadek nabízí tobolky 
na internetových stránkách, a to pod kódem výrobku 9504. 
Jedno balení obsahuje 100 potravinových – želatinových 
tobolek, které se působením éterických olejů nerozpouští, 
a proto si je můžete připravit do zásoby, např. na dovolenou, 
služební cestu apod. 

Candiöl dále vykazuje silné protiplísňové účinky. Bojujete-li 
se střevní kandidózou, zvyšuje se dávkování na 3 kapky, a to 
3 až 5krát denně, po dobu třech měsíců. Zde není vhodné 
používat pečivové „tablety“, ani želatinové tobolky, ale je 
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nutno nakapat Candiöl přímo do  úst, smíchat se slinami 
a pomalu polykat. Tato forma aplikace je nezbytně nutná 
proto, že likviduje plísňové zárodky již v ústní dutině. Dále 
je pak vhodné, užívat jeden měsíc vnitřně éterický olej z ja-
lovcových bobulí extra. Dávkování je stejné, tedy 1–3 kapky 
nakapat přímo do úst, smíchat se slinami a pomalu, 3krát 
denně, polykat. Plísně jsou lumpíci a rády se vracejí tam, kde 
jim bylo dobře, proto i tuto léčbu lze opakovat. 

Chcete-li vyhlásit boj parazitům ve svých zaneřáděných 
útrobách, příp. odčervit organismus a Candiöl není to pravé 
ořechové, co jste hledali, lze zde doporučit směs éterických 
olejů Endoparazin, a to z řady výrobků firmy Aromafauna 
– www.aromafauna.cz, příp. přímo kontaktovat skvělou 
odbornici paní Michaelu Švorcovou, a to prostřednictvím 
e-mailové adresy m.s@karelhadek.eu. Ráda vám poradí 
a poskytne bližší informace. 

Lze konstatovat, že vnitřní očista, podstatným způsobem 
přispěje i ke zlepšení vzhledu pleti, ať už se jedná o jakýkoli 
kožní problém – např. v podobě drobných zánětů, při čas-
tém výskytu oparů, při aknózní pleti, u atopického ekzému 
či lupénky. 

Candiöl dosahuje skvělé výsledky při léčbě angíny. V inter-
valech zhruba 1 hodiny kápnete 1 kapku směsi éterických 
olejů přímo na jazyk, smícháte se slinami a co nejpomaleji 
polykáte. Účinek je téměř okamžitý. U angíny lze použít i éte-
rický olej cypřišový, jehož dávkování je totožné. 

Dále je skvělým pomocníkem při průjmových onemocněních. 
Nabídněte mu, prosím, zasloužené místečko v cestovatelské 
lékárničce. V případě potřeby oceníte jeho rychlý a spoleh-
livý účinek. Zde je dávkování zcela individuální, a to podle 
akutnosti průjmu. Doporučená doba léčby se pohybuje 
okolo 3–7 dnů. 

Candiöl je velice vhodným preparátem u léčby Crohnovy 
choroby, kde slaví nemalé úspěchy. U tohoto onemocnění se 
začíná s dávkováním 1 kapky, a to 3krát denně, buď na peči-
vové „tablety“, příp. si jej můžete připravit do želatinových 
tobolek, nebo si tento nakapete přímo do úst, smícháte se 
slinami a pomalu polykáte. Pokud budete preparát dobře 
snášet, můžete jít až na dávkování 5 kapek, a to 5krát denně. 

Přeji všem čtenářům hezký podzimní den s Candiölem. 

Spokojená zákaznice Iveta S.

Letní pozdravení
Po pěti letech na mateřské dovolené dofukuji duše. Přes-
něji duše od  zaprášeného horského kola. Vyrážím hledat 
hulák, kozičky, bzí, habzinu, smradlavku, zebrový květ, hural, 
smradinky, černou bzinku, jidášovy uši, psí bez, smradlavý 
bez, bezinky… Krásnou bylinu lidového léčitelství s českým 
názvem černý bez, latinsky Sambucus nigra. 
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Keř roste až do výšky sedmi metrů. Vyskytuje se na lesních 
mýtinách, v roklích, na mezích, u cest, na loukách a polích. 
Kamarádce Kristýně roste přímo na  zahradě. Já to štěstí 
nemám, a tak si pracovní kalhoty s dlouhými nohavicemi 
ošetřuji od kolen dolů lihovým preparátem Antiinsekt Spray, 
trošku do vlasů a ještě malinko na ruce, a vyrážím. Díky roz-
prašovači je aplikace velice jednoduchá. Klíšťata, komáři a jiný 
obtížný hmyz nebudou mít šanci mě okusovat. Horské kolo 
repelentem neošetřuji, minulo by se to svým účinkem. 

Mám s sebou dvě látkové tašky a ostré nůžky. Ostré jsou, pro-
tože mi včera rozšmikly bříško na prstu levého ukazováčku, 
když jsem, holka šikovná, přestřihávala šňůrku od nechtěné 
visačky na nových botách. Levandulový éterický olej extra 
zastavil krvácení v mžiku a rána se krásně zatahovala před 
mýma vykulenýma očima a otevřenou pusou. Stará Blažková 
by mi mohla ten výraz v obličeji závidět. 

Je začátek června. Dlouho nepršelo, sluníčko krásně hřeje. 
Cestou-necestou, polem-nepolem, šinu si to za  černým 
bezem. Na kole si vrním blahem. V hlavě mi to bez přestávky 
šrotuje o tom, jak bude bez hezky vysušený. Kdyby byla velká 
ranní rosa, příp. po dešti, odložila bych sběr květenství čer-
ného bezu na jindy. Z navlhlého bezu by nebylo nic, neboť 
by zhnědl a mohla bych ho vyhodit. 

Jéééé a po pravé straně už na mě pokukuje černý bez, hmmm, 
je to fešák. Seskakuji z kola, vše si připravuji. Nůžkami opatrně 
odstřihávám celé květenství a květy ukládám do bavlněné 
tašky. Fantazii se meze nekladou, květenství se může ukládat 
např. do  koše, kbelíku, mísy, papírové krabice… Lituji, že 
s sebou nemám štafle. Hodilo by se i horolezecké nádobíčko. 
Lano na přitáhnutí větví níž a skobu k jejich zajištění k zemi, 
to bych měla ruce volné a mohla sbírat výše, výše, nejvýše. 
Očešu několik keřů a hurá s plnými taškami cestou-necestou, 

polem-nepolem domů. V hlavě mi to bez přestávky šrotuje 
o tom, že až bude droga po třech dnech na dobře vět-
rané půdě vysušená, zdrhám květy, aby se zbavily silných 
stopek. Dětem bude čajík s medem a citrónem pomáhat 
v období podzimních plískanic při nachlazení, respirač-
ním onemocnění, při chřipce, angíně, kašli, rýmě, zánětu 
dutin apod. Skvěle stimuluje i pocení, čímž dokáže snižovat 
teplotu. Pomáhá zbavit se usazeného sekretu v dýchacích 
cestách, zlepšuje vykašlávání a  usnadňuje dýchání. Vý-
bornou kombinací je v bylinné směsi s lipovým květem, 
podbělem, diviznou, kopřivou a jitrocelem. Tělo dokáže 
zbavit usazených toxinů, především kyseliny močové. Je 
výbornou prevencí a léčbou neduhů, jako je revma a dna, 
což by mohlo pomoci našemu dědečkovi, který bude čajík 
taktéž poctivě popíjet. 

Večer cítím jemné pálení na červených ramenech. Jasínko, 
že jsem si zapomněla pokožku ošetřit opalovacím olejem 
firmy Aromaterapie Karel Hadek. Důležité je, že pro ta-
kovéto „tupoňky“, vyvinul Karel Hadek novinku Lecison. 
Jedná se o lecitinový balzám s Aloe Vera, který pokožku 
ošetřuje, uklidňuje a regeneruje. Lahvička s rozprašovačem 
v sobě ukrývá preparát, který vyvolá příjemně chladivý 
pocit, má velice jemnou vůni a zanechává pokožku hed-
vábnou. Pomohl mi excelentně. Zde nemohu více dodat, 
snad už jen, kdo umí, ten umí a kdo neumí, ten čumí a já 
mám vykulené oči z důlků, div mi nevypadnou. 

Všem čtenářům časopisu Aromaterapie přeji hezký den 
s úsměvem.
Iveta S.
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chtěla jsem Vám poděkovat za radu a chci se podělit o zku-
šenosti. Musím poděkovat především za krém Joshea. Víte, 
když jsem psala naposledy, byla jsem ze své pleti už tak 
trochu zoufalá. Měla jsem kopřivku na čele a v dekoltu… No 
a nevypadalo to vůbec nic moc. K tomu se mi ještě po kaž-
dém mytí vlasů dělaly lupy. Takže jsem vypadala fakt „nád-
herně“. No a vše dorazilo sluníčko. Protože trpím sluneční 
alergií, objevily se mi další pupínky na ruce. Už jsem toho 
měla dost a vytáhla jsem do boje poprvé Josheu a Lupisan. 
Překvapilo mě, že už po týdnu poctivého natírání Josheou 
mi kopřivka začala mizet. Na svědivé pupínky na ruce jsem 
ji namazala taky a pro jistotu jsem přidala Reu. Přestalo to 
hned lechtat!!! Ani netušíte, jaká to je úleva. No a Lupisan? 
Po třetí aplikaci lupy téměř nemám (naštěstí jsem je měla 
jen v ofině). Musím uznat, Vaši kosmetiku používám nějaký 
ten pátek a  pořád mě dokáže překvapit. No prostě jsem 
nečekala výsledky tak rychle. 

Přeji hodně vyléčených neduhů a spokojených zákazníků.
Ještě jednou moc děkuji.

Pavla R. :-)

Dobrý den, 
 
myslím, že je čas, abych Vám napsala svoje zkušenosti s Va-
šimi preparáty, které jste mi věnoval k vyzkoušení. 

Oba preparáty mají okamžitý úlevný účinek, zmizí veškerá 
svědivost a pokožku krásně zklidní. Já osobně mám u nich 
trochu potíž s vymýváním, i Seboöl se mi vyplachuje ob-
tížněji než běžný mycí olej (pro normální/mastné vlasy). Při 
mytí vlasů proto oba přípravky obvykle střídám. Sebosan 
používám v případě pocitu, že se pokožka hlavy už nato-
lik zhoršila, že potřebuje intenzivněji ošetřit, je to tak 1–2× 
týdně. Bohužel, máme doma trošku potíže s „vůní“ přípravku, 
jen jednou jsem zkusila Sebosan použít na  noc a  mému 
muži to vyvolalo snad něco jako alergickou reakci, těžko 
říct. Nemohl vedle mě ležet, dýchací cesty se mu zapálily, 
trpěl tak, že jsme se museli ze společného lože rozstěhovat. 
Jinak nutno říct, že manžel není žádný velký bolístkář, odér 
dehtu jako takový mu nevadí (láskyplně mi říká, že voním 
jako dálnice), ale na to přímé vdechování zblízka to pro něho 
asi není dobré. Při použití během dne, kdy si preparát na-
náším tak na 3–4 hodiny, rodina problémy nemá, takže to 
děláme takto. 

Celkově bych řekla, že se stav lupénky příliš 
nezměnil, nicméně preparáty beru hlavně jako 
pomoc při nutném ošetření, když je zle, a jsem 
ráda, že je mám. 

Na mou lupénku, ať už byla kdy ve vlasech 
nebo na těle, dosud zabralo jediné, a to byl ab-
solutní nezájem. Zní to jednoduše, ale ve sku-
tečnosti je velmi těžké se do  tohoto stavu 
mysli dostat (tak doopravdy, aby to lupénka 
vzdala). Po těle mám v současné době jen ně-
kolik malých flíčků, když se stane, že se zapálí, 
jsou červené a „živé“, tak je trochu ošetřím, 
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ale jakmile to jde, tak si jich nevšímám, žádné opečovávání 
a po čase (různě dlouhém čase) zpravidla mizí. I proto ne-
používám Sebosan nějak zvlášť pravidelně a často, spíš jej 
mám v záloze jako pomoc ve zhoršeném stavu. 

Moc Vám děkuji za možnost vyzkoušet Vaše preparáty, jsou 
příjemné a pomáhají mi udržet nemoc na uzdě, jen nevím, 
jestli Vám moje zkušenosti budou přínosem, asi jsem toho 
mnoho nevysledovala. 

Přeji hezký, slunečný den. 

S pozdravem 
Lucie Mašatová 

Dobrý den, pane Hadku, 
předem Vás srdečně zdravím a ještě jednou 
děkuji za úžasný kurz, který proběhl tento 
víkend. 

Hned po příjezdu domů mi to nedalo 
a  musela jsem vyzkoušet Orange 
Sanitol v  myčce. Byla jsem hodně 
překvapená Do zásobníku jsem dala 
cca 10 kapek Orange Sanitolu, přidala 
trošku sody, do zásobníku na leštidlo 
dávám ocet Po umytí je nádobí čisté 
a lesklé a ještě k tomu myčka krásně 
voní. Mohu opravdu jen doporučit. 

Moc, moc za vše děkuji. 
Marta Raidová, Beskydy 

Pampeliška
Jmenuji se Jiří Malý a jsem redaktorem voňavého časopisu 
„Květy kolem nás“. Dnes si můžete vychutnat milý rozhovor, 
který se uskutečnil koncem června s  velice sympatickou, 
usměvavou, chytrou a krásnou Pampeliškou, která mě jemně 
polechtala na mé pohodlné šedé kůře mozkové. Věřím, že 
tento rozhovor bude alespoň trošku užitečný i vám. 

Jiří Malý: Dobrý den, Pampeliško, tedy ehmmm, mohu-li si 
dovolit Vás takto oslovit? Možná bude vhodnější Pampeliško 
obecná, či Pampeliško lékařská? Když vyslovím Vaše latinské 
jméno Taraxacum officinale, které v sobě ukrývá patřičnou 
dávku noblesy, přiznávám, že se mi trošku láme jazyk, a oslo-
vení Smetanka na mne působí již trošku intimně… 

Pampeliška: Dobrý den, budu ráda, shodneme-li se na Pam-
pelišce, říkají mi tak skoro všichni. 

Jiří Malý: Přiznám se Vám, že jsem měl malinko obavy, 
že už zde dnes nebudete. Že si Vás některé z malých dětí 
utrhne do věnečku či na píšťalku, nebo budete vyluhovaná 
v medu, nebo dokonce ve vínu. Vaše léčivé listy budou na-
krájené odpočívat v bylinkovém salátu či polévce, příp. se 
budou sušit na tmavé, suché a dobře větrané půdě, nebo již 
budou usušené a uskladněné v papírovém sáčku na zimu. 
Omluvte mou prostořekost, ale napadá mě, že možná budou 
listy i rozemlety v tříštivém mlýnku na kávu a nasoukané 
do želatinových tobolek, které lze pořídit v e-shopu firmy 
Aromaterapie Karel Hadek na webu www.karelhadek.eu. 

Pampeliška: Ano, vše, co říkáte, se mohlo stát, ale nestalo. 
Já jsem se moc a moc těšila na focení. 

Jiří Malý: Můžete prosím prozradit čtenářům časopisu Aro-
materapie, jak to děláte, že vypadáte tak skvěle? Opravdu 
Vám to moc sluší. Neprozradíte nám nějaký svůj tajný recept? 
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Pampeliška: Děkuji za  lichotku. Nemůžu za  to, že dobře 
vypadám, jsem prostě děvče k  sežrání. Vše je o  psychice 
a o vnitřním nastavení. Z malých věcí si hlavu nelámu a velké 
věci se nedějí. Já se řídím heslem, že s úsměvem jde v ži-
votě všechno lépe. Mám se ráda a jsem v životě spokojená 
a šťastná, ale pozor, v dnešní době se to moc nenosí. Položte 
si, prosím, otázku, kterou není třeba nikterak komentovat. 
Jak dlouho jste na tomto světě nebyli, jak kraťoučký čas zde 
máte vyměřený a jak dlouho zde nebudete? Myslím, že to 
mluví za vše. I já mám zde vyměřen jen malý zlomek času, 
který si mohu plnými doušky užívat, nebo být zamračená 
a nespokojená. Záleží jen na mně, za jaký konec život ucho-
pím. Od mé vnitřní spokojenosti se odráží energie na mou 
rodinu, děti, přátele a  je logické, že energie se vrací jako 
bumerang ke mně zpět. Tady na louce je hodně nespokoje-
ných pampelišek, ale záleží jen na Vás, zda budete remcat, 
či se radovat z maličkostí a usmívat se. Dneska je remcání 
v módě. Je jedno, zda remcáte na politiku, na zaměstnavatele, 
na nedostatek peněz, na svůj osobní život, nebo na počasí. 
Brblání je prostě in. Omlouvám se, jsem malinko ukecaná. 

Jiří Malý: Ne, ne, povídejte, naši čtenáři jsou zvědaví. 

Pampeliška: Dneska jsem si naordinovala odpočinek a ne-
chala se zkrášlit kadeřníkem. Udržovat mých 248 úzkých 
jazykovitých květů na  jedné hlavě, to už se projeví a  dá 
pořádně zabrat, hlavně mým včelím kadeřníkům. Štíhlost 
stvolu jsem zdědila po svých předcích. Je dutý, uvnitř má 
bílé mléko, které na  památku zanechává na  kůži člověka 
hnědé lepkavé skvrny. Viděla jsem, že si lidé mlékem potírali 
bradavice. Mohu-li doporučit, můj soused jménem Vlašto-
vičník velký bude vhodnější. Mé listy jsou úzce kopinaté, 
dělené úkrojky, které jednotlivě vyrůstají z přízemní růžice. 
Obsahují vitamíny A, B, C, D, minerální látky (např. vápník, 

hořčík, křemík, draslík), betakaroten, kyselinu křemičitou, 
no a  hlavně železo, kterého listy obsahují dokonce 2krát 
více, než strýček Špenát. Není to báječné a důvod k úsměvu? 

Jiří Malý: Ano, máte pravdu, je. 

Pampeliška: Doporučuji lidem dopřát si minimálně 10 pam-
peliškových listů 3krát denně. Vzhledem k tomu, že podzim 
již brzy zaťuká na dveře, bylo by dobré odložit lenost, neboť 
zbývá už jen málo času, a nasbírat si a nasušit kvalitní pam-
peliškový list na  zimu. Kupovat pampelišku se nevyplácí, 
a to nejen proto, že když si ji nasbíráte sami, máte ji zadarmo 
a jste na čerstvém vzduchu, ale kvalita kupovaného pam-
peliškového listu je horší, až špatná. 

Jiří Malý: Proč je dobré konzumovat pampeliškový list? 

Pampeliška: Dobré? Pampeliškový list chutná hořce. Na tuto 
chuť si lze zvyknout, stačí trošku trpělivosti a chtít. Hořčiny, 
které list obsahuje, jsou velice účinné proti plísním v trávi-
cím traktu. Je vynikající při očistných kúrách a detoxikaci 
organismu. Skvěle pročistí samotné čističky lidského těla – 
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ledviny a játra. Konzumace pampeliškového listu zlepšuje 
trávení. List je bohatý na vlákninu, která mechanicky čistí 
i střevní stěny. Dokáže snížit krevní tlak, cholesterol v krvi, 
hladinu krevního cukru. Má pozitivní účinek na metabolismus 
lidského organismu, což se projevuje i v působení na pleť, 
např. v boji s ekzémy či akné. Pomocnou ruku může podat 
při revmatismu, dně a zánětlivých procesech trávicího taktu. 

Jiří Malý: Jsem mile překvapen, to jsem nevěděl, kde čerpáte 
svoji sílu? 

Pampeliška: Nejraději se vyhřívám na sluníčku. Mám početné 
příbuzenstvo, které můžete shlédnout na pastvinách, lou-
kách, polích, podél cest, no prostě skoro všude. Zahradníci 
nás stále berou jako obtížný plevel, ale já to chápu a respek-
tuji. Vrásky si z toho nedělám. 

Jiří Malý: Milá Pampeliško, děkuji za hezké povídání a budu 
se těšit zase někdy příště. Prosím, mohu ochutnat jeden list? 

Pampeliška: Samozřejmě, s chutí do toho. Budu ráda, když 
si lidé uvědomí, že nejsem dobrá jen pro králíky.

Všem čtenářům Aromky přeji pampeliškové babí léto. 

Jiří Malý, Květnatá 1, Horská Louka
Rozhovor zapsala a fotečku připojila Iveta S.

Tanaderm
Když mi bylo 15 let a puberta řádila v plném rozsahu, mé 
spolužačky se trápily s nevzhlednými „beďary“ na obličeji. 
Ve vymačkávání nacucaných uhříků se mohly na chodbách 
školy či dívčím WC pořádat závody. Já jsem chodila jako páv, 
v mém případě ženského rodu, tedy pávice, neboť na obličeji 
jsem neměla ani ďobánek a celý svět mi ležel u nohou… 
Jak čas pelášil, nasbírali se uvnitř mého tělíčka, a to volbou 
nevhodného jídelníčku a vlivem stresu, bubáci, kteří se mi 
začali ukazovat v zrcadle. Tělo se začalo stavět na zadní a za-
čalo se zbavovat škodlivin. Terčem zájmu se stalo na mém 
obličeji čelo, které začalo dohánět to, co v mládí zameškalo. 
Všechny holky ze školních let bych s naprostým přehledem 
a samozřejmostí strčila do kapsy. Největší sklizeň a úrodu 
jsem zaznamenávala před menstruací. Omlouvala jsem si 
to hormonální bouří v těle a na potkání svým kamarádkám 
říkala, že ze zamilovanosti kvetu. Zub času hlodal a hlodal, 
stresových situací a konzervačních jedů v potravě přibývalo 
a přibývalo. Mému tělu se to logicky nelíbilo, jenže já jsem 
měla před jeho pleťovými signály klapky na očích a neviděla, 
že jsem si na svůj nevzhledný problém zadělala sama. Čím víc 
jsem rozkvétala, o to víc jsem pleť krmila chemickými láka-
dly z reklamních oblud, neúnavně ošetřovala předraženými 
a 100% přírodními dobrůtkami z lékárny, naslouchala všem 
tipům a trikům. Vyhozené peníze, nikoli z okna, ale na čelo, 
bych mohla s přehledem vyčíslit minimálně na sluníčkovou 
dovolenou v tropech. Stala se ze mě zoufalá ženská, která 
zkoušela kde co. Selský rozum začal lapat po dechu a i  já 
jsem pochopila, že tudy cesta nevede. 

Umělé dýchání jsem našla na internetovém odkazu www.
karelhadek.eu. Aromaterapie mi polehoučku začala z  očí 
sundávat růžové brýle mé naivity. Vyhladovělá jsem začala 
získávat informace. Z široké nabídky regeneračních preparátů 
jsem si zvolila krém Salterica. Po otevření dózičky a následné 
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aplikaci se rozprostřela silná vůně po uzeném masu, kterou 
mi mohl závidět kde který výrobce masa a uzenin v širém 
okolí. Známí si mysleli, že jsem začala pracovat v prodejně 
uzenin a když mě při mazlení začala na čele olizovat i kočka, 
rozhodla jsem se, že Salterica musí na dobu neurčitou do led-
ničky. Zvláštní vnitřní pocit mi radil, že když to neudělám, 
zakousne a brzy mě sežere nejen s botami, ale i se Saltericou 
na čele, sousedův pes. 

Při další ochutnávce jsem zvolila regenerační krém Tana-
derm. Tato specialita obsahuje účinné látky z vratiče obec-
ného. Vůně sušeného vratiče odpuzuje hmyzí parazity, jako 
např. blechy, klíšťata a štěnice. I když jsem taky živočišný 
druh, odradit jsem se nenechala a krém od firmy Karla Hadka 
si do internetového košíku vložila. Kdykoli jsem ve shonu 
všedního dne běžela okolo zeleno-bílého kelímku, nanesla 
jsem malé množství krému na čelo, jééééé, a to pak krásně 
vóónělóó. 

Plánovala jsem další objednání z voňavých lahůdek Aromate-
rapie Karel Hadek. Mám dvě malé děti a jako většina maminek 
na rodičovské dovolené jsem ráda, že po celodenním mara-
tonu mi večer zbudou síly přikrýt se peřinou. Prostě a jed-
noduše, nemám na sebe tolik času, kolik bych potřebovala, 
a tak jsem jednoho dne zcela náhodně zjistila, že atopický 
ekzém, který mě od malička trápil na konečcích prstů, je 
pryč. Na vedení mi 
lišácky a s úsmě-
vem seděl pan 
Hadek. Když se 
mi ale v  hlavě 
rozzářilo a  vše 
dohromady spo-
jilo, nemohla jsem 

tomu uvěřit. Regenerační, protizánětlivý skvost Tanaderm 
zaplácl dvě mouchy jednou ranou. 

Čelo jakou dětskou prdelku zatím nemám, to bude ještě běh, 
na dlouhou trať, ale k velkému zlepšení rozhodně došlo. No 
a ruce? Kdybych dnes někomu řekla, že jsem byla atopik, 
nikdo by mi nevěřil. 

Protože se jaro letos nedostavilo, léto uběhlo rychlostí blesku, 
přeji všem čtenářům časopisu Aromaterapie příjemný pod-
zim s úsměvem. 

Spokojená zákaznice Iveta S. 

Voňavé pohlazení
Nový školní rok už otevřel svoji náruč dokořán. Malé děti uví-
tala ve školkách barevná výzdoba a po prázdninách odpočaté 
paní učitelky s úsměvem na líčkách. Větším dětem zacinkal 
nikoli pan školník, jak to bylo, bývalo, za mých mladých škol-
ních let, ale dnes již elektronicky řízený zvonek. Nový začátek 
není jednoduchý pro nikoho z nás. Rodiče i jejich ratolesti 
budou potřebovat trošičku času a trpělivosti, než si po letních 
prázdninách vše nové sedne a maličko se utřepe. Některé 
děti chodí do školky se slzičkami, jiné s úsměvem… Každý 
to vnímáme podle svého vnitřního nastavení, tedy po svém. 

Většina školních zařízení není nakloněna používání éte-
rických olejů. Rodičů, kteří jsou schopni a ochotni aktivně 
komunikovat, je skromně. Rodiče z jedné třídy, kteří by se 
shodli a byli ochotni dávat do společného prasátka finanční 
prostředky k zakoupení olejíčků, se asi najdou, ale to budou 
světlé výjimky. Chytré vepřové hlavy v Evropské unii vydaly 
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nařízení, že firma Aromaterapie Karel Hadek (nejen ta), je 
nucena k éterickým olejům přikládat bezpečností listy. Vy-
jadřovat se k  jejich obsahu by byla zbytečně vynaložená 
energie, a tak se tomu směji. Nařízení je nařízení. Strašákům 
z Evropské unie, kterým na krku odpočívají zelné hlávky, se 
ale v některých případech strašení, díky nedostatku infor-
mací, daří. Virové onemocnění horních cest dýchacích a jiní 
baciloví bubáci si dál vesele poletují v dětských kolektivech. 
Nezbývá, než děti vybavit voňavým pohlazením z domova. 

Já svým dětem (3 a 5 let), než odcházejí do školky, mažu 
za ouška a na krční páteř levandulový éterický olej extra. Je 
jedním z mála éterických olejů, které lze použít na pokožku 
neředěný. Uklidňuje nervové napětí, působí jako antidepre-
sivum. Příjemná květinová vůně nejde pod vousky veškám. 
Je dobře, že potvůrky jedny podivné trpí nízkým krevním 
tlakem. Přes veškeré varovné nápisy ohledně výskytu vší 
na  informační nástěnce v  mateřské školce, které tam visí 
až na několik dnů skoro nepřetržitě, musím zaťukat ťuky, 
ťuk, že zatím domů nedonesly žádnou vešku, a dokonce ani 
blešku. Na „veškovou“ informaci jsme v novém školním roce 
na  nástěnce ještě nenarazili. Při propuknutí vší epidemie 
mám letos poprvé po ruce novinku od Karla Hadka se jmé-
nem Apiline. Jedná se o příjemně vonící lecitinovou emulzi, 
která se dětem před odchodem z domova aplikuje do vlásků. 

Určitě znáte malý žlutý obal z čokoládového vajíčka, ve kte-
rém je ukryto překvapení. Moje kamarádka mi poradila, že 
toto lze propíchat železnou špejlí na ražniči. Na papírový ka-
pesník se nakape několik kapek vybraného éteráčku a tento 
elegantně vloží do obalu. Dítko může mít ve školce voňavého 
žluťáska u sebe a kdykoli si přivonět. Pro zákazníky firmy 
Aromaterapie Karel Hadek bych měla jedno malé doporu-
čení. Bezpečnostní listy ukládat a zasílat zpět na firmu. Proč? 

Tato by je mohla v hromadném počtu odesílat k upotřebení 
na toalety do Bruselu. Promiňte, malinko jsem odbočila… 

Dítka preventivně sprchuji šalvějovým sprchovacím olejem, 
který podporuje obranyschopnost organismu. Preparát 
neobsahuje žádné tenzidy, a  proto během nanášení ne-
vzniká pěna, ale mléčná emulze. Řádí-li děti ve vaně déle, 
přidám do  proudu napouštěné vody 1–2 polévkové lžíce 
Eukalyptovo-tymiánového koupeláčku, který je vynikající 
jako prevence chorob z nachlazení a též na posílení imu-
nity. Doporučená délka koupele je 20 minut, což s  lodič-
kami, konvičkami a kuchyňským nádobíčkem ve vaně není 
žádný problém. Pravidelně otužuji. Děti to mají moc rády 
a musím přiznat, že je z vany dostanu až při nabídnutém 
dezertu po večeři. Nepochybuji o tom, že dotek má hojivou 
sílu. Dětská tělíčka po koupeli pohladím masáží za pomoci 
špičkového masážního oleje Baby, který napomáhá pokožce 
k jejímu zdravému vývoji. 

Po večeři a ovocném dezertu dávám dětem na lžičce s čajem 
třetí denní dávku eleutherococcového extraktu. Dále mají 
děti rande v koupelně s dětským zubním olejem Baby-Dent. 
Na zubní kartáček nakapu olej, který v ústní dutině sametově 
pohladí. Děti si zoubky pečlivě čistí, aby k nim na nezvanou 
návštěvu nemohla přijít smyšlená postavička se jménem 
Kazomorek. 

Pohádka se nekoná, tedy ta televizní. Děti chystají pelíšky. Já 
na papírový kapesníček po náročném dni kapu za odměnu 
vybraný éteráček citrónová tráva. K provozování aromate-
rapie není aromalampa nezbytně nutná, ale pokud je vaší 
srdeční záležitostí, je dobré si při zakoupení, příp. při uží-
vání, uvědomit, že zde není důležitá líbivost, ale technická 
funkčnost, kterou některé aromalampy postrádají. Za velice 
šikovnou a osobně odzkoušenou mám aromalampu Nefertum 

od Petra Lačíka, která byla představena v Aromce č. 1/2013 
(str. 25–26). Méně estetickou variantou, kterou však osobně 
preferuji, je např. použití buničitého papíru, papírové utěrky, 
papírového kapesníku, či kousku bavlněné látky, na který si 
zvolený éterický olej či směs éterických olejů nakapu. Dále 
už jen nechám volně odpařovat do vzduchu, který vdechu-
jeme. Dávkování je dáno velikostí místnosti. Zhruba platí, 
že na 5 m3 vzduchu, přijde 1 kapka. V topné sezóně, která 
už pomalu ťuká na dveře, můžete voňavé pohlazení naka-
pat i do odpařovačů na radiátorech, příp. na mokrý ručník, 
který je ponechán na topení za účelem zvlhčení vzduchu. 
Je dobré vědět, že používání směsi éterických olejů není 
náhražkou za větrání. 

Jakou vůni při podzimních plískanicích použít? Badyánový 
éterický olej má antiseptické účinky, uklidňuje, zpříjemňuje 
dýchání, uvolňuje křeče hladkého svalstva. Éterický olej 
z borovicového jehličí je vynikající antialergen, napomáhá 
dýchacímu systému, uvolňuje vykašlávání, zpříjemňuje dý-
chání. Eukalyptový Koala má antibakteriální a uvolňující 
účinky, pomáhá léčit záněty nosních dutin. Olej ze smrko-
vého jehličí má antiseptické, protizánětlivé a prokrvující 
účinky. Pozitivní vliv má i na dýchací systém při nachlazení. 
Usnadňuje vykašlávání. Máta peprná se svými antibakteri-
álními, antiseptickými, protihorečnatými a bolest tlumícími 
účinky podporuje vykašlávání, uvolňuje dýchání a snižuje 
horečku. Mateřídouškový éteráček inhalací celkově posi-
luje imunitní systém. Pomerančový éteráček pomáhá při 
nespavosti, je vhodný při chronické bronchitidě a  kašli. 
Levandule extra uvolňuje nervové napětí a působí proti 
nespavosti. Červená mandarinka harmonizuje a posiluje 
spánek, má dezinfekční účinky. Více voňavých ochutnání 
najdete na www.karelhadek.eu, neboť to, co voní jednomu, 
nemusí vonět druhému. 

Provonět domácnost lze i výrobou domácího rozprašovače. 
Na 1 čajovou lžičku vody přidáme 3 kapky éterického oleje. 
Tedy na 100ml lahvičku tak bude potřeba 60 kapek éteric-
kého oleje. Tuto směs nalijete do lahvičky s rozprašovačem 
a velice, ale opravdu velice důkladně protřepete. Podomácku 
vyrobený rozprašovač neobsahuje žádné emulgátory, a proto 
jeho pečlivé protřepání je nutné před každým použitím. 
Takto lze např. zvlhčovat vzduch v pokojíčku u dětí při kašli 
apod. Já osobně bych uvítala všemi dvaceti (počítáno i s prsty 
na nohou) rozprašovač s lecitinovým emulgátorem od pro-
fesionála aromaterapie Karla Hadka. Třeba se pochlapí a ně-
jakou novinku pro maminky a jejich robátka pod stromeček 
vymyslí a v laborce uvaří. 

Učme se po malých krůčcích být zodpovědní za zdraví svých 
dětí např. pomocí aromaterapie, homeopatie… Lidé nesmy-
slně vyčerpávají sami sebe. Viry to zkouší a útočí. Kdo to 
neustojí vlivem nedostatku spánku, psychického a fyzického 
vyčerpání, konzumace konzervovaných a nekvalitních po-
travin, vysokého příjmu cukru, přejídáním se, nedostatkem 
pohybu, podlomí se mu kolena jedna dvě a viry si v tělíčku 
udělají skvělý mejdan. Záleží jen a jen na nás. Ve skutečnosti 
je vše úplně jednoduché. To je také důvod, proč tomu vět-
šina lidí nevěří. Štěstí není dar, je to plod vnitřního postoje. 
Dopřejte dětem aktivní pohyb strávený venku na čerstvém 
vzduchu, a to i za mírně nepříznivých klimatických podmí-
nek. Děti oblékejte přiměřeně a zbytečně je nenavlékejte 
vrstvami oděvu. Teplota v místnosti, kde se děti pohybují 
a hrají si, by se měla pohybovat okolo 20 °C. Dopřejte jim do-
statečný přísun vitamínů v podobě sezónní zeleniny a ovoce. 
„Voňavým pohlazením“ může být i česneková polévka. Pro 
každého s  individuálním množstvím česneku. Nezapomí-
nejme, že česnek je přírodní antibiotikum. Bylinkový čajík 
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s medem a citrónem příjemně provoní, pohladí, zahřeje – 
např. směs z černého bezu, jitrocele, zázvoru, mateřídoušky, 
jahodového listí… 

V případě, že se dítko nachladí a dostaví se rýma, zvýšená 
teplota, bolest v krku, kašel, snížená chuť k jídlu, únava…, 
nezoufejte a dejte hlavu vzhůru. Děti budou maminku o to 
více potřebovat. Pokud nebudou mít horečku, věnujte se 
jim hrou, kreslením, čtením pohádek… Dopřejte jim lásku, 
kterou potřebují nejvíce. 

Při kašli je k inhalaci skvělá směs éterických olejů Atemol, 
který zlepšuje schopnost dýchání. Obsahuje i éterické oleje, 
které tiší křeče hladkého svalstva. Podat pomocnou ruku umí 
i prsní balzám Proatem, který se v případě potřeby nechá i po-
sílit vmícháním zhruba 1 % Atemolu, příp. mateřídouškového 
éterického oleje. Preparát se aplikuje na hrudníček dítěte, 
jemně vmasíruje, a to minimálně 2krát denně. Je vhodný jak 
pro jedince s velmi citlivou pokožkou, tak i pro kojence. Při 
horečce se aplikuje na plosky nohou, které se zabalí do tepla 
– např. do vlněných ponožek či do deky. Na zánět průdušek 
dobře působí vnitřní užití mateřídouškového éterického oleje, 
který má velice ostrou chuť. Podává se přidáním do jídla, např. 
v mastné kaši. Nachlazené plicní sklípky uvítají i příjemnou 
vůni směsi éterických olejů s antivirál-
ním účinkem Virosan. 

Přeji všem mnoho voňavých pohla-
zení a krásný podzim.
Iveta S.

Dobrý den, pane Hadku,
nedávno jsem se setkala s poměrně podle mého předpojatým 
názorem na třezalkový olej. Řekla bych, že se informace dnes 
předávají, aniž by se o nich přemýšlelo, aniž by se dávaly do sou-
vislostí..., a vzniká tak podhoubí pro mýty. Mám s třezalkovým 
olejem velmi dobré zkušenosti již několik let, kromě mne a blízké 
rodiny jsem ho doporučila mnoha jiným lidem. Za ta léta jsem 
zatím nikdy neviděla a neslyšela jediný nežádoucí jev po jeho 
aplikaci. Přesto se k  němu váže poměrně úzkostné varování 
před vedlejšími účinky.

Se vší úctou k  starým tradicím a  zkušenostem bylinářů bych 
ráda dala prostor faktům. Takže koho se ptát, než Vás, který se 
bylinnou kosmetikou a preparáty zabýváte tolik let.

Jak je to tedy s eventuálními toxickými účinky třezalkového oleje?
Moc děkuji za odpověď.

MUDr. Gabriela Rečlová, 
homeopatická poradna, Pardubice

Milá paní doktorko,
děkuji Vám za Váš mail, který mi udělal radost.
A to hned dvojnásobnou. Přišel od lékařky a týká se třezalky.
Jednu věc máme společnou, to uvedu hned v úvodu. S tře-
zalkou pracuji již více než 40 let, a ta potvora ne a ne vy-
volat nějakou tu toxickou, fototoxickou, či jen nežádoucí 
negativní reakci.

Doslova "závidím" těm, kteří o toxicitě třezalky píší. Nejspíše 
to bude tím, že s ní nejen nepracují, ale zřejmě ji ještě v životě 
ani neviděli. Ale to nic, já taky kdysi ve škole opisoval a ne-
přemýšlel! Víte, život sám mi již kolikráte naznačil, že právě 
neznalost může být až smrtelně "toxická". :-)

Když jsem s třezalkou začínal, něco jsem si přečetl, a tak jsem 
to i dělal. Třezalkový čaj jsem po deseti minutách scedil, a on 
byl žlutý. 

Ani jako chemika mě nenapadlo, že účinnou složkou je červené 
rostlinné barvivo. Ani po dvou měsících pití tohoto "nesmyslu" 
nedošlo k fotosenzibilizaci ani jiným proklamovaným účinkům.

Vzhledem k vrozené lenivosti, se mi nechtělo 3× denně při-
pravovat onen nápoj, a tak mě napadlo udělat si jej do termo-
sky. Ověřil jsem si, že třezalka neobsahuje žádné termolabilní 
složky. Když jsem si pak ráno nalil čaj, který jsem si připravil 
předchozí večer, lezly mi oči z důlků, cože červeného z ter-
mosky vytéká.

Teprve v tuto chvíli sepnul mozek chemika a prozradil mi, že 
hypericin je těžko rozpustný a doba vyluhování 10 minut je 
tudíž proklatě krátká. Taktéž třezalkový olej macerovaný dle 
receptur "význačných" léčitelů 1 týden až 10 dní je absurdně 
krátká. V takto vyzískaném oleji pak může působit nikoli tře-
zalkový komplex, ale jen a jen třezalková víra…

Další publikovanou absurditou je sklenice (průhledná) v době 
macerace vystavená na slunci. Procházející UV-záření poško-
zuje jak macerační olej (peroxidační procesy), tak i chemismus 
účinných látek samotné třezalky. Mnozí "třezalkologové" ani 
v nejmenším netuší, že fotosenzibilizace je cosi jiného nežli 
fototoxicita a tak plkají a plkají... Zde se zamýšlím nad "vědec-
kou" prací o toxicitě pitné vody při denním pitném režimu 
5 × 50 litrů... :-) 

Já sám jsem se mazal svým vlastním třezalkovým olejem 
a dokonce ani zde nedošlo k fotosenzibilizaci pokožky. Ig-
norantka jedna kožená, odmítala se spálit po aplikaci zmí-
něného oleje. A to jsem celkem světlý typ, kde by to neměl 
být problém. Pokud tedy chceme fotosenzibilizaci vyvolat 
(z terapeutických důvodů), je nezbytně nutné vnitřní užívání 
třezalky, a to ve značných dávkách!

Vzhledem k rozdílné individuální vnímavosti jsou i zde pod-
statné rozdíly. A tak bez nároku na přesnost uvádím, že denní 
terapeutická dávka drogy v práškovém stavu může začínat 
někde u 1 000 mg. Zde však je nezbytně nutná dostatečně 
dlouhá kumulace účinných složek v těle uživatele (6 týdnů), 
a pak může začít fungovat jako psychotonikum. Pro účely 
fotosenzibilizace by byla nutná denní aplikace cca 1 500 až 
2 000 mg drogy (možná i více) v práškovém stavu, po dobu 
min. 4 týdnů.

Já sám na sobě, coby pokusném králíčkovi (ochránci zvířat 
mi to jistě prominou), aplikuji od února 2013 tobolky vlastní 
výroby, z vlastního sběru třezalky (pouze poupata a list) 2× 
denně 330 mg. Mám príma náladu, ale ani tyto dávky ani při 
letním opalování fotosenzibilizaci ještě nevyvolaly!
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A fototoxicita? Slibuji, že až ji jednou objevím, zcela jistě Vám 
to nezapomenu napsat. Mám ale vážné obavy, dokonce da-
leko za hranicí s jistotou, že takovéto sdělení nikdy nevznikne.
Výjimkou by snad mohlo být jen datum 1. dubna, kterého-
koli roku.
Přeji Vám hezký zbytek dne.
Karel Hadek 

Dobrý den, pane Hadku,
mám na Vás dotaz ohledně olejíčku Candisan. Tento rok mám 
za sebou několik prodělaných poševních mykóz. Vždy jsem byla 
léčena různými přípravky, které mi předepsal gynekolog, ale 
po přeléčení jak partnera, tak i mě samotné se mykóza stále vrací. 
Před měsícem jsem dokonce měla zánět močového měchýře, 
který jsem vyléčila dvěma baleními antibiotik. Měsíc na to se 
mi zánět močového měchýře opět objevil. Takže opět jsem se 
léčila antibiotiky. Nyní mám pocit, že mám opět mykózu. Začala 
jsem zavádět tampony s Candisanem. 

Chci se zeptat, kolikrát denně si mohu tampon zavádět a kolik 
kapek. Dávám tak pět kapek dvakrát denně a tampon zavedu 
na 2 hodiny, ale mám však pocit, že to nestačí, že pořád kvasinky 
mám nebo jsem možná netrpělivá.

Předem Vám děkuji za radu, jak Candisan dávkovat.
S pozdravem
Ivana Z.

Milá paní Ivano, 
i když jsem mykózu na  "vlastní kůži" nezažil, od zákaznic 
vím, že přemnožení těchto kvasinek v pochvě je velice ne-
příjemné, a  to nejen pro Vás samotnou, ale i  pro Vašeho 
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napartnera. Při přemnožení mohou kvasinky působit problémy 
nejen na pohlavních orgánech, ale stejně tak i v močových 
cestách. Důležitou roli zde samozřejmě hraje i psychika. Zde 
doporučuji dopřát léčbě dostatek času a obrnit se značnou 
dávkou trpělivosti. 

Léčba antibiotiky, na něž mnohdy vzniká rezistence, je pro 
mykózu maximálně tak „kyselý bonbón“. Je všeobecně 
známo, že antibiotika mohou narušit střevní mikroflóru, 
a  následně tak velice negativně ovlivnit imunitní systém. 
Tomu by odpovídalo i to, co sama popisujte. 

Zde doporučuji nechat udělat výtěry, jejich kultivaci a ná-
sledné posouzení, zda nemáte plísně v trávicím traktu. Z trá-
vicího traktu vystupují plísně análním otvorem a nelze
se divit, že se záhy objeví na vnějších pohlavních orgánech 
a s postupem času i v pochvě.

Vzniká začarovaný kruh, ze kterého se pak jen těžko hledá 
úniku. To první, co bych Vám doporučil, je eleutherococcový 
extrakt, který je vhodný na posílení imunity. Ten taktéž na-
pomáhá optimalizaci funkcí tělesných orgánů. Dávkování 
u dospělého člověka je 3krát denně 15 kapek. 

Informace o eleutherococcu najdete na našem webu. V hlavní 
nabídce proklikněte "ke  stažení" a  objeví se vám brožura 
eleutherococc. Tu si můžete přečíst, příp. vytisknout. 

Pokud by se u Vás jednalo o plísně v trávicím traktu, zde bych 
Vám rád doporučil směs éterických olejů Candiöl, který má 
protiplísňové účinky. Užívat jej můžete 3 až 5krát denně, a to 
3 kapky Candiölu. Candiöl je při plísňových onemocněních 
trávicího traktu nutno nakapat přímo do úst, smíchat se sli-
nami a pomalu polykat, a to po dobu třech měsíců! Popsaná 
forma aplikace je nezbytně nutná proto, aby došlo k likvidaci 
plísňových zárodků již v  ústní dutině. Candiöl má silnou, 

ostrou, až pálivou chuť, ale věřte, že pomáhá. Více méně 
je to jen a jen otázka pár dnů, než si na něj jeden zvykne. 
Následně pak jeden měsíc užívejte vnitřně éterický olej z ja-
lovcových bobulí extra. Užívání je stejné jako u Candiölu, 
1–3 kapky nakapat přímo do  úst, a  to 3krát denně. Dále 
pak doporučuji konzumaci pampeliškových listů. Vzhledem 
k tomu, že v současné době rostou pampeliškové listy jako 
o závod, dopřejte si minimálně 10 pampeliškových listů, 3krát 
denně. Bylo by dobré si pampeliškový list nasbírat a nasušit 
i na zimu. Pampeliška obsahuje hořčiny, které jsou velice 
účinné proti plísním, krom toho je bohatá na vlákninu, která 
mechanicky čistí i střevní stěny, a napomáhá tak k likvidaci 
plísní i mechanicky. 

Pojednání o hygieně intimních partií bych začal od samého 
začátku, a to preparátem HY-Intima. Jedná se o mycí olej pro 
omývání intimních partií u žen. Neobsahuje žádné tenzidy, 
konzervační látky, barviva, ani jiné nežádoucí složky. Udržuje 
přirozenou mikroflóru sliznic pohlavních orgánů. 

Co se užívání Candisanu týká, doporučuji ho aplikovat 
na tampón v množství zhruba 5 kapek a zavést do pochvy. 
Výměna 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 1 krát 
za  den. Zde bych označil Candisan díky technice použití 
jako preparát na den. 

Dále bych Vám doporučil další specialitu, preparát Femishea. 
Jedná se o balzám, který má protiplísňové, protizánětlivé 
a regenerační účinky. Tento preparát se zavádí do pochvy, 
kde se tělesným teplem rozpustí. Zde lze říci, že se jedná 
o noční specialitu, tedy pro použití v poloze vleže. 

No a co se problémů zánětů močového měchýře týká, do-
poručuji jalovcovou kúru. V úvahu přichází jalovcový olej 
extra a doporučil bych dávkování 3 kapky 3krát denně. 

Lze jej kapat jak přímo do úst, smíchat se slinami a poly-
kat, tak i na "tabletu" z měkkého pečiva, případně nakapat 
do kapslí, které se nachází v nabídce firmy AKH. Jalovcový 
olej působí v dolních močových cestách jako širokospek-
trální antibiotikum, byť s  antibiotiky nemá naprosto nic 
společného. Kúra se provádí jeden měsíc, potom se jalov-
cový olej vysadí a na měsíc, za stejného dávkování nahradí 
olejem čajovníkovým. Po měsíci se vysadí čajovník a nahradí 
znova jalovcem. Vyléčení nebývá problém, bohužel ale ve-
lice často dochází k  recidivám, jak jste již na vlastní kůži, 
pardon, na vlastní močový měchýř, poznala. A to je důvod, 
proč mít jalovec stále při ruce. 

Pokud se nanovo objeví náznaky, většinou již postačí jen 
měsíční jalovcová kúra. Ona nežádoucí „věrnost“ se samo-
zřejmě týká i výše zmíněných plísňových problémů. Takže 
před každým stojí vlastně hned dva úkoly. Jedním je vyléčit 
se, a  tím druhým pak dbát na prevenci, aby se zabránilo 
reinfekcím.

Po  usušení se pampeliška v  rukou rozemne, odstraní hrubé části, 
a rozemele v tříštivém kávovém mlýnku na prášek. 
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Rozhodně bych doporučil vyhýbat se slunci a používat pří-
pravky s vyšším ochranným faktorem. Z naší nabídky jsou 
velice vhodné pro letní ošetření a ochranu opalovací oleje. 
Takto postiženou pokožku doporučuji dobře chránit jak 
v zimě, tak i za mrazivého počasí. 

K vyzkoušení na běžné každodenní ošetření bych Vám rád 
doporučil uklidňující a současně protizánětlivé preparáty. 
Např. Levandulový krém, který výborně uklidní citlivou, 
podrážděnou a zánětlivou pokožku. 

Alternativně lze doporučit balzám Intimiss, který skvěle 
regeneruje a aktivuje činnost buněk pokožky. K ošetření 
pokožky by mohla být vhodná i třezalková specialita s ná-
zvem Joshea. Jedná se o speciální balzám pro péči o pokožku 
s kožními nedostatky. Vhodný a výborný je i třezalkový olej 
M10. Dalším možným pomocníkem je regenerační krém 
Tanaderm, který má silné antimikrobiální a protizánětlivé 
účinky. Pomocnou ruku může podat i speciální balzám Boro-
-Boro, který má vliv na jemné prokrvení pokožky, kterou 
zjemní a pěstí a brání vzniku zánětů. Nevylučuji ani možnost 
zvolit regenerační přípravek Lipio-sérum heřmánek, který 
má protizánětlivé účinky a zarudlou pleť zklidní. 

Budu rád, pokud mi dáte vědět, jak Vaše pokožka na dopo-
ručené preparáty reaguje. Individuální vnímavost, hlavně 
u velmi citlivých typů pleti, předem nelze odhadnout. V pří-

padě, že ke zlepšení nedojde, 
napište mi e-mail, zašlete, 
prosím, fotodokumentaci 
a společně budeme hledat 
vhodné řešení Vašeho pro-
blému. 
 

Karel Hadek 

Na našich webových stránkách najdete i „seznamovací“ balení 
Cellu-Therap, které se skládá ze čtyř testerů – koupelového 
oleje 20 ml, sprchovacího oleje 20 ml, masážního oleje 20 ml 
a masážního krému 5 ml. 

Ještě bych rád doplnil, že je důležitá strava a  vyváženost 
v  jídelníčku a  ono stále se opakující – cvičit, cvičit, cvičit. 
Chápu, že pro ženu zralého věku může být povadlá kůže 
velice nepříjemná. Věřím, že Vám program Cellu-Therap 
podá pomocnou ruku.

Budu rád, pokud Vám bude moje odpověď alespoň trošku 
užitečná. Přeji Vám hezký zbytek slunečného letního dne. 

Karel Hadek

Dobrý den, 
prosím o radu, mám problémy s kůží. Na čele a na hlavě se 
mi dělají červená kola a poslední dobou (asi měsíc) to mám 
na celém čele. Byl jsem už u 3 kožních lékařů a každý mně dal 
nějakou mast, po  které se to vždy zhoršilo. Až teď poslední 
lékařka mně řekla, že je to růžovka. Vyhledal jsem si to na in-
ternetu a odpovídá to tomu, co tam popisují. Katalog mám, 
ale nevím co si objednat. 
 Děkuji! S pozdravem Karel T.

Milý pane Karle, 
k  Vašemu dotazu bych rád uvedl, že na  ošetření 
chronického zánětu kůže na hlavě, tedy Rosaceu – 
česky řečeno růžovku, nelze předem nic zaručit, zde 
je nutno zkoušet, co bude Vám individuálně nejvíce 
vyhovovat. Zde je nutné začít již u mytí. Doporučit 
mohu hydrofilní olej z růžového dřeva.

V mailu Vám doporučuji směsi éterických olejů Candiöl, Can-
disan, a éterický olej z jalovcových bobulí extra. Bohužel, 
od 1. 12. 2012, jsme jako firma povinni k éterickým olejům 
přikládat bezpečnostní listy. Toto je příkaz Evropské unie. 
V bezpečnostním listu jsou bohužel údaje, které jsou hloupé, 
nesmyslné a lživé. V únorovém vydání časopisu Aromate-
rapie (1/2013) na str. 9 až 12 si můžete přečíst moje osobní 
vyjádření, které má i  odpovídající titulek: „Budeme vás 
strašit, budeme vám lhát“. Pokud byste neměla uvedený 
časopis k dispozici v  tištěné formě, nejdete ho na našem 
webu ve formátu PDF. 

A  tak nezbývá než doporučit nevěnovat euroblábolům 
v bezpečnostních listech pozornost. 

Karel Hadek

Dobrý den vážený pane Hádku, 
bylo by možné vyrobit tělový olej na povadlou, povislou a uvol-
něnou kůži na stehnech /a nejen tam :-) / pro dámy kolem 50 
let? Předem Vám děkuji za odpověď a přeji krásné letní dny. 
Adéla

Milá paní Adélo, 
děkuji Vám za Váš mail i důvěru, se kterou se na mě 
se svým dotazem obracíte. 

Prevenci projevů stárnutí pleti je třeba praktikovat již 
od mládí, a to jak kvalitními kosmetickými preparáty 
a  pravidelnou kosmetickou péčí, kterou naše firma 
v podobě speciálních preparátů nabízí, tak i pohybo-
vou aktivitou. Formu pohybové aktivity ponechám 
na Vašem výběru. Z preparátů bych Vám na Vaše "pro-

blémy" doporučil k vyzkoušení program Cellu-Therap, který 
byl speciálně vyroben pro pokožku postiženou celulitidou. 

Jako první bych Vám k "ochutnání" doporučil koupelový olej 
Cellu-Therap, který skvělým způsobem prokrvuje, aktivuje tok 
lymfatických tekutin, aktivně napomáhá vylučování toxických 
produktů látkové výměny z těla. Nutno zmínit i jeho regene-
rační účinky. Do koupelové lázně přidáte 1–2 polévkové lžíce 
preparátu Cellu-Therap. Pokožku těla doporučuji masírovat 
koupelovým kartáčem. Doba aktivní relaxace ve vaně by měla 
být nejméně 20 minut. Samozřejmě, že si délku lázně můžete 
prodloužit podle Vašich časových 
možností, chuti a nálady. 

V letních měsících, kdy ani já sám koupele ve vaně zrovna 
nemusím, doporučuji sprchovací olej Cellu-Therap, který Vaši 
pokožku bude taktéž hýčkat. Po krátkém osprchování, zvlhčení 
pokožky těla, nanesete na pokožku několik kapek sprcho-

vacího oleje, který lehce vtíráte do pokožky. Vzniklou 
emulzi necháte chvíli působit a následně opláchnete. 
Během aplikace nevzniká pěna, ale mléčná emulze. 
Další krok je jen na Vás, zda si z naší nabídky zvolíte 
masážní olej Cellu-Therap, nebo masážní krém Cellu-

-Therap. Masážní olej se prezentuje výbornou 
roztíratelností a vstřebatelností. Použít jej můžete 
k masáži celého těla, která by měla trvat 
dostatečně dlouho. Zvýšenou pozornost věnujte 
"postiženým" partiím. Účinnost lze umocnit 
30–60 minutovým zábalem do  potravinářské 
fólie. Zde je vhodný i masážní krém Cellu-The-
rap, který má též vynikající regenerační schop-
nosti. Aplikace je jednoduchá. Na "postižená" 
místa pokožky nanesete dostatečné množství 
preparátu, který vmasírujete. 
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Apotex), začali podávat chlorellu na detoxikaci, zvýšili přísun 
vitamínu C a naordinovali zelené „zobání“ v podobě vojtěšky, 
které pomáhalo játrům zvládnout prudký detoxikační proces.

Ale co s těmi zoubky? Teď už bylo jasné, odkud „vítr vane“, 
takže jsme věděli, že máme co dělat s plísněmi... Jak ale na ně? 
Jak jsem uvedla, Candiöl neprošel. Hadka používám dlouho 
a už několikrát se mně v situacích, kdy jsem si nevěděla rady, 
vyplatilo vyslat otázku do (mezi)prostoru. I tentokrát přišla
okamžitá odpověď… Vypadl z toho Halitosan. Na zubním 
oleji malý „jede“ od prvního zoubku, a tak byla reálná šance, 
že to projde. A prošlo. Zoubky jsme vyplachovali několikrát 
denně, po vyčištění Kariosanem jsme dočistili Halitosanem, 
a to dokonce zcela dobrovolně a občas jsem musela i olejíček 
chránit vlastním tělem, aby ho syn „nevychlemtal“ celý a naráz. 
Jako kdyby sám intuitivně věděl, že mu to pomůže. A světe 
div se, do 4 týdnů bylo zabarvení výrazně menší. Za další 4 
týdny nebylo po zašednutí ani památky.

Zoubky už má dávno jako perličky, zdravé bez jediného kazu, 
dokonce se nám k mléčným zoubkům přidaly i „dospělácké 
šestky“, ale my dál jedeme v režimu Kariosan/Halitosan. Pro-
tože když to udělalo tak dobře prostředí v pusince, musí to 
určitě dělat dobře i bříšku a celému trávicímu traktu. A tak 
Candiöl, na který nenechám jinak dopustit, zbyl na nás do-
spěláky. Mlaďoch „jede“ v Halitosanu... :o)

Eliška Pavelková

Šedé zoubky
Jednoho loňského rána jsme zjistili, že našemu, tehdy pě-
tiletému synovi zcela zešedly všechny zoubky. Stalo se tak 
během několika hodin a šedá pokrývka se nevyhnula v zásadě 
žádnému zoubku... Chvíli jsme s manželem přemýšleli, co se 
asi mohlo stát, co malý jedl a co může být příčinou tak nena-
dálé a rychlé reakce u jinak zdravých zoubků. Tak jako jindy 
se člověk může dovtípit, tady jsme byli zcela bezradní. Ihned 
jsme volali paní zubařce, objednali jsme se a mazali se uká-
zat. Paní doktorka zhodnotila, že zoubky jsou bez patologie, 
tudíž zdravé a že se jedná o zabarvení, které skončí nejpozději 
s vypadáním mléčných zubů. Chabá útěcha a pramalá naděje, 
že se dopátráme skutečné příčiny. Prozatímní resumé bylo, 
že byl syn pár týdnů předtím nemocen, ručičky měl natírané 
mentolovým pudrem a ten si v zoufalství, jak jej ruce svědily, 
„škrábal“ zoubkama. Nicméně jsme hledali dál nejen příčinu, 
která by pro nás byla přijatelná, ale především i nápravu stavu.

Abychom lépe věděli, o co se „opřít“, rozhodli jsme se pod-
stoupit poměrně neznámé vyšetření kapky krve v temném 
poli. Věřili jsme, že tam můžeme odhalit, jak moc jde příčina 
„zevnitř“. Ač byl syn stravován vždy podle doporučovaných 
nutričních zásad, v krvi byla objevena nejen plíseň, ale i mi-
kroorganismy a krystaly cholesterolu, které svědčily o tom, 
jak velký problém mají játra. Okamžitě jsme zahájili velmi 
přísnou antimykotickou, tedy protiplísňovou, dietu. Žádná 
vymílaná (bílá) mouka, žádný cukr, žádné tuky kromě másla 
a olivového oleje, jen vybrané druhy ovoce (pouze lokální) 
a zeleniny. O aditivních látkách nemluvě, ale ty se u nás stejně 
nikdy nepoužívaly. První, co mě napadlo jako „léčivo“, byl 
Candiöl, jenže do 5 letého dítěte ho nedostanete ani „he-
verem“, takže vypadl ze hry. Nakoupili jsme tedy probiotika 
slazená xylitolem, nikoli cukrem (objevili jsme jediné od firmy 
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Dobrý den,
dostanu u vás nějaké vůně do vysavače? 
Děkuji. Lenka H.

Milá paní Lenko, 
děkuji Vám za Váš mail i zaslaný dotaz. 
Jako „vůni“ do  vysavače lze použít mnohé éterické oleje 
s tím, že bych vždy upřednostňoval ty, které nejen voní, ale 
mají i silné antibakteriální účinky. Dalším kritériem pro jejich 
volbu by měla být i jejich příznivá cena. I takovýchto olejů 
je celkem široká paleta. Do této skupiny patří například olej 
tymiánový (v tomto případě světlý) a pomerančový. Dále bych 
jmenoval cenově příznivé: eukalyptus, citronovou trávu, 
rozmarýn, hřebíček, borovici a mátu peprnou. 

Ve sběrné nádobě na prach se shromažďují nejen mechanické 
nečistoty, ale i mikroby, roztoče, plísně a podobná nepří-
jemná, jakož i nežádoucí havěť. Proto považuji za vhodné 
vložit do sběrné nádoby kousek buničiny, či bavlněný hadřík 
pokapaný směsí éterických olejů.

Při provozu vysavače tak má vycházející vzduch nejen pří-
jemnou vůni, ale dochází i k likvidaci patogenních mikro-
organismů uvnitř sběrné nádoby. Považuji to za ukázku, jak 
lze i zde spojit příjemné s užitečným. 

Budu rád, pokud Vám moje odpověď alespoň trošku zpří-
jemní úklidové práce. 

Karel Hadek 

Dobrý den,
mohu vás poprosit o  informaci, zda je zubní olej ze 7 bylin 
vhodný pro dvouleté dítě?
Předem děkuji za odpověď.
Jana L.

Milá paní Jano, 
Zubní olej ze 7 bylin je specialita na krvácení a záněty dásní. 
Ty se pak mohou projevit z mnoha důvodů, jedním z nich 
může být i používání pěnivých (tenzidových) zubních past. 
V principu by jej i tak malé děcko mohlo používat, ale zcela 
jistě nemá jmenované problémy. Dále bych pak konstatoval, 
že pro dvouleté dítě je i příliš „silný“, má dost ostrou chuť.  
Pro malé děti byl vyvinut speciální preparát pro účely ústní 
hygieny a jmenuje se Baby-Dent. U těch nejmenších s ním 
lze potírat dásně v době, kdy se začínají prořezávat první 
zuby. Lze jej ale použít i pro běžné čištění. Zubní kartáček pak 
můžete odmašťovat běžnými prostředky, které 
jinak používáte na  umytí nádobí. Zde je pak 
nezbytně nutné kartáček řádně vypláchnout 
tekoucí, čistou vodou. U malých dětí přichází 
v úvahu i další specialita, Kariosan.  
Tento olej neobsahuje éterický olej z máty 
peprné, ale máty kadeřavé a má jemnou, 
chuť která je i pro malé děti příjemná. Volbu 
a rozhodnutí, který z preparátů zvolíte, po-
nechávám jen a jen na Vás.  
Budu rád, pokud Vám moje odpověď bude 
alespoň trošku užitečná. 
Přeji Vám hezký zbytek dne.  
Karel Hadek 
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aSpeciální péče o nohy  
s aromaterapií
Milé čtenářky, milí čtenáři,
konečně Vám nabízíme dlouho slibovaný doplňkový kurz 
SPECIÁLNÍ A LÉČEBNÁ PÉČE O NOHY S AROMATERAPIÍ. A to 
nejen o ty Vaše, ale i ostatních potřebných. Termín je stanoven 
na 15. 11. 2013 v Praze. 

Místo konání najdete na www.zdravvuska.webnode.cz

Pan Hadek letos doplnil svou škálu preparátů o novinky, které 
se zaměřily i na péči o nohy. Staré a osvědčené přípravky, 
triky a aktivní péče o nohy, které se v poslední době již více 
doceňují, nás velmi oslovily.

Nohy, naše spojení se zemí, nás nosí celý život. Abychom jejich 
službu docenili, ale i podpořili, je nutné se nohám věnovat, 
a zároveň i ukázat těm mladším, že to není žádná zhýčka-
nost, když se o své nohy budeme řádně starat. Mnozí jste již 
na různých typech kurzů slyšeli, co vše pan Hadek pro péči 
o nohy vynalezl, vyrobil a doporučuje. My bychom si tyto 
jeho preparáty představili v praxi, seznámili se s jejich pou-
žitím a využitím, prevencí i  léčbou. Nesmíme zapomenout 
ani na relaxaci.

Pro své protějšky se můžete naučit i něco příjemného pro 
osobní život a dozvíte se něco o stavbě nohy, historii péče 
o nohy. Seznámíme vás s  termínem podiatrie (podologie), 
dozvíte se, co je náplní tohoto oboru. Čeká vás i ukázka pří-
strojové pedikúry.

Kurz je zaměřen na péči o nohy s použitím preparátů Aroma-
terapie Karla Hadka, je vhodný nejen pro pedikéry, maséry, fy-
zioterapeuty, ale i pro laiky nebo i pracovníky pečující o klienty 
v domácnostech a léčebných ústavech a o své blízké doma.
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Obsah kurzu:
seznámení s přípravky, ukázka přístrojové pedikúry, reflexní 
masáž, podpora klenby nožní, výroba meziprstních rovnátek, 
podnehtové podložky, prevence halluxů (vbočených palců), 
kladívkovitých prstů, odstranění kuřích ok, zábaly, ukázka 
rovnátek na zarostlé nehty, diabetická noha, bradavice, my-
kózy nehtové i kožní, lymfodrenáž, ruční i přístrojová masáž, 
míčkování, baňkování, lávové kameny, laser terapie a  jiné 
světelné terapie, magnetoterapie, speciální vložky do  bot, 
péče a prevence o potivé nohy, péče o boty a ponožky, péče 
o nehty a nehtové valy, otlaky a popraskané paty, koupele 
nohou a střiky proti otokům a k prevenci křečových žil, auto-
lymfodrenáž a pohotovostní automasáž, termoterapie a zábaly, 
ukázky vibrační masáže TENS a antistresové masáže, speci-
ální infra lůžkové masáže, pohotovostní masáže pro klienty 
a přátele, měření délky dolních končetin, použití reflexního 
masážního přístroje na nohy, cviky s míčky a gumou.Všichni 
účastníci si mohou osobně vyzkoušet, všechny moderní 
techniky, vyrobit si meziprstní korekční pomůcky a zároveň 
si rozšířit znalosti v péči o nohy.

Pro naše nejmenší informace na  téma Vítkův rehabilitační 
chodník a Kneippova metoda.

Také Vaši mazlíčci mají nožky a i o ty je třeba pečovat. Povíme 
Vám, jak na to. Zaslouží si to.

Těšíme se na Vás a přejeme Vám, aby to stále dobře ,,šlapalo".

Bc. Drahomíra Vaculová, Dis. a Hana Martínková

ZKUŠENOST NAD ZLATO

Vážená paní Švorcová,
ráda bych se s Vámi podělila o zkušenost s vaším výrobkem 
Femishea.

V říjnu 2012 jsem u své šestiměsíční dcery zjistila žlutozelený 
výtok z pochvy a bohužel i srůst protilehlých sliznic poševního 
vchodu, odborně nazývaný synechie. Navštívily jsme dětskou 
gynekologii, kde lékařka provedla chirurgický zákrok. O tom, 
že bez umrtvení, bych raději pomlčela. Lékařka argumento-
vala slovy: "Vždyť to nebolí". Reakce dcery tomu ale vůbec 
nenasvědčovala, velmi plakala. Výtok lékařka léčit nechtěla, 
tvrdila, že ten tam byl kvůli srůstu. Na můj dotaz, proč ke srůstu 
dochází, odpověděla, že je to špatnou hygienou a snad pou-
žíváním jednorázových plen.

Hlavní problém spatřuji v  tom, že maminkám nikdo nikde 
neřekne, jak o dívčí genitál pečovat. To by se mělo změnit. 
Po této špatné zkušenosti jsme si raději našli jinou gyneko-
ložku, ta výtok konečně přeléčila. Od ní jsem získala i  roz-
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dílné informace, proč ke srůstání dochází, je to nedostatkem 
estrogenu. Poučila mne také, jak o genitál děvčat pečovat: 
každý den při mytí je potřeba oddálit protilehlé partie rodidel 
(stydké pysky i poševní vchod) a případné nečistoty umýt. 
Bohužel se výtok po nějaké době opět vrátil. Nakonec mi to 
nedalo a zavolala jsem k vám do firmy s prosbou o radu. Paní 
Švorcová mi poradila několik výrobků, mezi nimi i Femisheu. 
Tu už jsem měla doma, použila jsem ji proto ihned. Dceři jsem 
malé množství zavedla vatovou štětičkou do pochvy a za pár 
hodin bylo po problému, týdenní léčba nebyla nutná.

Myslím, že hlavní příčinou výtoku u dcery je to, že se jí do po-
chvy dostane stolice , protože zatím nechodí na nočník. Nyní 
vždy, pokud se jí stolice dostane do genitálu, omyji ho Hy-In-
timou, dočistím štětičku namočenou v HY- Intimě a zavedu 
malé množství Femishey, používáme ji i po plavání v bazénu 

nebo koupání v řece.

  Díky vaší firmě nemusíme trávit spoustu času 
běháním po doktorech.

 S pozdravem vaše vděčná zákaznice
 Alice Kulhánková
 Brno

www.karelhadek.eu
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28.–29. 9. 2013 Aromaterapie v praxi Mladá Boleslav
Michaela Švorcová
Organizátor: Milena Králová
Mobil: 777 618 416
E-mail: Kralova.Milena@seznam.cz

4.–6. 10. 2013 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

11.–13. 10. 2013 Základní kurz Zlín
Karel Hadek, Michaela Švorcová
Organizátor: Renata Bilavčíková
Mobil: 605 521 143
E-mail: rekvalifikacezlin@seznam.cz
www.kurzyzlin.cz

18.–20. 10. 2013 Základní kurz Ostrava
Karel Hadek, Vlastimila Kolarčíková
Organizátor: Vlastimila Kolarčíková
Mobil: 603 286 335
E-mail: vlastimilakolarcikova@seznam.cz
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1. 11. 2013 Diagnostika obličeje a Aromaterapie 
Pavel Vozdek, Michaela Švorcová
Organizátor: Pavel Vozdek
ZŠ a MŠ Brno, 2431/1 Horníkova 1
628 00 Brno-Líšeň
Mobil: 776 077 314
E-mail: vozpa@seznam.cz
nemecek@umeni-masaze.cz
www.umeni-masaze.cz

2.–3. 11. 2013 Pokračovací kurz Brno
Karel Hadek, Michaela Švorcová
Organizátor: Pavel Vozdek
ZŠ a MŠ Brno, 2431/1 Horníkova 1
628 00 Brno-Líšeň
Mobil: 776 077 314
E-mail: vozpa@seznam.cz
nemecek@umeni-masaze.cz
www.umeni-masaze.cz

16.–17. 11. 2013 Pokračovací kurz Praha
Karel Hadek, Michaela Švorcová
Organizátor: Hana Martínková
Mobil: 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

Termíny kurzů Aromaterapie KH na II. pololetí 2013
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30. 11.–1. 12.2013 Roční seminář Praha
Karel Hadek, Michaela Švorcová
Organizátor: Hana Martínková
Mobil: 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

Kurzy Aromaterapie Fauna

8. 11. 2013 Aromaterapie nejen pro zvířata 
základní kurz 
Michaela Švorcová

9. 11. 2013 Aromaterapie nejen pro zvířata 
pokračovací kurz 
Michaela Švorcová

Více na: www.aromafauna.eu nebo, 
SVOPAP vzdělávací centrum s. r. o.
U Sanatoria 586, 153 00 Praha 5
Tel./fax: 257 913 195
Mobil: 602 450 704, 605 284 125
E -mail: vzdelavani@svopap.cz
www.svopap.cz
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Jaký rostlinný olej obsahují pomocné prostředky 

AromaFlora?

a) mandlový olej

b) konopný olej

c) neemový olej

Odpovědi posílejte jako vždy na e-mailovou adresu:  
akh-soutez@email.cz
Uzávěrka proběhne 20. 10. 2013 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

www.karelhadek.eu www.karelhadek.eu
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A ještě jedna maličkost na závěr. Náš pejsek Aki nikdy neměl 
rád mazání různými mastičkami a stříkání sprejem (asi věděl 
lépe než my, proč). Ale když ho stříkám Jojobovým olejem 
nebo mažu balzámem Multif, přitiskne se ke mně, přivře 
oči a doslova si to užívá, prostě mu to dělá dobře. Určitě 
cítí, že mu to pomáhá.

Ještě jednou jménem našeho pejska moc děkuji a těším se 
na další společnou konzultaci.

Přeji hezké, doufám už brzy sluníčkové dny a těším se brzy 
na slyšenou.

Michaela Lavičková + Aki

Lidé a zvířata – antibiotika nebo 
bylinky?
Pracuji s Aromaterapií Karel Hadek 21 let jako kosmetička. Je 
mi 51 let a myslím, že jsem toho v životě viděla a slyšela dost. 
Líbí se mi, jak se v poslední době začíná kritizovat chemie 
v potravinách a jejich kvalita, totéž by mělo být i v kosmetice, 
potravinových doplňcích, a také zdravotnictví a veterinární 
péči!

Pan Hadek nás na  školení naučil míchat krémy, masky, 
masážní oleje pro sebe i  zákaznice, a  to bez chemických 
konzervantů. Jak se tak při kosmetice povídá, přichází řeč 
na různé potíže a neduhy. To mě donutilo začít přemýšlet 
o různých léčivých mastičkách. 

Když jsem ve stáji viděla, co stojí výjezd veterináře a jaké 
chemikálie dávají koním, bylo mi z toho špatně! Začala jsem 
tedy na tržné rány a kousance pokusně míchat mastičky.

Na 50 ml krémového základu 10 kapek tymiánu,10 kapek 
šalvěje lékařské, 15 kapek levandule. Mazala jsem místa 
kolem rány, ta se začala stahovat, přestala hnisat. Ale hlavně 
bylinky odpuzovaly hmyz! Za týden měla kobylka ránu téměř 
zhojenou a za další týden úplně v pořádku. Vůni těchto olejů 
kupodivu snášeli koníci velmi dobře. Na plíseň kopyt jsem 
použila Fauna Desinf a opět perfektní výsledek!

To samé jsem potom použila u synovce ošklivě pokousaného 
psem. V nemocnici mu ránu špatně vyčistili a sešili. Stehy 
praskly a rána ošklivě zhnisala. Nemůžu ani popsat v jakém 
byla ruka stavu, protože by se Vám udělalo špatně! Několikrát 
denně do rány stříkal Thymicon a mazal mastí, co jsem vy-
myslela na koníky. Po 14-ti dnech jsem doslova zírala, jak 
se rána perfektně vyhojila – skoro bez jizev. A hlavně bez 
antibiotik!

S touhle mastí jsem měla úspěch i u roztříštěné paty – velký 
otok, bolesti a obavy o žíly. Pouze jsem ji doplnila 
o 15 kapek jalovce, který odvodňuje. 
A  to i  přes přísný zákaz doktora to 
čímkoliv mazat. Pan doktor jenom 
zíral, jak se to krásně hojí.Tuto mast 
s jalovcem jsem použila i na flegmonu 
u koně–mízní a lymfatický problém. 
Otoky zmizely a koník vesele běhá 
i bez antibiotik!
Příroda je prostě mocnější než 
člověk. :-)

Jana Sandecká 
kosmetikajanasandecka@seznam.cz
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Milá paní Švorcová, nejprve bych Vám chtěla za vše moc 
a moc poděkovat a složit obrovskou poklonu. Troufám si 
napsat, že se s naším pejskem děje malý zázrak, a to díky Vám.
Bude to přesně měsíc a půl, co náš pejsek pravidelně užívá:
Imuno Fauna 3× denně 9 kapek, Candiöl 2–3× denně 3 kapky,
Pupalkový olej ½–1 lžičku denně. Nad čumáček mu každé 
ráno kapu 1 kapičku borovice, koupeme v  Hy Dermalu, 
bolavá místa mažu balzámem Multif a  na  promaštění 
používáme Jojobový olej.

Po 14 dnech léčby se pejsek cítil lépe, kůže nebyla vysušená, 
nesvědila ho, výrazně méně se drbal. Bolavá místa, kde 
měl červené zánětlivé boláky a pouze kůži bez srsti, jsem 
pravidělně 1–2× denně mazala balzámem Multif a kůže se 
doslova hojila před očima a  začala krásně obrůstat srstí. 
Pejsek se určitě cítil lépe i psychicky, byl hravější, veselejší, 
byl prostě víc v pohodě. Což mi potvrdily i náhodné návštěvy.

Po 1 měsíci léčby a společné konzultaci jsme ještě přidali 
Jojobový olej na promazávání kůže, protože hlavně na krku 
měl pořád suchou, šupinatou kůži bez podsady. Nikdo mi 
nedokázal vysvětlit proč, až Vy.

Po  nanesení Jojobového oleje se kůže krásně promas-
tila a  suché šupinky šly dolů a  s  nimi i  srst. Nejsem lékař 

ani odborník, ale 
dle mého názoru 
držela srst pouze 
v  této nemocné 
suché kůži a  tělo 
se jí potřebovalo 
zbavit. Holá místa 
jsem opět mazala 
balzámem Multif 

a  pejsek nám začal krásně obrůstat novou zdravou srstí. 
Původní srst byla dvoubarevná, polovina, co vyrůstala 
z kůže, byla tvrdá, slepená, jakoby něčím nasáklá, napuštěná, 
v  něčem namočená. Asi všemi těmi jedy, antibiotiky, ko-
rtikoidy, atd., co musel chudák během svého života 
nedobrovolně sníst. A teď se tělo čistí a nová "Hadkovská" 
kůže i srst je zdravá.

Dnes mě čekalo milé překvapení, o které se s Vámi musím 
podělit, protože je to především Vaše zásluha. Bude to 
dva roky, co je náš pejsek nemocný, a  od  té doby neměl 
na krku a hlavě žádnou podsadu, pouze horní srst (opravdu 
pár chlupů). Úmyslně píši neměl, protože to je dnes, díky 
Vašim přípravkům, minulostí. Po necelém měsíci a půl léčby 
mu začíná na krku růst podsada a já z toho mám obrovskou 
radost. Svědění a drbání už je také dávno pryč. A já každý 
den vidím, jak se náš pejsek mění k lepšímu. Navíc kvůli své 
nemoci zrovna dvakrát nevoněl. A nyní, když někdo přijde, 
ptá se, čím že to náš pejsek tak krásně voní. A já si dovoluji 
odpovědět, že voní "Hadkem". A úžasné je, že vůbec nevoní 
klíšťatům.

www.aromafauna.eu
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Maloobchodní ceny vč. DPH

AROMAFAUNA
Kód 

zboží 7% 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-Insektin 105,00 395,00 590,00 1180,00 2055,00
F0003 Felleol 105,00 420,00 630,00 1260,00 2200,00
F0004 Fell-Tonikum spray 155,00 260,00 520,00
F0006 Fell Balzám Neutral 140,00 410,00 815,00 1300,00
F0007 Fell Balzám 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 Insektin-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

7% sleva se týká všech označených preparátů  
a platí od 11. 9. 2013 do 6. 10. 2013
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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 7% 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 7% 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 7% 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 7% 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

7% sleva se týká všech označených preparátů  
a platí od 11. 9. 2013 do 6. 10. 2013

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

Kód 
zboží

7% sleva
Kč

5 ml
A

20 ml
C

30 ml
Z

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
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 7% 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

7% 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
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Kód 
zboží 7% 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 7% 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 7% 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

7% sleva se týká všech označených preparátů  
a platí od 11. 9. 2013 do 6. 10. 2013

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

7% 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 7% 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

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

7% sleva se týká všech označených preparátů  
a platí od 11. 9. 2013 do 6. 10. 2013
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Kód 
zboží

7% 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

7% 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
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FLUID – GOTHEA

Kód 
zboží

7% sleva
Kč

30 ml
Z

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

ZÁKLADNÍ KRÉMY

Kód 
zboží

7% 
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

7% 
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

7% 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

7% 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
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Kód
zboží

7% 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

7% 
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

7% 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

7% sleva se týká všech označených preparátů  
a platí od 11. 9. 2013 do 6. 10. 2013

ANTICELULITIDOVÁ SÉRIE „CELLU-THERAP”

Kód
zboží

7% 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
2730  Sada testerů Cellu-Therap 4 ks 232,51

OPALOVACÍ OLEJE

Kód
zboží

7% 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

7% sleva
Kč

5 ml
A

10 ml
B

20 ml
C

50 ml
D

100 ml
E

200 ml
G

250 ml
H

500 ml
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

2729 Testovací sada Baby 9 ks 331,83

SPECIÁLNÍ PROGRAM COUPEROSE

Kód
zboží

7% 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
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7% sleva se týká všech označených preparátů  
a platí od 11. 9. 2013 do 6. 10. 2013

REGENERAČNÍ PLEŤOVÉ MASKY

Kód
zboží

7% 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

7% 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

7% 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

7% 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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tů ÉTERICKÉ OLEJE

Kód
zboží 7% 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 ô 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
4026  Jalovec (bobule) 285,86 462,20 932,50 1607,30
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

7% sleva se týká všech označených preparátů  
a platí od 11. 9. 2013 do 6. 10. 2013

Kód
zboží 7% 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 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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7% sleva se týká všech označených preparátů  
a platí od 11. 9. 2013 do 6. 10. 2013

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 7% 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 7% 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 7% 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 199,43 319,09 638,15
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 Alipine 196,73 314,77

ČAKROVÉ SMĚSI

Kód
zboží 7% 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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7% sleva se týká všech označených preparátů  
a platí od 11. 9. 2013 do 6. 10. 2013
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SADY ČAKROVÝCH SMĚSÍ
Kód 

zboží 7% sleva Kč

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

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

PŘÍRODNÍ PARFÉMY

Kód
zboží 7% 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 7% 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 7% 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 7% sleva

Kč

2,5 ml
Q

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

NATURE PARFUME – PENTAGRAM

Kód 
zboží 7% 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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7% sleva se týká všech označených preparátů  
a platí od 11. 9. 2013 do 6. 10. 2013

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 7% 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.euTe
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7% sleva se týká všech označených preparátů  
a platí od 11. 9. 2013 do 6. 10. 2013

série Emotion 
SPRCHOVACÍ OLEJE

Kód
zboží 7% 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 7% sleva 100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I

1000 ml
J

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

PARFÉMOVÉ OLEJE
Kód

zboží 7% 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

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

www.emotion-cosmetics.eu
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Publikované články nemusí vyjadřovat názor či stanovisko vydavatele časopisu.
Za obsah otištěných článků plně odpovídají jejich autoři.

Všechny články, fotografie a kresby otištěné v tomto vydání časopisu Aromaterapie
jsou majetkem firmy 1. Aromaterapeutická KH a. s. sekce AROMATERAPIE Karel Hadek

Jejich další používání a šíření, byť jen jejich části, bez svolení vydavatele není povoleno.
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VÁNOČNÍ SMĚSI ÉO

Kód
zboží 7% 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

7% 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

7% 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

48 49
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podzimní kamarádi
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