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Hned druhý den po Mikuláši se pro mě počasí podstatně zlepšilo. Štědrý večer + 22 °C, Silvestr + 23 °C, samozřejmě, 
že ve stínu, modrá obloha bez mráčku, jen ten vítr občas pozlobil. Nic však nebránilo tomu, abych v závětří vysta-
voval tělo sluníčku v naději, že za odměnu vyrobí dostatek vitamínu D čili serotoninu. Hnědnoucí pokožka jistě také 
není k zahození. Občasné nutné zchlazení nabízela zhruba 22 °C „chladná“ voda Rudého moře. Po delších nočních 
procházkách se občas stalo, že se na krátkou, či delší chvíli plážové lehátko stalo následujícího dne postelí spáče. 
Taktéž čtení knih bylo příjemné krácení dlouhé chvíle. Občas se mi stalo, že jsem musel knihu odložit, neb stále mi 
vrtalo hlavou ono nově vytvořené „singrovné“. A také, jakoby to byla spojená nádoba, oni „přizpůsobiví“ a „nepři-
způsobiví“.  

Když někde na silnici – nevím jak ho označit, abych nebyl rasista, tedy řekněme přizpůsobivý ukradne litinový dekl od kanálu, jinde někomu 
na baráku zánovní měděný okap či cokoli jiného, co se dá, samozřejmě (ne)výhodně zpeněžit, tak je to na Nobelovu cenu. Ano, milý čtenáři, čteš 
správně! Ne, ne, to není zlodějina, kdepak, to je nutno vnímat jako prvek moderní ekonomie! Ta díra do kanálu se musí osadit novým deklem, 
střecha opatřit novým okapem, a tímto zcela vědecko-ekonomickým způsobem se zvyšuje, Českou národní bankou, žádaná spotřeba. Zákonitě 
se zvyšuje i produkce, a vznikají nová pracovní místa… Zajisté by ale nebylo férové bavit se jen o deklech od kanálů či měděných okapech. Při-
způsobiví mají daleko širší pole působnosti! Najdeme je nejen „dole“ ale i „nahoře“. Ti „nahoře“ mají k dispozici i daleko efektivnější ekonomické 
prostředky. Přizpůsobiví nahoře natisknou miliardy ničím nekrytých korun a za ně se nakoupí, samozřejmě že natištěná a ničím nekrytá, eura. 
Koruna je, technicky pojato, devalvována. V pojetí věcném samozřejmě znehodnocena. Nesmíme však zapomenout definovat i skupinu nepři-
způsobivých. To jsou ti, kteří si nevšímají ani deklů od kanálů, ani měděných okapů, dokonce ani netisknou koruny či eura. Jsou to ti, kteří se 
odmítají přizpůsobit, a živí se prací, tedy i vytvářením hodnot. Za vytvořené hodnoty dostanou jako odměnu znehodnocený peníz. Myslím, že se 
nepletu, ale nepřizpůsobiví byli dle mého okradeni. A pokud je někdo ještě schopen si nějakou tu odměnu za vytváření hodnot uložit, je okrádán 
přizpůsobivými i nadále, účelově vyvolávanou inflací, tedy dalším znehodnocováním odměny za vytváření hodnot. 

Konečně jsem pochopil, proč fůra politiků povykovala na pana Babiše, že stát nelze řídit jako firmu. Firma, pokud chce existovat, musí vytvářet 
hodnoty, jinak by zkrachovala, zatímco stát nejspíše musí hodnoty ničit devalvacemi, inflací a permanentním zadlužováním, tedy narůstáním 
státního dluhu, aby mohli proklatě dobře existovat a fungovat přizpůsobiví. 

Všeobecně známá opatření, o nichž píši, tedy znehodnocení koruny, se bezprostředně dotýkají i nás, výrobců aromaterapeutických preparátů. 
Prakticky vše nakupujeme v zahraničí, doslova po celém světě. Za každou surovinu, kterou jsme nuceni zakoupit, budeme muset zaplatit „sin-
grovné“. Tedy částku, o kterou byla koruna uměle znehodnocena. Zde se pak jedná o 10% zvýšení nákupní ceny. Pochopitelně, že bude také 
nezbytně nutné nikoli zvýšit, ale dorovnat ono znehodnocení těm, kteří hodnoty vytváří, tedy nepřizpůsobivým. Jinými slovy zaměstnancům. 
Zvýšení cen preparátů, které je díky ČNB vyvolané situaci nevyhnutelné, se zcela jistě projeví snížením prodeje. A export? Akorát čistokrevný hňup 
by se mohl domnívat, že se nám zlevní. Za daných okolností bych přizpůsobivým také doporučil nepřemýšlet nad tím, kolik nových pracovních 
příležitostí vznikne, ale naopak, kolik jich vzniknout nemůže! Byť chápu, že toto se jim do přizpůsobivých statistik zcela jistě nehodí… 

Když se tak rozhlížím, co zde za dlouhá léta přizpůsobiví (jak nahoře, tak i dole) napáchali, stálo by za to přejmenovat ČR na ČB. Ne, milý čtenáři 
s Českými Budějovicemi to, přísahám, nemá nic společného. S českým Bordelem ano! 

Nebýt toho, že se i nadále pohybuji bohatě na sluníčku, které mi permanentně zlepšuje náladu, asi bych již vzdal naivní naději, že 
budoucí vláda bude dělat něco jiného, než znehodnocovat a ztrpčovat životy nepřizpůsobivých, tedy hodnoty vytvářejících. 
Snad jen vědomí, že sluníčko již přezulo boty a pomalu, ale jistě, se vydalo zpět na sever, mi říká, že jediné příjemné 
a pozitivní, co můžeme očekávat, je brzký příchod jara. Zelená uklidňuje a je to i barva naděje. Budu rád, pokud onomu 
pozitivnímu kolem nás pomůže jak toto „jarní“ číslo Aromaterapie, tak i aromaterapeutické preparáty s logem KH.

Váš Karel Hadek  
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hned v úvodu bych rád uvedl, že občas se můžeme dočíst, 
že šalvějový olej (Salvia officinalis) a olej muškátové šalvěje 
(Salvia sclarea) jsou si podobné. Jako u většiny konstatování, 
je to otázka úhlu pohledu. A tak pro začátek budu souhlasit. 
Ano, oba oleje jsou si podobné. Oba mají v názvu slovo 
šalvěj a oba jsou tekuté… Tím ale ona „podobnost“ končí. 
Zásadní rozdíl bude zřejmý, pokud se podíváme na složení 
obou olejů. Zatímco hlavní složkou šalvějového oleje je 
keton thujon, pak u oleje muškátové šalvěje je obsah 
thujonu minimální. Jeho hlavní obsahovou složkou 
(kolem 70 %) je ester linalylacetát. Další důležitou 
složkou je monoterpenol linalool a  specifickou 
zajímavostí, u éterických olejů získávaných parní 
destilací, pak velice neobvyklý diterpenol, v tomto 
případě sklareol, který lze vnímat jako fytohormon. 
Díky danému složení lze mluvit o velice jemném 
oleji. Z určitého pohledu by bylo tento olej možné 
označit i  jako „dámský olej“. Lze jej úspěšně ap-
likovat při gynekologických problémech. Zde lze 
využít jeho uklidňujících účinků při předmenstruačních 
a menstruačních bolestivých stavech, případně i křečích for-
mou masáže podbřišku (masážní olej Menoton), případně 
i koupele (koupelový olej Menoton nebo sprchovací olej 
Menoton). Koupelový olej menoton lze vyzkoušet i při 
špatné náladě, nervovém zatížení či vypětí. Olej mušká-
tové šalvěje vykazuje i estrogenu podobné účinky, kterých 
lze velice dobře využít v přechodu, kde pomáhá vyrovnat 
se s návaly horka, pozitivně ovlivňuje kolísání nálad. po-
máhá odbourávat napětí i stres. I to je důvod, proč právě 
olej z muškátové šalvěje nachází uplatnění v preparátech 
série menoton, které lze označit jako účinnou pomoc při 
klimakterických problémech. Vynikajících výsledků lze s tě-
mito preparáty lze dosáhnout také při nadměrném pocení, 

věje lze jej přidat i do preparátů na mytí mastných vlasů. 
Na 100 ml oleje na mytí vlasů lze přidat cca 30 kapek oleje. 
Jistou pomoc takto upravený mycí olej nabízí i u problému 
s nadměrnou tvorbou lupů. Zde se uplatňují i protiplísňové 
účinky tohoto oleje.

Jako další možné využití oleje muškátové šalvěje, které bych 
rád zmínil, je jeho schopnost zlepšit náladu. Doslova a do pís-
mene neurotonikum. hlavně pak v zimních měsících, kdy 
máme nedostatek jak denního světla, tak slunečního záření, 
se může dobře hodit a poskytnout dobré služby. Zde může 
být k službám jak velice příjemná koupel v koupelovém oleji 
menoton, tak i masáž s masážním olejem menoton. Koupele 
či masáže lze doporučit i při migrénách. A na závěr i jedna 
receptura, která se může hodit právě jako masážní olej při 
migréně: 10 ml třezalkového oleje ( W10 nebo O10) – cca 1 
polévková lžíce, 2 kapky oleje z muškátové šalvěje, 2 kapky 
majoránkového oleje, 2 kapky levandulového oleje a 1 kapka 
oleje z máty peprné.

Karel Hadek

Nosní aplikátor
Na žádost našich zákazníků zařazujeme do prodeje nosní 
aplikátor. Objednat si jej můžete samostatně pod kódem 
9325 za 15 Kč. (Z legislativních důvodů nemůže být aplikátor 
automaticky součástí balení nosních olejů a musí být ob-
jednáván samostatně.)

které taktéž bývá velice častým klimakterickým projevem. 
preparáty série menoton lze doporučit i při vyčerpanosti, 
nervozitě či stresu. Z tohoto pohledu je lze označit i  jako 
možnou alternativu pro ty, kterým „nevoní“ levandule.

při klimakterických problémech lze doporučit olej 
muškátové šalvěje i k vnitřnímu používání. Dávko-
vání je 3 až 5× denně po  3 kapkách. Olej lze apli-

kovat na „tablety“ z měkkého pečiva, případně 
do želatinových tobolek. Navyšování dávek bych 
nedoporučoval, vyšší dávky mohou způsobovat 
euforii. V žádném případě by se při vnitřním po-
užití oleje muškátové šalvěje neměl požívat al-
kohol, neboť takováto kombinace se vzájemně 
velice intenzivně posiluje ve  svých účincích. 
V  intencích černého humoru lze naopak tuto 
kombinaci doporučit těm, kteří si za malý peníz 
chtějí pořídit doslova excesivní „opici“. 

V této souvislosti považuji za vhodné uvést sku-
tečnost, že olej muškátové šalvěje se dobře osvědčil u astma-
tiků a při kašli. Nejen díky vysokému obsahu linalylacetátu 
je schopen uklidnit průdušky, ale je schopen napomoci 
i odbourat u této choroby běžné stavy strachu.

Olej muškátové šalvěje může být dobrým pomocníkem 
i u kosmetických problémů. Lze jej označit jako dobrý re-
generátor pokožky. Zpomaluje procesy stárnutí pokožky. 
Osvědčil se i u ekzematické pleti. Lze jej přidat do krémů 
na mastnou, zánětlivou pleť. Jako vhodný nosič zde mohu 
doporučit Jojobovou masku. Na 50 ml by se přidalo 10 až 15 
kapek oleje s tím, že přidáváme vždy po cca 
3 kapkách a rozmícháme. Takto postupo-
vat je nutné, aby se nám krém (maska) 
při míchání nesrazil. Olej muškátové šal-

Příjemná změna 
pro maminky a jejich ratolesti
počínaje tímto vydáním časopisu je nachystaná změna pro 
všechny maminky. Díky Vašim postřehům, nápadům a do-
tazům jsme se rozhodli nepatrně zamíchat obsahem Vaší 
oblíbené BABY SADY, kód 2729. 

S touto sadou jste, drahé maminky, velmi často objednávaly 
také Intimiss, který je osvědčeným přípravkem při intimních 
potížích. Jeho použití je ovšem mnohem širší, je vhodný též 
pro svědivou a šupinkovitou pokožku. Vyznamenal se též při 
problémech s opruzeninami našich nejmenších. Věříme, že 
doplnění tohoto výrobku do této sady bude vítanou změnou.
Intimiss nahradí v sadě HY-Intimu, která je sice též doporu-
čována i pro použití na citlivé partie našich dětiček, ovšem 
Intimissem lze účinně ošetřovat právě zmiňované opruze-
niny, které jsou mnohem častějším problémem.

Jiné velké změny nebyly potřeba. Snad jen design této sady 
byl doladěn tak, abychom mohli tuto změnu provést. Věříme, 
že nová dárková krabička bude neméně stejně oblíbená 
jako ta dosavadní.

A Vy, milí zákazníci, kteří s touto sadou ještě nemáte žádné 
zkušenosti, dovolte, abychom letmo představili také ostatní 
preparáty, námi doporučované na použití pro dětská tělíčka.

Baby L – 5 ml, kód 2035 – Speciální krém určený pro každo-
denní použití na citlivou dětskou pokožku, vhodný zejména 
k ošetření po koupeli. Vyznačuje se příjemnou konzistencí 
a vůní levandule.

Baby K – 5 ml, kód 2034 – Krém, obsahující prvotřídní olej 
z heřmánku, je určen pro každodenní použití na dětskou 
pokožku od nejútlejšího věku, ale i na pokožku předškoláků 
či školáků. A to zejména pro své regenerační a uklidňující 
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Mšice broskvoňová

Tento škůdce je velmi široký polyfág, vyskytuje se na něko-
lika desítkách kulturních i plevelných rostlin. Největší škody 
způsobuje přenosem viróz na bramborách nebo řepě.

Dospělci této mšice jsou 1,5–2,5 mm velcí, tělo je protáhlé, 
oválně vejčité. Na hlavě jsou nápadné mohutné čelní hrbolky, 
z nichž vyrůstají tykadla. Dospělci mohou být okřídlení i bez-
křídlí. Zbarvení je dosti variabilní – zelené s odstíny žlutavé 
a světle hnědočervené. Okřídlení jedinci mají leskle černou 
hlavu a hruď a velkou černou skvrnu na hřbetní části zadečku. 
Zbarvení se přizpůsobuje hostitelské rostlině.

Samička na  podzim klade 5–10 
vajíček (převážně na peckoviny), 
která přezimují. mšice broskvo-
ňová však může přezimovat i jako 
dospělec. Samičky krátkodobě 
snášejí i  -12 °C, a  proto mohou 
v mírných zimách nebo ve skle-
nících přezimovat. Brzy na  jaře 
se z vajíček líhnou bezkřídlé sa-
mice zakladatelky. mšice se dále 
až do podzimu množí živorodě 
a partenogeneticky.

Sáním mšice způsobuje deformaci, žloutnutí listů a výhonů. 
přenáší přes 20 známých rostlinných viróz – mozaika a kade-
řavost brambor, svinutka brambor, žloutenka řepy a mnoho 
dalších.

půdním škůdcům škůdcům (háďátka řepná a bramborová) 
a  proti některým žravým škůdcům (především mladším 
vývojovým stupňům housenek). Neemové pokrutiny mají 
schopnost ozdravovat půdní mikroflóru od  patogenních 
mikroorganismů, pomáhat rostlinám lépe získávat živiny 
a zvyšovat odolnost rostlin proti suchu. Zároveň také po-
krutiny obsahují minerální látky a  základní živiny rostlin 
– dusík, fosfor a draslík, které zajistí zlepšení zdravotního 
stavu rostliny.

Rostliny je proto vhodné vysévat nebo sázet do již namícha-
ného substrátu s přípravkem PLAnt-PRoteCtoR. Účinnou 
ochranu zajišťuje zhruba 4 až 8 týdnů (podle intenzity růstu 
rostliny). 

Dávkování v květníku: na 1 litr substrátu 5–15 g přípravku; 
dávkování do země: 10–50 g pod rostlinu.

přípravek je možné používat pro široké spektrum rostlin 
– pokojové, okrasné, skleníkové rostliny – rajčata, okurky, 
papriky, melouny, kedlubny, saláty; venkovní rostliny – ja-
hodníky, maliníky, hrách, fazole. PLAnt-PRoteCtoR se velmi 
dobře kombinuje s postřiky InSeCt-StoP a FUnGHI-StoP, 
které zaručují doplňující ochranu po skončení 
účinnosti PLAnt-PRoteCtoRU.

Díky pLANT-pROTECTORU budou 
vaše rostliny chráněné již od vysetí, 
a  nebudete tak muset v  prvních 
měsících růstu používat ochranné 
postřiky proti škůdcům.

R 2001:  500 g – 70 Kč 
 1000 g – 120 Kč

Věřím, že tuto změnu uvítáte a že no-
vější sada baby se stane též oblíbenou. 
Rovněž bychom si moc přáli, aby účinky 
našich preparátů vedly ke spokojenosti 
nejen Vás, ale i  těch nejmenších, pro 
které byly tyto preparáty speciálně 
vyvinuty.

Jitka Dvořáková
Kód: 2729 – 394,23 Kč

PLANT-PROTECTOR
Rád bych Vám představil výjimečný přípravek. Jedná se 
o pomocný prostředek PLAnt-PRoteCtoR, který je určen 
pro zvýšení odolnosti a obranyschopnosti rostlin vůči škůd-
cům. V přípravku jsou obsaženy pokrutiny (výlisky) z liso-
vání neemového oleje (použitého v přípravku InSeCt-StoP 
a FUnGHI-StoP), obsahující v menším 
množství tytéž biologicky aktivní látky 
jako olej. Výhodou je ten fakt, že při 
zapravení pokrutin do  pěstebního 
média (hlína, rašelina, kokos) se 
tyto aktivní látky uvolňují, jsou 
společně s  vodou nasávány ko-
řeny a rozváděny do celého rost-
linného těla. V buňce se látky uloží 
do vakuol, a vytvoří tak přirozenou 
ochranu převážně proti savým 
škůdcům (mšice, třásněnky, molice, 
svilušky, puklice, štítenky), proti 

vlastnosti. Je určen pro celodenní používání, ovšem oblíben 
je – soudě dle Vašich ohlasů – také jako ošetření po koupeli.

Mandlový dětský umývací olej – 20 ml, kód 1207 – Díky 
konzistenci podobné jako u sprchovacích olejů lze tento 
olej použít k mytí dětské citlivé, nebo rovněž zánětlivé 
pokožky. Vhodný je též k omývání obličeje. Směs pou-
žitých éterických olejů je známá svými uklidňujícími, 
protizánětlivými a  antiseptickými účinky. přípravek 
napomáhá zklidnit podráždění.

Heřmánkový dětský koupelový olej – 20 ml, kód 1005 
– Velmi jemný koupelový olej, určený pro suchou a přecit-
livělou pokožku miminek, ale i maminek. 

Masážní olej fenyklový – 20ml kód 2709 – Velice oblíbený 
masážní olej, který pomáhá odstranit nepříjemné nadýmání, 
tolik časté u novorozeňat. Díky své konzistenci a obsaženým 
složkám bývá masáž tímto olejem dětičkám velmi příjemná 
a má uklidňující účinky. 

Dětský masážní olej – 20 ml, kód 2708 – masážní olejíček 
určený k použití po koupeli, který umocňuje příjemné chvíle, 
z dotyku rukou rodičů na pokožce našich nejmenších. Jedná 
se o bezvodý preparát, čímž se stává nepostradatelným ze-
jména v zimním období. 

nosní olej baby – 20 ml, kód 1602 – přípravek určený pro 
každodenní použití pro ošetření dětských nosíků. Díky ob-
sahu mandlového a třezalkového oleje spolu s éterickými 
oleji z heřmánku a levandule je účinnost tohoto preparátu 
vynikající. Nosní olej baby je vhodný nejen jako prevence 
nachlazení, ale také k účinnému odstranění následků na-
chlazení nebo i k ošetření pokožky v okolí nosu.
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vzhľad – to som mala akosi v popise práce. Často som účin-
kovala na TV-obrazovke (dodnes v niektorých programoch 
účinkujem) a s aromaterapiou od pana Karla hadka nebolo 
ťažké ostať pekná a pôsobiť mlado. Odvtedy uplynulo asi 
15 rokov a  s  Aromaterapiou Karel hadek ma spája oveľa 
viac ako moja kozmetická kapsa a obsah na mojej poličke 
v kúpeľni... (Že ju používa i celá moja rodina, asi nemusím 
zdôrazňovať).

pred 4 rokmi sa mi v hlave zrodila myšlienka na vlastnú relá-
ciu, ktorá by pravdivo hovorila o tom, čo je zdravé, aj o škod-
livých veciach vo svete, v ktorom žijeme. Oslovila som pana 
hadka, či by mi pred kamerou neodpovedal na pár otázok. 
Tušila som, že je dobrý rozprávač i sympatický človek, samo-
zrejme skvelý odborník... Ale aj tak ma prekvapil: nielenže 
súhlasil, ale neváhal merať vyše 400 km do Bratislavy a ako 
hosť mojej relácie bol naozaj úžasný. Výsledkom bola séria 
pútavých rozhovorov, ktoré sa v mojej relácii – relácii Zdravo 
– stali veľmi obľúbené. A nielen 
to. Vďaka pánovi hadkovi mohla 
relácia pokračovať, začala sa 
naša úspešná spolupráca. 

A  tak sa spojila moja profesia 
reportérky s aromaterapiou..

Natočili sme potom ešte ďaľšie 
3 série rozhovorov. Tá posledná 
sa týkala už i AromaFauny – aromaterapie pre starostlivosť 
o zvieratká. Vďaka nej som spoznala ďaľšieho úžasného člo-
veka a skvelú odborníčku – mišku Švorcovú, a pridala k svo-
jej novinárskej práci príspevky o zvieratách. Vznikla rubrika 
Fauna, kde si nájdu užitočné infomácie majitelia zvierat.

Dnes sa relácia Zdravo vysiela vo všetkých regionálnych 
televíziách na Slovensku a je veľmi obľúbená. Vďaka nej sa 
o Aromaterapii Karel hadek a Aromaterapii Fauna dozvedá 
postupne čoraz viac ľudí – od Bratislavy až po Košice. 

pracovať pre niečo, čomu veríte, nie je ťažké. Je to radosť. 
A takú radosť som pocítila, keď vedenie firmy prijalo moju 
ponuku – starať sa o distribúciu prípravkov AKh na Slovensku. 
Samozrejme, znamená to pre mňa aj veľa sa učiť: o komuni-
kácii so zákazníkmi, o obchode, o samotných prípravkoch. 
Je to pre mňa nový zaujímavý svet a musím povedať – stále 
viac sa mi v ňom páči. Nie sú v ňom žiadne intrigy politi-
kov, ani stresy pri výrobe televízneho spotu, ktorý už zajtra 
každý zabudne... Je to priame, pravdivé, reálne, človek vidí 
výsledok a komunikuje s ľuďmi, ktorým môže poradiť alebo 
pomôcť. Na druhej strane komunikuje s odborníkmi, ktorí 
dobre rozumejú prírode a zdraviu. Je to spolupráca na dobrej 
veci, ktorá sa chváli sama. 

predaj Aromaterapie Karel hadek na Slovensku má čo riešiť. 
Zatiaľ tu chýba miesto, kde by mohli zákazníci prísť a priamo 
si niečo kúpiť... O AromaFaune mnohí počuli len málo. Tí, 
ktorí ju poznajú, však na  ňu nedajú dopustiť a  pre svoje 
zvieratká radi objednávajú tieto skvelé prípravky. 

pracujem na niekoľkých projektoch naraz. Už čoskoro budú 
mať slovenskí zákazníci k dispozícii slovenský e-shop – in-
ternetový predaj – ktorý bude ponúkať výrobky z ponuky 
Aromaterapie Karel hadek aj Aromaterapie Fauna. postupne 
sa vytvára medzisklad produktov v Bratislave a zákazníci sa 
takto budú môcť dostať k ponuke aj osobne – a na druhej 
strane pri zasielaní tovaru nebudú dlho čakať. V priebehu 
nasledujúcich mesiacov sa otvorí centrum Aromaterapie 
Karel hadek a AromaFauny v Bratislave, kde bude možný 
aj priamy odber tovaru.

zasychají a při silném poškození úplně usychají. Silně napa-
dené rostliny jsou opředeny pavučinkou, po které se rychle 
pohybují hladové svilušky. počet generací je velmi závislý 
na teplotě, ve venkovních podmínkách bývá během vege-
tace 7–9 generací.

Bc. Michael Švorc
odborný asistent, 1. Aromaterapeutická KH a. s.
svorc@karelhadek.eu / svorc@aromaflora.eu

Monika Mannová – distribútor 
AKH a Aromafauna v SR
Svojim povolaním som reportérka, televízna moderátorka, 
autorka a dramaturgička programov. Vyštudovala som žur-
nalistiku. pracovala som ako investigatívna reportérka, spra-
vodajkyňa i moderátorka vo veľkých i menších televíziách. 
Vytvorila som niekoľko dokumentov. Animujem a kreslím.

možno sa pýtate, ako som sa teda dostala k aromaterapii, 
k jej propagácii a predaju? 

Ona si ma vlastne raz našla sama. S prípravkami aromatera-
pie, vtedy ešte AOK, som sa po prvýkrát stretla na jednom 
televíznom workshope, kde ich používala moja spolubýva-
júca, kolegyňa – redaktorka z inej televízie. Krásne voňali, 
na moju citlivú, suchú a alergickú pleť mi robili neuveriteľne 
dobre a pôsobili na mňa ako zázračné balzamy. Bola to láska 
na prvý pohľad a odvtedy som už inú kozmetiku používať 
nechcela, aj keď som si ju zháňala niekedy dosť ťažko... mala 
som šťastie na pani kozmetičku, ktorá s prípravkami pracovala 
a odporučila mi vždy krémiky „na mieru“. peknú pleť a mladý 
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Mšice – kyjatka hrachová

poškozuje hrách, bob, lupinu a další luskoviny, z pícnin sa-
jena jeteli a vojtěšce, avšak nepohrdne ani zeleninou na vaší 
zahrádce.

Dospělci i larvy škodí sáním ve velkých koloniích na vrcholcích 
rostlin, listech, výhonech a květenstvích od května do konce 
září. posátá pletiva se deformují a žloutnou, květy a plody 
opadávají. Rychle se množí, podle průběhu počasí má tato 
mšice 15–20 generací do roka. Během vegetačního období 
se rozmnožuje živorodě. malá černá vajíčka jsou kladena 
na podzim na víceleté vikvovité rostliny. Vajíčka přezimují.

Škodí hlavně na  semen-
ných porostech. přenáší 
četné virózy – na  hrachu 
zejména výrůstkovou mo-
zaiku hrachu a  obecnou 
mozaiku hrachu.

Sviluška chmelová

Dospělci tohoto významného fytofágního roztoče jsou  
0,4–0,6 mm velcí, samičky jsou široce vejčité, samci jsou menší 
a štíhlejší. Zbarvení je zelené, šedozelené se dvěma tmavými 
skvrnami na  zadečku. přezimující samice mají oranžovou 
nebo červenou barvu. V přírodě přezimuje pouze samička, 
ve skleníku při vhodných teplotních podmínkách vývoj svi-
lušky probíhá celý rok bez přezimování. Všechna vývojová 
stadia včetně dospělců škodí sáním na spodní straně listů. 
Na spodní stranu listů klade samička také vajíčka. Na listech 
se nejdříve objevují světle zelené až žlutavé skvrnky, které 
později splývají. Listy postupně dostávají bělavou barvu, 

www.karelhadek.eu
6 7

www.aromaflora.eu



8 9

O výrobkoch AKh a ich účinkoch sa na Slovensku budú môcť 
dozvedieť zákazníci nielen z relácie Zdravo, ale aj z časo-
pisov, s ktorými plánujem spoluprácu. V priebehu roka sa 
budem usilovať zorganizovať prednášky pre kozmetičky, 
ktoré s  aromaterapiou pracujú. Je to veda i  umenie, kto-
rému sa dá učiť – a vo firme AKh vedomosti a dobré rady 
prinášajú skutoční odborníci. Dúfam, že sa ich skúsenosti 
takto budú odovzdávať ďalej i  na  Slovensku. Už teraz tu 
pôsobí viac odborníčok, ktoré s aromaterapiou pracujú dlhé 
roky a majú svoje pravidelné zákazníčky. Budem rada, ak 
sa podarí pre prácu s kvalitnými surovinami a prípravkami 
získať ďaľších odborníkov.

To boli len stručne moje predstavy, verím, že sa v  nasle-
dujúcich mesiacoch naplní aspoň časť z nich a teším sa, že 
Slováci budú hádam aj vďaka tomu mať lepší prístup ku 
skvelej aromaterapii z dielne AKh a AromaFauny.

„príroda vymyslela liek na všetko.“ Tento výrok sa mi zdal 
vždy pravdivý, hádam už odkedy som o  ľudskom živote 
a zdraví začala premýšľať. Aj keď nás zo všetkých strán svo-
jimi reklamami valcujú veľkí a bohatí výrobcovia chemického 
a kozmetického priemyslu... Som pozitívny človek a viem, že 
pravdivé a dobré si svoju cestu vždy nájde. V duchovnom 
aj v materiálnom svete.

preto verím i poctivej a kvalitnej rade výrobkov, ktoré vzni-
kajú pod značkou AKh a AromaFauna a bude mi cťou na Slo-
vensku podporiť ich predaj.
 
Mgr. Monika Mannová, www.aromaterapie.sk
+421 911 557 756 (0911 557 756) / m.mannova@gmail.com
Hlaváčikova 4, 84105 Bratislava

Karel Hadek v Rusku
Jméno Karla Hadka v Rusku poprvé zaznělo už před 15 
lety. V té době se zájem o aromaterapii začínal teprve 
probouzet. Objevili se podnikatelé, kteří začali kupovat 
preparáty Karla Hadka v Čechách a dováželi je do Ruska, 
aby uspokojili potřeby nadšenců pro přírodní kosmetiku. 
přestože šlo o velmi malé dodávky, už tehdy mezi těmito 
podnikateli vzplanuly horlivé boje o sféru vlivu. Ve výsledku 
tyto konflikty škodily značce a  brzdily její šíření. proto se 
v roce 2011 Karel hadek rozhodl zorganizovat oficiální za-
stoupení své značky v Rusku. 

První dodávky 
6. Června 2012 byla v Jekatěrinburgu, městě s 1,5 mil. 
obyvatel, registrována „Aromaterapie Karel hadek Rus s. r. o.“ 
prvoplánovým úkolem, bylo zjednání legálního dovozu 
a prodeje pro aromaterapeuty v Rusku. první zkušební série 
byla importována v dubnu 2013. Nejdříve bylo však potřeba 
provést certifikaci téměř 500 názvů produkce. Kvůli tomu 
se muselo provést několik laboratorních testů každého 
preparátu, k čemuž bylo potřeba vynaložit značné or-
ganizační úsilí a vysoké finanční výdaje. Druhou etapou 
bylo osvojení si procesu samostatného celního odbavení, 
což je pro Rusko unikátním jevem. Vzhledem k  tomu, že 
je tento proces velmi složitý, menší a střední ruští dovozci 
raději platí celním brokerům 50 až 500 eur za název jednoho 
výrobku, jen aby se tím nemuseli zabývat sami. pro nás by 
taková spolupráce s brokery byla velice ztrátová s ohledem 
na velmi široký sortiment Karel hadek a to, že nemůžeme 
skladovat produkci skladovat kvůli její krátké trvanlivosti. 
V současné době se dodává 2krát do měsíce, doba dodání 
je 7 až 14 dní, což umožňuje, aby klienti obdrželi produkci 
nejvyšší čerstvosti. Dodání je zprostředkováno přímými letec-
kými spoji do Jekatěrinburgu z prahy nebo Karlových Varů.

E-shop 
Aby ruským klientům nescházely jejich oblíbené prepa-
ráty od hadka, v době, kdy se pracovalo na osvojení procesu 
dovozu, byl vytvořen e-shop. první objednávka byla přijata  
7. června 2012, v den, kdy byl e-shop zprovozněn. Objed-
návky se posílaly z výrobny v Čechách (ruské zákony nepo-
žadují zdanění zboží pro osobní použití). platba probíhala 
pomocí karet umožňujících převod finančních prostředků 
na účet společnosti 1. Aromaterapeutická Kh a. s.

Propagace
Hlavním prostředkem šíření aromaterapie Karla Hadka 
v Rusku jsou semináře. Jsou to velké události pro oby-
čejné lidi i pro specialisty, kteří se zajímají o aromatera-
pii. Od zprovoznění zastoupení v Rusku bylo provedeno 
8 seminářů Karla Hadka v 5 největších ruských městech. 
V lednu 2013 byl vydán katalog kosmetických a hygie-
nických aromaterapeutických preparátů Karla hadka, 
zájemci si rozebrali téměř celé vydání 3000 výtisků. 

Na ruských stránkách se pravidelně publikují překlady článků 
z časopisu Aromaterapie. V říjnu 2013 vyšel ve specializova-
ném časopise „Krása pRO“ velký rozhovor s Karlem hadkem.

Každodenně probíhají e-mailem nebo telefonicky konzul-
tace klientů. Toho se účastní i  sám pan hadek, kterému 
přeposíláme nejtěžší otázky. Rozhodně nám velmi pomá-
hají konzultace paní Švorcové, která má rozsáhlé zkušenosti 
v oblasti kosmetologie.

V srpnu 2013 se v Jekatěrinburgu otevřela kancelář „Aro-
materapie Karel hadek Rus s. r. o.“, kam může přijít jakýkoli 
zájemce, aby obdržel konzultaci, zeptal se na otázky, které 
ho zajímají, vyzkoušel si testery produkce, podal objednávku 
nebo pořídil potřebné preparáty. V několika ruských měs-
tech pracují filiálky zastupitelstva, lékárny, specializované 
obchody, kosmetologická pracoviště, které používají nebo 
prodávají preparáty Kh. 

I přes všechny obtíže se aromaterapie Karla hadka, jeho pre-
paráty a nápady v Rusku šíří a pomáhají lidem nejen vyřešit 
jejich problémy, ale také změnit pohled na takové zásadní 
věci jako je příroda, okolní svět, dobro, štěstí a samozřejmě 
zdraví. připadá mi, že je tomu tak i v Čechách, že? 

Anatolij Mich
Aromaterapie Karel Hadek Rus s. r. o.
Jekatěrinburg, Rusko
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aZimní svědivost

V chladné části roku se vždy množí dotazy týkající se zvýšené 
svědivosti pokožky a možnosti se této nepříjemnosti zbavit. 
Tím prvním, co je třeba zmínit, je samotné chladné roční 
období. I lidský organismus v této době pracuje poněkud 
úsporněji a jedním z důsledků je i snížená tvorba kožních 
tuků. Zde pak mohou být velice účinnou pomocí příjemné 
koupele za použití koupelových olejů. V žádném případě 
bych nedoporučoval další odmašťování pokožky v pěnivých, 
tedy tenzidových koupelových přípravcích. U  suchých až 
extrémně suchých typů pokožky bych doporučil ještě 
následné dodání tuků za  pomoci preparátu Lecitol neu-
tral Super, který krom jiného obsahuje v  tomto případě 
velice účinný brutnákový olej. Jednou z  příčin svědivosti 
může být nedostatečná produkce kyseliny gamalinolenové 
(KGL) v organismu. A právě této složky obsahuje kolem 22 % 
brutnákový olej. Dlouholetí klienti firmy vědí, že brutnákový 
olej tradičně doporučuji u ekzémů, šupinatosti i svědivosti 
pokožky. Za zmínku jistě stojí, že KGL si organismus vytváří 
z kyseliny linolové, která je jednou z nejvíce zastoupených 
složek potravinářských olejů. pokud organismus není scho-
pen přetvořit v  dostatečném množství kyseliny linolové 
na kyselinu gamalinolenovou, pak nejen že, mohou vznikat, 
ale fakticky vznikají různé zdravotní problémy (např. lupénka, 
ekzémy, pmS). Ani pokožka pak nemusí optimálně fungovat, 
a jako jeden z důsledků (menších!) se může objevit i svědivost. 
KGL považuji za velice důležitou složku, hlavně pak proto, 
že na dalších stupních se podílí i na tvorbě hormonů. KGL 
slouží k tvorbě prostaglandinu E1. O této látce je známo, že 
má protizánětlivé účinky a také potlačuje svědivost. proto 
v případě závažnějších problémů na úrovni nedostatečné 
tvorby KGL doporučuji i dlouhodobé orální podávání brut-
nákového oleje. Zde povětšinou stačí denní dávka cca 30 
kapek. pro úplnost ještě nutno zmínit, že dalším olejem, který 

hydrofilní olej neobsahuje žádné 
tenzidy, konzervační látky ani 
barviva. Odstraňuje nepříjemný 
pocit svědění a je vhodný i pro 
dětskou pokožku. Nejraději 
mám do sprchy praktické balení 
s  pumpičkou, která usnadňuje 
dávkování. Běžně ale stačí 
cca 5 kapek na  jedno sprcho-
vání. Nemám-li zrovna po  ruce  
jiné sprchovací oleje, ráda si 
dopřeju HY-Intimu, která voní 
po levanduli a tymiánu, po celém 
těle. přestože Karel hadek nabízí 
také variantu pro muže, nemusíte 
se bát, že partner utrpí jakoukoliv újmu, když bude HY-
Intimu používat také. Složení dámské a pánské varianty je 
velmi podobné a antiseptický a dezodorační účinek stejný.

Ing. Kateřina Juríková
www.katkajurikova.cz

Chvála levanduli – éterický 
zázrak nejen na popáleniny

V  poslední době mám ráda vůni 
levandule, a  tak jsem si ji koupila 
do  „domácí lékárničky“, jak už nám 
na kurzu aromaterapie před lety radil 
Karel hadek. Netrvalo dlouho, a našla 
svoje uplatnění.

Nejprve jsem „éteráček“ přidávala do masážního oleje, 
když jsem potřebovala uvolnit svalové napětí bez použití 

silně prohřívacího masážního oleje Cayathermu. 
pak jsem s ním zakapávala klíště, které jsem chytila 
na borůvkách během dovolené.

A netrvalo dlouho a vyrobila jsem si popáleniny zápěstí 
při neopatrném mixování polévky z dýně hokkaido. 
Zejména u této rozsahem menší popáleniny mě rychlý 
účinek mile překvapil. Dvě kapky neředěného éter-
ického oleje jsem nanesla přímo na zčervenalé ruce 
a  nechala působit. Během oběda jsem měla z  fleků 
velikosti pěti mincí jen malé tečky a než jsem poklidila 
kuchyni po jídle, na zápěstích nebylo vůbec nic.

Jen doufám, že platí třikrát a dost a nebude třeba využít 
další rady, kterou Karel hadek na svém kurzu zmiňoval, že 
totiž levandule smíchaná s medem báječně a bez jizev hojí 
rány, když na vás třeba ve skladu spadne paleta…

I když se vám nic, co by potřebovalo „levan-
dulovou záchranu“ neděje, tenhle éteráček 
Lavandula angustifolia oil hlavně báječně 

voní. Uklidňuje i nervové napětí, zabraňuje 
bolestem hlavy nebo je mírní, působí proti 
nespavosti, a  je také jedním z mála, který 
lze použít lokálně na  pokožku i  sliznici 
neředěný.

Ing. Kateřina Juríková
www.katkajurikova.cz

má podobné vlastnosti jako brutnákový, je olej pupalkový. 
Nutno však podotknout, že ten obsahuje jen kolem 10 % KGL 
a  jeho terapeutické dávky jsou proto podstatně vyšší. No 
a jako poslední doporučení u svědivosti pokožky je nezbytně 
nutné upozornit na  dostatečný pitný režim. I  nedostatek 
tekutin může svědivost vyvolat. 

Karel Hadek

Jak se zbavit vaginálních mykóz 
jednou provždy
Kdybych si směla k péči o tělo vybrat jen jeden jediný ko-
smetický výrobek, jsem si jistá, že by to byl intimní mycí 
olej HY-Intima. používám ho už více než 6 let, protože je 
mi velmi příjemný. Některé mé klientky dostaly letos jeho 
malé balení jako dárek od Ježíška a věřím, že budou stejně 
jako já spokojeny. pomohl totiž už mnoha ženám.

V  nedávné době jsem například vyslechla příběh o  opa-
kujících se vaginálních mykózách, které vyžadovaly 
návštěvu gynekologa až čtyřikrát do roka. Navzdory poc-
tivému užívání doporučených léků se problémy neustále 
vracely. Jak se později ukázalo, 
důvodem těchto potíží byl 
pravděpodobně nevhodný 
mycí prostředek. po  na-
sazení HY-Intimy obtíže 
v  krátké době ustoupily 
a sláva výrobku díky nadšené 
uživatelce dál roste.

www.karelhadek.eu www.karelhadek.eu
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Vážený pane Hadku, 
před 14 dny jsem nechala na dermatologii dceři diagnostikovat 
molusky a většinu z nich ihned také "seškrábnout". Bolestivý 
zákrok a následné komplikované hojení ale byly úplně zby-
tečné. Bohužel dcerka, lékařka ani já jsme totiž nepostřehly 
všechny molusky, až doma jsme objevily další a představa 
druhého „krvavého masakru” mě přiměla pátrat a dopátrat 
se Vašeho výrobku. Ihned jsem Molusan objednala, začala 
dceři aplikovat – a po týdnu jsou všechny molusky pryč! Stačilo 
opravdu dle návodu aplikovat 2× denně malinké množství 
Molusanu přímo na molusku, schovat pod náplast a pak jen 
sledovat, jak moluska slábne, rozplývá 
se, mizí. Jsme nadšené, Molusan 
ukládáme do lednice pro případné 
další použití a Vám srdečně děku-
jeme. Zachránil jste svým výrobkem 
dceru rychle a šetrně před kompli-
kacemi způsobenými další klasickou 
léčbou. Škoda, že paní doktorka mo-
lusan zřejmě nezná.

Ať se Vám dílo daří a do rozlehlého povědomí a oběhu se 
dostanou další a další Vaše podobně „zázračné” preparáty.

Laďka Ortová

Z krásného výletu
přišla zima, za oknem jsou bílé třpytící se závěje, mráz barví 
tváře do červena a doma panuje hřejivé aroma zázvorového 
čaje. Za zimních večerů je velmi příjemné si zavzpomínat 
na dobrodružství. 
 

Tento podzim jsme s přítelem navštívili Čechy. Kromě všeho 
možného jsme se rozhodili navštívit přátele v plzni. Ještě 
doma jsem se těšila, jak si nakoupím spoustu voňavých 
kelímků Karla hadka a proto, když jsem zjistila, že se jeho 
aromatický dům (výrobna jeho úžasných produktů) nachází 
kousek od plzně, prostě jsem nemohla nenavštívit to kou-
zelné místo. 

Jak je známo, aromatický dvůr Karla hadka se nachází na mís-
tečku s názvem Kšice, poblíž města Stříbro. Ze Stříbra do Kšic 
jsme se s přítelem dostali stopem. Jak se ukázalo, zastavil 
nám soused Karla hadka. 

Dvůr aromaterapie prostě září. Jemně žluté stěny a  pro-
story, světlo a lehká, příjemná vůně. Na prostorném zápraží 
se dvěma gauči a malým stolečkem nás uvítal sám Karel. 
Upřímně, nebyla jsem na takové setkání úplně připravená. 
Dostalo mě to do rozpaků, a tak jsem si začala zabraně pro-
hlížet katalog, který jsem dostala. S Karlem si hlavně povídal 
můj přítel. Občas jsem vykoukla zpoza katalogu a ptala se 
na hloupé, jak se mi teď zdá, otázky. Karel mi doporučil ně-
kolik krémů, které mi pomohly v mém boji o krásu. 

Sám Karel mi připadal moc sympatický. Naštěstí není po-
dobný ani Santa Clausovi ani kouzelné víle, neživí se jen nek-
tarem z květů a nespí v oblacích. Je velmi aktivní, činorodý, 
společenský. připadá mi, že snad ani ve spánku nepřestává 
přemýšlet o své práci. 

Navštívili jsme kancelář Karla hadka, účtárnu a nevelký sklad 
již připravené produkce. Všude to vře prací. Zdá se, že Karel 
nakazí svou energií všechny kolem.
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Vybrala jsem si následující produkty AKH:

Obličejový krém tanaderm – tento krém mi pomáhá v boji 
s různými pupínky a záněty, kterých jsem měla na pokožce 
opravdu hodně. Samozřejmě, že to není zázračný krém, který 
jednou nanesete na obličej, a všechno se spraví. V boji o krásu 
pleti hraje velmi důležitou roli zdravý životní styl, krém Ta-
naderm je však výborný pomocník. 
moje pleť se teď cítí i vypadá nád-
herně!

Krém na  ruce Sheaderm – díky 
tomuto krému jsem zapomněla 
na dermatitidu, která mi ničila ruce 
hned, jak nastoupí zima. 

Santalový hydrofilní olej – úžasný 
mycí prostředek. po jeho použití nemáte takový hrozný pocit 
suché, stáhnuté pleti. pokožka je měkká a jemná. 

hydrofilní olej pro ženy Hy-Intima – jemná, čistá 
kůže a žádný nežádoucí zápach.

tonikum z měsíčku lékařského – někdy si 
pleť jen opláchnu a použiji toto tonikum. 
A pleť se cítí krásně!

Nosní olej Donosol – teď už rýma v naší 
rodině nemá místo!

Éterický olej Levadule extra

Éterický olej Citron extra

Mandlový olej

Éterické a základové oleje používám za kos-
metickými účely. Levandulový olej mám obzvlášť ráda. 

A nesmím zapomenout na nádhernou vůni všech přípravků. 
Samozřejmě, každý má své miláčky. mými jsou krém Tana-
derm a levandulový olej, vždyť díky nim už nemám akné! 
Jsem velmi spokojená s tím, jak dlouho mi všechny přípravky 
vydrží. Například hydrofilní mycí olej (100 ml) jsem začala 
používat před dvěma měsíci a zatím jsem vypotřebovala 
jen 2/3 lahvičky (umývám se 2× denně).

Jsem velmi spokojena! Velké díky! 
Anastasia Smirnova

Fotodokumentace
To snad není možné?! Jak rychle to zabralo a to zlepšení! 
musím napsat panu hadkovi a poděkovat mu. Ale jak dokázat, 
že preparát viditelně pomohl a podělit se (co nejlépe) o svou 
zkušeností s ostatními? No jasně, fotografie. Ano, dospěla 
jsem k závěru, že ideálním ukazatelem účinnosti přípravků 
pana hadka je fotodokumentace. 

Ale koho z nás to na začátku aplikace napadne. A tak nemohu 
jinak než slovy pochválit preparáty jako ALBIDeRM Lipio-sé-
rum, který pomohl mé kamarádce zbavit se pigmentových 
skvrn v obličeji. možná se s námi v některé další Aromce 
o svou zkušenost podělí.

pro mne byl příjemným překvapením CItRonoVo-
-MRKVoVÝ speciální bylinný krém. Krásně voní, jeho textura 
je příjemná, pokožka je po něm vláčná, jemná na dotyk a není 
nepříjemně mastná. Krém nejen, že sjednotil pigmentaci 
mého obličeje, ale navíc eliminoval drobné žilky – a to jsem 
teprve v polovině 50 ml balení. 
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Dalším zázrakem je pro mne preparát tHYMICon. Díky své 
nepozornosti jsem předloni na svůj sluncem spálený dekolt 
použila namísto LeVAnDULoVÉ pleťové vody 
tHYMICon. Ani nebudu popisovat své pocity 
a emoce bezprostředně po aplikaci. Během pár 
minut silný pocit pálení vymizel. Večer, místo 
obávaných „slunečních“ puchýřků, byla kůže 
krásně hnědá, bez zarudnutí a pocitů pálení. 
Nedoporučuji podobně šílené aplikace 
slabším povahám a citlivějším jedincům. 

Co však doporučuji, buďte chytřejší než já 
a je-li to ve vašich silách, udělejte si pro 
sebe, a třeba i pro nás (čtenáře Aromky), 
dokumentaci svých úspěchů, i  případ-
ných neúspěchů, s preparáty pana hadka. 
Na vaše příspěvky, ať už s fotodokumentací, 
či bez, se už velmi těším.

Jitka M.

Krásné vlasy bez šampónu
Ty máš tak krásné vlasy. Tak tuhle větu slýchám v poslední 
době velmi často. Důvodů to může mít víc, od složení stravy, 
přes dědičné dispozice, po kvalitní péči a nůžky mojí skvělé 
kadeřnice. Jsem ale přesvědčena, že nemalou roli hraje také 
pravidelné používání mycího oleje na vlasy.

Za definitivní výměnu šampónu za mycí olej může paradoxně 
fotografie psa v loňském podzimní čísle časopisu Aromatera-

pie. Ačkoliv nedám dopustit na kvalitní kosmetiku při koupi 
masážních olejů či tělové kosmetiky, a proto jsem už dlouhou 
dobu věrná značce Karel hadek, k šampónu jsem byla dlouho 
skeptická a ani testování vzorku mě zpočátku nenadchlo. 
Kombinovala jsem používání vlasového mycího oleje s kla-
sickým šampónem, kterým jsem odmašťovala vše kromě 
kořínků a pokožky hlavy. 
Tento postup byl časově 
i finančně nákladný a vý-
sledek ani trochu pře-
svědčivý. Říkala jsem 
si dokonce, jak to musí 
asi vypadat, když takový 
řádně „naolejovaný“ po-
kojový pejsek vyskočí 
v obýváku na pohovku 
(aromater ap eut ické 
olejové preparáty jsou 
k  dostání i  ve  variantě 
pro zvířecí miláčky)…

Nicméně pak upoutala mou pozornost informace, že zákla-
dem úspěchu je mycí olej skutečně důkladně vypláchnout, 
až vám z vlasů teče úplně čistá voda, a pak už není třeba 
dělat nic dalšího. No a jelikož byl víkend, nakonec jsem našla 
nedodělaný vzorek mycího oleje a řekla si, že v nejhorším 
případě si budu muset umýt hlavu druhý den znovu. Ostatně, 
jak vypadají vlasy po umytí, posuďte sami na fotce. S kva-
litou svých vlasů jsem dnes ještě spokojenější a zmizely mi 
dokonce stroupky, které se mi na kůži dělaly už dlouhá léta 
po běžném šampónu. 

Ing. Kateřina Juríková / www.katkajurikova.cz
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Dobrý den, před Vánocemi jsem spolu s vyřízenou objed-
návkou dostala od Vás dárek – Citronovou pleťovou vodu. 
Nejprve jsem netušila, jaké by pro mě mohlo být její využití, 
ale ten den mě zrovna v práci dost bolely křečové žíly a ne-
měla jsem už nic, čím bych je ošetřila, a tak z „nouze” jsem 
vyzkoušela tu citronovou vodu a byla velice mile překvapena 
– ne sice velkým, ale přece jen stahujícím účinkem. 
Tak jsem se rozhodla testovat tuto vodu cíleně 
delší dobu na svých křečových žilách a nevím, 
je-li to jen subjektivní pocit, ale asi jim to 
dělá dobře. Asi po 14 dnech jsem si přidala 
do „nové kůry” i éterické olejíčky na lymfu 
a rozšířené žilky a opravdu se to těm křečáč-
kům zamlouvá! Chtěla jsem tímto poděko-
vat za Váš dárek a podělit se o další 
možnost jeho využití! 

hodně štěstí v roce 2014. 
Z Krnova zdraví 
Věra Pavlíčková

Na kožní problémy 
Sheaderm a Desinfi
mám dobrou zprávu a naději pro ty, kteří mají kožní problém, 
jako jsem měla já. Kožní lékařkou nebylo určeno, jestli je to 
ekzém, atopický ekzém nebo kvasinky – byly to červené 
pupínky, puchýřky, lokalizované pouze na hřbetech a dlaních 
rukou. pupínky velmi svěděly, pichlavě bolely a vadilo jim 
jakékoliv teplo. I ruka pod polštářem při spaní. Vyzkoušela 

jsem nejdříve řadu volně prodejných mastí. poté mastí pře-
depsaných kožní lékařkou. Úleva žádná. po výměně kožní 
lékařky zabrala antibiotická mast, ale jen na ten doporučený 
počet dnů léčby. poté se puchýřky začaly vysévat znovu. A já 
se zrovna v té době v časopise dozvěděla o výrobcích pana 
Karla hadka. Takže jsem neváhala poslat e-mailem dotaz, 
který výrobek použít. Byla jsem mile překvapena rychlou 
odpovědí paní michaely Švorcové. Z doporučených výrobků 
jsem objednala dva – mycí olej na  ruce Desinfi a voňavý 
žlutý krém Sheaderm tH a začala je používat. A od té doby 
mám vyhráno! mycí olej na ruce Desinfi používám několikrát 
denně, krémem Sheaderm tH jsem začala potírat posti-
žená místa 2× denně jemně a malým množstvím. Kůže se 
postupně úplně zklidnila. Bolestivé pichlavé 
puchýřky se zahojily. pokud jsem úplně bez 
potíží, tak krém nepoužívám. pokud kůže 
začne lehce svědit a zarudávat, hned na-
sazuji 2× denně Sheaderm tH – a během  
2–3 dnů je po problému. K výsevu pu-
chýřků ani nedojde.

Oba tyto výrobky vřele doporučuji 
vyzkoušet. Nevím, jestli pomohou 
každému, ale rozhodně stojí za vy-
zkoušení!

O. Faltysová
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Těhotenství a aromaterapie
V době očekávání miminka se pro nastávající maminku mění 
svět, její dosavadní život. pro mnohé maminky se život otočí 
„naruby“. Nechci, aby to vyznělo nevhodně, ale těhotenství 
je pro organismus ženy veliký zvrat, obrat. myslím tím hor-
monální změny, tělesné změny, psychické změny. 

prvními známkami těhotenství je vynechání pravidelné men-
struace, ranní nevolnost, časté nutkání k močení, únava a pře-
citlivělost. první radost z očekávaného miminka je najednou 
provázena i nepříjemnými pocity, se kterými se nastávající 
maminka musí ztotožnit. Citlivé, nateklé prsy, únava, nevol-
nost nebo zvracení, nafouklé břicho, časté močení, změny 
chutí, záchvaty hladu, zvýšená vnímavost pachů, vůní. 
Těhotenství je radost a jako radost by mělo být i prožíváno. 
V době techniky a  internetu je dostupné veliké množství 
ověřených, osvědčených rad. mnohé maminky, protože chtějí 
pro své nenarozené miminko jen tu nejlepší péči, začnou 
hledat nové informace o účinnějších prostředcích pro sebe 
a pro svoje miminko. 

Ale jak se v nich vyznat? Které jsou pro každou jednotlivou 
maminku nejvhodnější? Co je nejvhodnější pro každé jed-
notlivé miminko? mnohdy si maminka společně s tatínkem 
plánují, jaké jejich miminko bude, co mu koupí, čím jejich 
miminko bude vonět, s čím si bude hrát. Občas svými názory 
přispívají babičky, dědečkové, tetičky. Ale konečné rozhod-
nutí je na mamince.

Každá žena chce být zdravá a krásná. Duševní i tělesná po-
hoda je neuvěřitelně důležitá a k tomu může přispět i vhodná 
péče pokožku, vlasy, nehty, sliznice, atd. pokožka v těhoten-
ství bývá sušší, nehty se lámou, účes nedrží, vlasy padají, 
na bradě se objevují pupínky. Co si s tím počít? 

V době těhotenství maminky řeší správnou životosprávu. 
Dostatečné množství vitaminů skupiny B, vitaminy A, E 
a D, minerální stopové prvky, nenasycené mastné kyseliny 
Omega 3 a Omega 6 se podílejí na tělesném i psychickém 
stavu nejenom maminky. Ke kvalitě kůže, vlasů, nehtů však 
přispívá i vhodná kosmetická péče.

Třepení, lámání i praskání nehtů bývá v těhotenství 
častějším jevem. málokterá maminka se může po-
chlubit silnými nehty. Ale i opak je pravdou. Neh-
tová ploténka se nedá vyživovat z  venku, ale je 
možno ji zpevnit. Na to jsou nejrůznější laky, rege-
nerační báze, které se nanášejí na zrohovatěnou 
část. eLAStoSAn je speciální olejový přípravek 
vhodný k ošetření nehtové destičky i kůžičky. Krát-
kou masáží pomocí eLAStoSAnU dojde k podpo-
ření látkové výměny, prokrvení, a tím i regeneraci 
nehtového lůžka. Díky tomu rostou i nehty vyšší 
kvality. Na  ošetření pokožky rukou bude vhodný i  MYCÍ 

oLeJ nA RUCe, který přesně si vyberete, to po-
nechám čistě na  vaší volbě. Obdobně je tomu 
i u krémů, jejich účinky jsou popsány v katalogu 
i na www.karelhadek.eu. Za zmínku ovšem stojí 
speciální přípravek LeCIo MAJo. Tekutá forma 

vitamínů, lecitinů, lihu a rostlinných olejů vyka-
zující desinfekční účinky, a to díky použitým 
éterickým olejům, je vhodná na ošetřování 
jakékoliv pokožky. Nezanechává mastný 
povlak na  pokožce, výborně se vstřebává, 
podporuje fyziologii pokožky. pár kapek 
na  ošetření rukou, a  škodlivé mikroorgani-
smy nemají šanci. Díky netradičnímu balení je 
LeCIo MAJo vhodným přípravkem do kabelky.
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péče o nohy v těhotenství by měla být samozřejmostí. ma-
sážní olej PReVentY je pro tyto potřeby vytvořený. pocit 
těžkých nohou, otoky po několikaminutové masáži vymizí, 
pokožka je hebká, žilky nemají tendenci praskat. 
prostě použité suroviny působí jako balzám. 
pokud se na  nehtech nebo pokožce mezi prsty 
objeví neduhy s podezřením na plíseň, neváhejte 
sáhnout po MYKoSAneCH. Vhodné je i současné 
ošetřování bot, zde oceníte tHYMICon nebo 
Deo BotAS. Zrohovatělou pokožku nohou 
odstraníte pomocí oLeoSoLU PeDI nebo ji 
na několik minut ošetříte krémem PeDIDeRM 
G 10 a následně odstraníte pemzou. Nožky 
vám budou sloužit ještě hodně dlouho. Věřte, 
že po narození miminka se ještě hodně na-

běháte. Nehtové ploténky se 
nacházejí nejenom na  prs-
tech rukou, ale i  na  prstech 
u  nohou. proto neváhejte 
použít eLAStoSAn i tam.

Na  zkrocení vlasů bude vhodným 
pomocníkem VLASoVÉ tonIKUM 
KoMonICoVÉ, které nejenže pod-
poří tvar účesu, ale díky obsaženým 
složkám působí i  na  vlasový váček. 

Tonikum obsahuje pan-
tenol, který je vhodný 
pro regeneraci vlasu, 
pokožky i  vlasové 
cibulky. Nanášet jej 
můžete na vlhké vlasy 
místo tužidla, nebo 

na vlasy suché, a to namísto laku na vlasy. pantenol je vhodný 
i na šedivějící vlasy. podpořit kvalitu vlasů je možno MYCÍM 
oLeJeM nA VLASY. pokud však vlasy začaly vypadávat inten-
zivněji, je vhodné použití vlasového balzámu HAARette Q. 
přípravek se vyznačuje obsahem kopřivového extraktu, který 
pozitivně působí na vlasovou cibulku. Jemnou masáží pro-
váděnou za pomoci balzámu, podpoříte látkovou 
výměnu v pokožce. mnoho přípravků z naší řady 
je multifunkčních, a mezi ně patří i APILIne. Jedná 
se o vlasové tonikum, jež doporučujeme používat 
na vlasy především malých dětí či školáků. pokud 
se však podíváte na složení, není důvod jej nepo-
užít na vlasy pro zlepšení jejich kvality i pokud 
nejeví známky napadení cizopasníky. Lecitin 
se svým mnohostranným využitím, rostlinné 
oleje a éterické oleje, samé prospěšné suroviny. 
Vlasy budou po nanesení několika kapek přiro-
zené, lesklé, sametové. Kvalitě vlasů pomůže 
i citronová šťáva, kopřiva, bříza. postačí pouhý 
odvar, do kterého lze přidat pantenol, a tímto 
roztokem opláchnout vlasy. 

V době těhotenství má i  kožní plášť jinou kvalitu, jiné množ-
ství emulgátorů, hormonů. I proto si kožní film naši pozornost 
zaslouží. pokožka se na těle maminek zvětšuje, což je spojené 
s přibývající vahou, schopností těla zadržovat vodu a mnoha 
dalšími procesy, které paří k těhotenství. Troufám si tvrdit, 
že elasticita pokožky je velice důležitá pro každou maminku. 
Žádná žena si nepřeje mít po porodu popraskanou pokožku 
– strie. Jak na to? pokud se koupete, bude vhodným společ-
níkem KoUPeLoVÝ oLeJ, v naší nabídce jich najdete mnoho, 
ale za zmínku stojí KoUPeLoVÝ oLeJ PeLARGonIoVÝ pro 
svou vůni připomínající růži i schopnost podporovat hor-
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monální rovnováhu, KoUPeLoVÝ oLeJ MAn-
DARInKoVÝ s  osvěžující sladce citrusovou 
vůní a uklidňujícím účinkem a KoUPeLoVÝ 

oLeJ MeDUŇKoVÝ s výraznou bylinko-
vou vůní, která podporuje mozkovou 
činnost, uklidňuje i  nepříjemné kožní 
projevy. Na sprchování jistě oceníte SPR-
CHoVACÍ oLeJ GRePoVÝ, a to právě pro 
jeho pozitivní účinek na lymfatické teku-
tiny. SPRCHoVACÍ oLeJ MeDUŇKoVÝ 
vás potěší svým uklidňujícím účinkem, 
vůně je malinko těžší, ale příjemná i mi-
minkům. po koupeli či osprchování je 
vhodné pokožku bříška, boků, stehen 
a prsou ošetřit masážním olejem MUttI-
SoFt. Jde o olej, jehož 
obsažené složky pod-

porují elasticitu pokožky, a proto je vhodný 
pro péči o pokožku se sklony k tvorbě strií. 
MUttISoFt bude vhodným pomocní-
kem, ale záleží samozřejmě i na vroze-
ných schopnostech pokožky.

Nedílnou součástí péče je i intimní hy-
giena. Zde je vhodným pomocníkem 
HY-IntIMA a to jak na omývání intim-
ních partií, tak i  na  omývání celého 
těla. V  nemalém množství intimních 
balzámů najdete balzám IntIMISS, 
neocenitelného pomocníka při ošetřo-
vání hráze před porodem. Stejně tak jej 
oceníte při péči o bolavé, popraskané 

bradavky při kojení. A  je tu ještě jedna vlastnost, kterou 
IntIMISS má, je přímo zázračný na  opruzeniny. miminka 
jimi občas trpí. IntIMISS můžete použít i na ošetřování in-
timních partií a zadečků miminek. V dnešní době se objevuje 

předporodní používání antibiotických mastí, 
které mají zajistit mikrobiálně čisté poševní 
hrdlo, přes které má miminko přijít na tento 
svět bez možné nákazy. I v tomto případě je 

v aromaterapii alternativa. Jednou možností 
je již zmíněný IntIMISS a  druhou směs 
éterických olejů CAnDISAn, kterou stačí 
kápnout na intimku. Navíc vás po celý den 
bude provázet příjemná vůně olejů. 

V neposlední řadě nesmíme opo-
menout péči o pokožku obličeje. 

Zde je volba především na vás. Na-
bídka našich přípravků je široká. Zmínila bych však 
ALBIDeRM, GeRADeRM, LIPIo SÉRUM HeŘMÁ-
neK, všechny jsou vhodné pro péči o pokožku 

při možném podezření tvorby pigmento-
vých skvrn, pih. V  době těhotenství je 

hormonální nerovnováha častá, a proje-
vuje tmavými místy nad horním rtem, 
na spáncích… 

mezi časté dotazy, které zasíláte 
do  poradny, patří: „mohu 
v  době těhotenství po-
užívat éterické oleje 
do aromalampy?“ 
Odpověď: Ano! 
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Naopak, éterické oleje jsou pro naše domovy prospěšné. 
pročišťují ovzduší, starají se o mikrobiální čistotu našich do-
movů. Domácnost provoněná AteMoLeM, ARoMeCLIMA, 
BoRoVICÍ, nese známky čistoty již při otevření dveří. BoRo-
VICoVÝ olej je vhodné mít doma již kvůli miminku. V atmo-
sféře borovice se utváří téměř sterilní prostředí. V prvních 
dnech po narození nemá pokožka miminka kožní ochranu. 
Ta se utváří postupně. hodně záleží, čím a jak miminko ošet-
řujeme a  jaké procesy probíhají na  pokožce. mikrobiálně 
čisté prostředí je důležitým faktorem při její tvorbě. pokud 
si projdete naši nabídku éterických olejů, najdete jich tolik, 
že nebudete vědět, který vyzkoušet dřív. mohu doporučit 
LItSeU CUBeBU, MeDUŇKU, CItRon…Ze směsí éterických 
olejů VIRoSAn, ARoMA BABY, RUSKoU a FInSKoU SAUnU…

S aromaterapií je těhotenství (a nejen to) opravdu radost. 
pohrávání si s vůněmi a účinky éterických olejů, v tomto pro 
ženu tak krásném období, je velikou výzvou. Kontakt rodičů 
s miminkem je důležitý a masáž může být velice vhodným 
prostředkem. masáž maminčina bříška může provádět i ta-
tínek. příprava vlastního masážního oleje, který bude pou-
žit pro tyto chvíle, může být nezapomenutelným zážitkem. 

Vhodným masážním základem je jakýkoliv neutrální masážní 
či rostlinný olej. Jistě však oceníte LeCItoL SUPeR, který 
bych velice doporučila pro jeho speciální složení, a do něj 
jen přidáte éterický olej vámi zvolené vůně. pokud s aroma-
terapií začínáte, doporučuji okouknout www.karelhadek.eu 
a zjistit možné účinky éterických olejů. V době těhotenství 
doporučuji používat nižší koncentrace silic, právě z důvodu 
intenzivnějšího vnímání vůní. Kolik kapek to je? To už je 
na každé mamince. Vnímání je individuální. 
používání éterických olejů je bezpečné, pokud víte, jak s nimi 
zacházet. V současné době kvůli Chemickému zákonu 350, 

jsme povinni vás informovat o jejich škodlivosti. Z tohoto 
důvodu se množí vaše dotazy a telefonáty. prosím neděste 
se příliš, pokud dodržíte pravidla, která se v aromaterapii 
mají dodržovat, zjistíte, že váš život je čistější, usměvavější, 
vyrovnanější a bohatší o nové vědomosti a zkušenosti. 

Michaela Švorcová
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Měsíček lékařský – 
Calendula officinalis
měsíček patří k nejznámějším a nejúspěšnějším drogám. pří-
znivě působí na činnost jater, žlučníku, žaludku a dvanác-
terníku. používá se i při léčbě astmatu, kašle, bušení srdce, 
upravuje menstruaci, hojí vnitřní i venkovní záněty. Zlepšuje 
práci srdce při mírném snížení krevního tlaku. hojí ušní, nosní, 
krční a  oční záněty. Zlepšuje odolnost nervové soustavy. 
působí fytoncidně. (Fytoncidy – „antibiotika“ vyšších rostlin. 
působí proti bakteriím a některým druhům virů.)

Zevně lze používat odvar k omývání nehojících se ran i na gy-
nekologické výplachy. Odvar i  celá bylina byly používány 
na noční ošetření křečových žil. podporuje jizvení bez hnisání. 
Je vhodný při studených rukách. V homeopatii je vhodným 
konstitučním lékem při růži. 

V  kosmetice je tato rostlinka používána 
ve  formě oleje, krémů, balzámů, tonik. 
Účinné látky podporují tvorbu tkáně, z toho 
důvodu je vhodné používání v případě 
zánětů, proleženin. Krémy s měsíčkem 
jsou vhodné i na ošetření popraskané 
pokožky rukou, opruzeniny. použít se 
dají i v případě revmatických onemoc-
nění. 

před nedávnem jsem dostala 
dotaz: „proč nezařadíte 
do nabídky vašich krémů 
také krém s měsíčkem?“

přiznám se, že tento dotaz mne zarazil. měsíček pěstujeme 
na naší malé firemní zahrádce. Tmavě oranžové květy lá-
kají včelky z celého okolí. měsíček je bylinkou, která u nás 
zastoupení má. A to hned v několika přípravcích. prvním je 
MĚSÍČKoVÉ PLeŤoVÉ tonIKUM. pomáhat může na zánět-
livou pokožku. Zde bych chtěla zmínit, že nemusí jít pouze 
o ošetřování akné. pleťová tonika a vody jsou 
vhodné i  pro ošetřování dalších částí těla, 
nejenom pokožky obličeje. Uplatnění najdou 
na nohách, pokožce kloubů, sloužit mohou 
i k obkladům. 

CALen B a CALen K zastupují výrobky spadající 
do oblasti masážních přípravků. Zde možná nastal důvod 
k otázce ohledně zařazení CALENů. málokdo hledá měsíčkové 
speciality mezi masážními přípravky. 

CALen B – speciální balzám. CALen K – speciální krém. Jaký 
je mezi nimi rozdíl? 

CALen B neobsahuje vodu, základem je bambucké máslo. 
Konzistence je hustší, má výborné promašťovací účinky. 
Vhodný je na pokožku hodně suchou, rozpraskanou i zá-
nětlivou. Velikou výhodu spatřuji 
v možnosti jeho použití jako základu 
při masáži. Účinné složky kombino-
vané s masáží vykazují jedinečné 
výsledky. Dojde k rychlejšímu pů-
sobení účinných látek, ke zrychlení 
látkové výměny v masírované ob-
lasti. Účinek lze zvýšit i provedením 

zábalu. masírovat můžete nohy, ruce, obličej, ale i  oblast 
pánve či beder. Balzám lze použít i  pro ošetření kloubů. 
prostě a jednoduše všude, kde se projevují příznaky zánětů. 
Zánět není pouze akné nebo hnisavý projev na pokožce.

CALen K  obsahuje vodu. Konzis-
tence je jemnější, dobře vstřeba-
telná. hodí se  na klasické denní 
ošetřování pokožky. Výhodou 
je právě vysoká vstřebatelnost, 
proto jej lze doporučit na ošet-
řování pokožky dospívající mlá-
deže. při kosmetickém ošetření 
jej lze použít jako masku. 

Opruzeniny se vyskytují u malých dětí, ale mnohdy se s nimi 
setkávají i dospělí. I zde je měsíčkový krém vhodným po-
mocníkem. 

Co všechno napsat o měsíčkových přípravcích? Využití je 
mnohostranné. mám dojem, že jsou opravdu trochu ne-
doceněné a i my jsme o nich měli informovat naše aroma-
-spotřebitele více. Trochu jsme se domnívali, že o nich ví 
každý a není potřeba se o nich rozepisovat. Opak je pravdou.

pokud máte zkušenosti s  měsíčkovými přípravky a  nejen 
jimi, budu ráda, pokud se o ně podělíte s námi a dalšími 
čtenáři časopisu Aromaterapie. 

Michaela Švorcová

Jak to bylo...
Vážený pane Hadku,
přes svoji kamarádku jsem dlouhá léta nakupovala kosmetiku 
původně od  firmy Cosmetic Karl Hadek, později se firma pře-
jmenovala na Cosmetic Karl Hadek International. Následně jste 
dle informací od firmy z Ústí odešel do důchodu a vše prodal 
paní Skopalové. Došlo i k dalšímu přejmenování firmy na ATOK 
International. Před nedávnem jsem na jedné internetové disku-
si ke svému údivu zjistila, že je to s  tím odchodem do důcho-
du nějaké divné, neboť je zde další firma, která se ohání Vaším 
jménem, dokonce má i Vaše jméno ve svém logu. Byla bych ve-
lice ráda, kdybyste mi napsal, jak se věci opravdu mají.

Hana P.

milá paní hanko,
o této věci jsem se zmiňoval již několikráte v dřívějších vy-
dáních časopisu Aromaterapie. původní firma se opravdu 
jmenovala Cosmetic Karl hadek. hlavně pak díky chybě 
německého grafika pana Schweigera, který připravoval 
podklady pro tiskaře, a české jméno Karel si prostě poněm-
čil. Chybu jsem zjistil, až když byly tiskopisy a etikety, vše 
i s logem, hotovy. Vzhledem k tomu, že jsem neměl dostatek 
finančních prostředků na tisk „bezchybných“ potřebností, 
jsem s touto chybou prostě žil. To se psal rok 1983 a záležitost 

zk
uš

en
o

st
i a

 ra
d

y

www.karelhadek.eu www.karelhadek.eu
20 21



22 23

ha
d

ko
vs

ke
 z

a
m

yš
le

ní

se v té době týkala jen a jen Německa. po pádu bolševického 
režimu v tehdejším Československu jsem přišel i na český 
trh. I zde bylo původně vše pod označením Cosmetic Karl 
hadek. Na  trh přišla kosmetika původně dovážená z  Ně-
mecka pod značkou (logem) 365. později došlo k  výrobě 
v tehdejším Československu, a tyto výrobky dostaly ode mě 
označení AÖK, což byla zkratka slov Aromatherapeutische 
Öl Cosmetic. Tato značka se však dostala do konfliktu s jinou 
chráněnou značkou (AOK), a proto muselo dojít ke změně 
na AtÖK. pak přišly události, kdy došlo k založení nové firmy, 
Cosmetic Karl hadek International a původní firma šla do li-
kvidace. Jedinou společnicí nové firmy se stala paní Skopa-
lová, vzhledem k tomu že já jsem zůstal společníkem firmy, 
která šla do likvidace. po uplynutí určité doby jsme se měli 
stát opětovnými spolu-společníky nové firmy. K tomuto již 
nedošlo, paní Skopalová mi sdělila, že nemá potřebu se se 
mnou dělit. Nějakou dobu odebírala ještě od mé německé 
firmy suroviny, mnohé si však pořizovala sama, mimo moji 
kvalitativní kontrolu. Nezbylo tedy, než začít znova, a tak 
vznikla nová firma Aromaterapie Karel hadek se sídlem 
v Uherském Brodě, později ve Stříbře. 

Taktéž vznikla nová loga, jak firemní, tak pro kosmetické 
preparáty. Firma AKh dostala do vínku vylepšené receptury, 
které vznikaly až po odchodu z Ústí nad Labem, např. prepa-
ráty naprosto bez chemických konzervantů, jakož i mnohé 
novinky. Zde bych rád jmenoval lecitinové preparáty, Lipio-
-Séra, krémy série Leciderma, masážní speciality Cayatherm, 
či Dr. Voštěp. V současné době je logo  a   používáno 
výhradně firmou 1. Aromaterapeutická Kh a. s., která používá 
i další odvozená loga, a to  pro kosmetiku určenou našim 
kamarádům ze říše zvířat a   pro říši rostlinnou. původní 
logo Cosmetic Karl hadek , které vzniklo v Německu, v gra-

fickém studiu pana Schweigera, který k němu má i autorská 
práva, bylo vázáno na firmu Cosmetic Karl hadek. Zde byla 
přihláška podána již 26. 5. 1994. Tento údaj si lze ověřit na: 
http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?poz-
k=43258&plan=cs. 

Čistě náhodou jsem se po letech dozvěděl, že si ho paní Sko-
palová nechala převést jako svůj duchovní majetek na „svoji“ 
firmu. pokud Vás celá historie opravdu zajímá, doporučuji 
Vám přečíst si příspěvky i ve starších číslech časopisu Aro-
materapie. Nepředpokládám, že byste je měla k dispozici 
v tištěné formě, ale najdete je na našem webu v elektronické 
podobě. V AT1/2007 na str. 3–5 článek Není „hadek“ jako 
hadek. V AT 2–3/2007 str. 3 a 4 „Lehké šimrání u žaludku“ 
a str. 5 a 6 „Advokátka“. AT 4/2007 „Interwiew“, str. 31–32, 
dále str. 33 a 34 článek „Re..akce…“, AT 1/2008 str. 35 a 36 
„Není vtip jako vtip“. 

Budu rád, pokud Vám a možná i mnohým dalším poslouží tyto 
informace „od pramene“, aby nebylo třeba tápat v různých 
diskuzích na webech. Konec konců až do dnešních dnů se 
na mě každou chvíli někdo obrací s podobným dotazem. 
Někdy si i stěžují, že jsem jim nedal vědět, že s ústeckým 
ATOKem nemám nic společného…

Karel Hadek

Vážený pane hadku,
ráda bych Vám popsala svou zkušenost, jak se moje periorální 
dermatitida potkala s Vaším balzámem SALTERICA.
 
Již cca 11 let trpím periorální dermatitidou, měla jsem ji za 
těch 11 roků minimálně 7×, takže už tuto nemoc poznám 
v začátku a vím, že s léčbou je nezbytné navštívit kožního 
lékaře, protože samoléčba je nemožná. Léčba na kožním odd. 
probíhá následovně: paní doktorka vždy nasadila borovou 
vodu k omývání, dále nějaké mastičky k promazání, nutno 
omývat pouze převařenou vodou, čistit zuby bez zubní pasty 
nebo zubní pastou bez fluoru. Jednou jsem nechala nemoc 
dojít tak daleko, že mi paní doktorka předepsala antibiotika 
na celý měsíc. Celoročně jako prevenci používám zubní pastu 
bez fluoru, který může být jedním z vyvolávacích faktorů této 
nepříjemné, svědivé a nevzhledné vyrážky. Z vaší nabídky 
mě zaujal balzám SALTERICA, objednala jsem v létě, abych 
byla připravena, až nastane ten správný okamžik k použití...
 
1. 1. Jsem uznala, že vyrážka na bradě je známá a že se musím 
co nejdřív objednat na kožní. 2. 1. Jsem si vzpomněla na Váš 
zázrak v ledničce a na vyrážku jsem začala 3–4× denně apli-
kovat SALTERICU, dále používám pastu bez fluoru, omývám 
obličej pouze vodou, žádný další krém, ani makeup, snažím 
se nebryndat si po bradě jídlo ani nenosím šály. 8. 1. Vyrážka 
zbledla, je viditelná, ale ne tolik, nesvědí. 15. 1. Vyrážka již 
není patrná, ale je nutné stále aplikovat Salte- ricu, již jen 
2× denně. 31. 1. Saltericu používám 
1× denně nebo obden.
 
Třeba se můj postřeh bude k něčemu 
hodit. Děkuji.
 
Gabriela Mačková z Trutnova

Dobrý den, 
chtěla jsem se zeptat, které éterické oleje jsou v  těhotenství 
nebezpečné, nebo by se neměly používat? 

Děkuji za odpověď. S pozdravem
Blanka J. 

milá paní Blanko,
Ač se to nemusí zdát, toto je velice obtížný dotaz. V mnoha 
knihách o aromaterapii jsou vyjmenovány oleje, které by se 
neměly používat, někdy v prvním trimestru, jindy druhém, 
dále pak třetím. Ale tím to nekončí. Jsou zde jmenovány 
i oleje, které by se neměly používat v době kojení. Bohužel 
je zde několik maličkostí, které mě osobně dráždí. Tou zá-
kladní je chybějící zdůvodnění, na základě jakých poznatků 
se autor k uvedeným konstatováním dopracoval. Chybí mi 
samozřejmě i  zdůvodnění, proč by se neměly používat. 
Nezbývá než konstatovat, že o aromaterapii píší i „školáci“, 
kterým jde ze všeho nejlépe opisování. Éterické oleje nepo-
užíváme jen tak, tedy bezdůvodně. Někdy s nimi chceme 
jen provonět byt, jindy i mikrobiálně vyčistit vzduch, který 
dýcháme. můžeme je používat v  kosmetice jako součást 
každodenní hygieny. Následuje možnost jejich použití jako 
prevence onemocnění. Konečně, pokud již onemocníme, 
lze některé nemoci za pomoci éterických olejů i léčit. Dále 
můžeme vycházet z toho, že i použití éterických olejů se 
podstatně různí. Tedy můžeme je „jen“ inhalovat, můžeme 
je do organismu dostávat dermální cestou, tedy přes po-
kožku. Nabízí se i orální použití a konec konců, je zde i další 
možná, byť celkem málo známá, ale velice účinná cesta, a to 
formou čípků, jejichž prostřednictvím se přes tlusté střevo 
vstřebávají přímo do krevního oběhu. V principu lze říci, že 
je možné použít všechny éterické oleje.

p
o

ra
d

na

www.karelhadek.eu www.karelhadek.eu
22 23



24 25

 Otázkou je, jak velké množství éterického oleje lze bezpečně 
použít, a v jaké formě. Jako příklad bych rád uvedl vynikající 
protizánětlivý krém Tanaderm, který obsahuje krom jiného 
i  malé množství vysoce účinného vratičového éterického 
oleje. Tento olej sice lze zařadit do skupiny olejů, které nejsou 
vhodné pro těhotné, ale použijeme-li jej ve formě protizánět-
livého krému na obličeji, tedy lokálně, na relativně malé ploše, 
s jeho daným, tedy nízkým obsahem vratičového oleje, bylo 
by absurdní domnívat se, že může negativně ovlivnit průběh 
těhotenství. Spíše naopak, pokud vyřeší zánětlivost pleti, např. 
akné, není zde sebemenší důvod, proč jej nepoužít. Něco ji-
ného by bylo použít vratičový olej jako koupelový, či masážní 
olej. Zde je již organismus z takto velké plochy a relativně 
dlouhé expozice schopen přijmout daleko větší množství 
zmíněného oleje. Nabízí se i možnost vnitřního použití, např. 
při střevních parazitech. Tím je potřeba aplikovat několikrát 
denně 3 až 5 kapek. Zde se pak dostaneme k množství, které 
již lze definovat jako skutečně nevhodné pro těhotnou či 
kojící ženu. hlavně pak v posledním trimestru a v době ko-
jení. Důvodem je především ve vratičovém oleji obsažený 
thujon, a dále i celkem vysoký podíl (cca 15 %) kafru. Stejně 
jako šalvějový olej i vratičový olej negativně ovlivňuje tvorbu 
mateřského mléka, navíc oba oleje vykazují prokrvující 
účinky. Shora uvedené údaje o aplikacích a koncen-
traci platí prakticky pro všechny éterické oleje. Jako 
další příklad bych uvedl ÉO z máty peprné. O něm 
je známo, že je schopen negativně ovlivnit tvorbu 
mateřského mléka. Znamená to tedy nepoužívat 
v tomto případě masážní, koupelové či sprchovací 
oleje. A samozřejmě nepoužívat jej vnitřně, ve vět-
ších dávkách a dlouhodobě. Olej z máty peprné má 
vynikající, ostře osvěžující chuť, ulehčuje dýchání, 
je velice příjemný, dezodoruje dech, ale používání 

vyšších až excesivních dávek, navíc dlouhodobě, by mohlo 
vést k poškození ledvin. pokud se ale těhotné dámě udělá 
nevolno a použije „služeb“ mátového oleje formou přičich-
nutí, třeba i vícenásobně, bylo by směšné obávat se jakýchkoli 
negativních vlivů na těhotenství či tvorbu mléka. I v době 
těhotenství lze použít mátu proti bolestem hlavy, a to ať již 
ve  formě čaje, či např. ve  formě preparátu China-Balzám, 
kde je součástí receptury. Do  třetice všeho dobrého, dal-
ším olejem, který by bylo možné označit jako „nevhodný“ 
v těhotenství či v době kojení je šalvějový olej. mnozí o něm 
píší, že by se neměl používat v těhotenství kvůli vysokému 
obsahu ketonu thujonu (nervový jed) s  tím, že by thujon 
mohl poškodit nervový systém plodu. Tento důvod však 
patří do říše pohádek. Na gynekologicko-porodnické klinice 
v Kyjevě na základě prováděných vědeckých výzkumů bylo 
prokázáno, že thujon placenta do  těla plodu nepropustí. 
Šalvějový olej by však mohl vyvolat problémy zcela jiného 
charakteru. Díky jeho silně prokrvujícím účinkům se kdysi 
údajně používal v excesivních dávkách na vyvolání potratu. 
Je tedy evidentní, že by měl být tabu pro ženy, které mají 
problémy s udržením plodu, hlavně pak v prvním trimestru! 
Taktéž tento olej negativně ovlivňuje laktaci a to je důvod, 
proč se nedoporučuje jeho používání ve třetím trimestru 
a dále ani kojícím ženám. Na druhou stranu, šalvějový olej je 
velice účinný při mikrobiálních problémech zažívacího traktu. 
pokud by se kojící žena infikovala salmonelou, medicína zde 

aplikuje značné dávky antibiotik. Z mého 
pohledu je v tomto případě eventuální 
aplikace šalvějového oleje podstatně 
menší zlo. Jedním z velice častých do-
tazů je třeba otázka těhotných žen, 
které trpí na kvasinkové výtoky, zda 
mohou používat preparát Femishea, 

případně další aromaterapeutické preparáty. Zde je absolutně 
přehlíženo, zřejmě z důvodu prosté neinformovanosti, jaké 
riziko představuje jak pro těhotnou, tak i  pro plod právě 
kvasinkové onemocnění! Stejná neinformovanost pak vy-
tváří naprosto bezdůvodné obavy z použití preparátu, který 
nabízí účinnou pomoc bez vedlejších negativních účinků. 
To se může týkat např. použití zubního oleje v těhotenství. 
Obsahuje jak malé množství šalvěje, tak máty, jakož i dalších 
olejů, které bývají označovány jako nevhodné v těhoten-
ství. Běžně je možné zubní olej i polknout. Těhotná žena 
může tento olej bezproblémově použít jako preparát ústní 
hygieny s tím, že jej nepolyká, ale vyplivne. Zde se nabízí 
i možnost použít namísto zubního oleje preparát Kariosan, 
nebo dokonce i preparát Baby-Dent. 

Zcela jistě přispívá k  šíření 
strachu i  naprosto hloupá 
nařízení eurobyrokratů ozna-
čovat éterické oleje různými 
strašidelnými symboly. Důvod 
je zcela jednoduchý, oni „od-
borníci“ zařadili éterické oleje 
do skupiny chemikálií… Jedná 
se o naprosto nesmyslné naří-
zení. Avšak i hloupý, či dokonce zločinný zákon je bohužel 
zákon. Na toto téma jsem napsal článek do Aromaterapie č. 
1/2013 „Budeme vás strašit, budeme vám lhát“. Je na stra-
nách 9–13. 

Tito euro-ignoranti naprosto nerespektují, že lidé v minulosti 
neměli k dispozici nic jiného než bylinky! po celou historii 
lidstva ať již bylinky, či výrobky z nich, léčily. Konec konců 
i v dnešní době jsou nejen nepostradatelné, ale mnohdy 

daleko vhodnější i účinnější než různé koktejly farmaceutic-
kého průmyslu. Nyní však vševědoucí komisaři EU, považující 
se za božstvo, dělají nový pořádek. Byliny a výrobky z nich 
jsou dle nich nejspíše nebezpečnější než jaderná katast-
rofa v Černobylu. A tak přímo zakazují informovat o jejich 
léčebných účincích. možná je tím i odpoutávána pozornost 
od stravy plné různých jedůvek, zvaných aditiva, známých 
pod označením „E“, která mohou být, a dle mě jsou, pro 
těhotné daleko větším rizikem. 

Na závěr bych rád konstatoval, že při použití éterických olejů 
v těhotenství by každá žena měla být obezřetná. Neměla by 
používat žádné éterické oleje ve velkém množství, případně 
i hledat vhodnější alternativu. Jistě se mezi éterickými oleji 
najde. Zde vzniká otázka, co je to velké množství. Éterické 
oleje většinou dávkujeme po kapkách. V praxi, s přijatelnou 
chybou, lze počítat, že 30 kapek je 1 ml. Každý éterický olej 
má jinou hustotu, a tudíž i rozdílnou velikost kapky. Jinou 
velikost kapky taktéž získáme, kapeme-li přímo z lahvičky 
s kapací vložkou, jinou pak, použijeme-li pipetu. 1 ml éteric-
kého oleje (v průměru) váží cca 0,9 g. Lze tedy konstatovat, 
že jedna (průměrná) kapka éterického oleje váží cca 30 mg. 
Tedy nikoli „velké“ množství.

pro příští vydání časopisu Aromaterapie připravím kon-
krétnější informace o oněch éterických olejích, které nelze 
označit v těhotenství jako zakázané, které však mohou být 
problematické.

Karel Hadek
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Časopis pro zdraví a krásu č. 1/2013

Budeme vás strašit, 
budeme vám lhát
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teď už naštěstí jen trochu, mokro. Chtěl bych zkusit třezalkový 
olej. Můžete mi poradit, který a  jak dávkovat? Nebo byste 
poradil něco jiného? Existují léky, ale ty mají vedlejší účinky, 
nechci riskovat. Jinak děkuji za vánoční dárek a v novém roce 
přeji hodně zdraví a úspěchů.

A  co se týče Vašich článků, docela bych Vás viděl v  politice. 
Jenže to už byste nebyl v „opozici”, a kdoví, co by s Vámi systém 
udělal.

Hodně štěstí. Jan V.

milý pane Jane,
děkuji Vám za  Váš mail i  Vámi zaslaný dotaz. Začnu ale 
od konce Vašeho mailu. mám své zásady, a  to je i důvod, 
proč bych do politiky nikdy nešel. Není to jen proto, že se 
každodenně můžeme přesvědčovat, že politika je nejen pro-
nikavý smrad a  lumpů ráj. Sice se za svatouška v žádném 
případě nepovažuji, ale na politika prostě nemám žaludek. 
Navíc nejsem sebevrah, mám za to, že kdybych do politiky 
šel, museli by se mě rychle zbavit. :-)

No a nyní k problému Vaší dcery. Ono noční pomočování je 
u dětí celkem běžné, zhruba do 4 let. I po dosažení tohoto 
věku se u  malého procenta tato nepříjemnost projevuje 
i nadále. Občas až do pubertálního věku. pokud zde nejsou 
zdravotní problémy spojené s močovými cestami, jako např. 
infekce močových cest, či jiná onemocnění (cukrovka), pak 
bývá pomočování velice často spojováno s problémy psychic-
kými. Jak sám píšete, všechna provedená lékařská vyšetření 
byla negativní, což lze považovat za malou výhru. I  to, co 
píšete, svědčí o tom, že původ problémů se bude nacházet 
na psychické úrovni. Třezalka by v tomto případě měla podat 

pomocnou ruku. Terapie by byla následující. Ráno a večer 
bych doporučoval vypít šálek třezalkového čaje. připravit kva-
litní třezalkový čaj je tak trochu „umění”. Na jeden šálek čaje 
se použijí 2 g sušené třezalky. Vzhledem k tomu, že obsažené 
účinné složky jsou obtížně rozpustné ve vodě, doporučoval 
bych obě denní dávky již večer dát do termosky, zalít vařící 
vodou a nechat přes noc vyluhovat. pokud by bylo nutné, 
je možno třezalkový čaj přisladit medem. Další možností 

by bylo aplikovat přímo 
třezalkový prášek.

Ten lze získat rozemle-
tím třezalkové drogy 
v  tříštivém mlýnku 
na  kávu. Tělo si pak 

účinné látky z takto aplikované třezalky vyzíská samo. Bo-
hužel, třezalka nabízená běžně k prodeji, dle mých zkuše-
ností, nemá dostatečnou kvalitu, občas bych ji spíše označil 
za znehodnocené seno. proto bych Vám doporučil, jakmile 
začne kvést, abyste si ji s dcerou nasbírali sami. Do té doby 
bych doporučil třezalku z lékárny, předpokládám, že ji pro-
dávají i v lisované formě jako tablety. Samozřejmě, že i tře-
zalkový olej doporučuji jako součást terapie. Zde bych zcela 
jednoznačně doporučil třezalkový olej W10, tedy macerát 
do oleje z pšeničných klíčků. hlavně pak proto, že ze všech 
třezalkových olejů je jak nejúčinnější, tak i nejlépe vstřeba-
telný do pokožky. S olejem W10 pak doporučuji každodenní 
masáž od břišní krajiny, vzadu bederní partii a spodní část 
těla až ke kolenům. předpokládám, že zmíněná opatření by 
již během jednoho týdne mohla přinést výsledky. Jistě by 
nebylo na škodu, dceru do terapie aktivně angažovat. Zde by 
bylo dobré, aby si vedla záznamy o nocích, které bych takto 
označil za „suché”. To by mělo vyvolat nejen pocit vlastní 
odpovědnosti, ale i zvýšit sebevědomí.

Dobrý deň, pán Hadek,
želám Vám a  spolupracovníkom do  nového roku 2014 všetko 
dobré, hlavne zdravie, šťastie a úspechy v pracovnom a osobnom 
živote. Chcem poprosiť o radu, čo dávať na Keratosis pilaris. Syn 
to zdedil po mne. Ja som to nejako neriešila, ale chcela by som 
to synovi nejako zmierniť.

Ďakujem veľmi pekne.
Adka

milá paní Adko,
děkuji Vám za  Váš milý mail i  Vámi 
zaslaný dotaz. Ano, máte pravdu, Kreatosis pilaris je dědičné 
onemocnění. Bohužel, léčení této choroby není známé. Je-
diné, co bych mohl doporučit, je používat na mytí sprchovací 
oleje, jako vhodné by se mi jevily rozmarýnový, alternativně 
i borovicový nebo jalovcový. Na rozdíl od běžné očisty po-
kožky bych doporučoval pořízení kartáčku a  pokožku při 
sprchování řádně tímto kartáčem „promasírovat”.

Dále bych doporučil vyzkoušet preparát Oleosol bal, což je 
mycí balzám, který obsahuje mikrokrystalickou sůl. Lze jej 
nanášet na mírně vlhkou pokožku a provádět s ním takto 
peeling. pokud by se však stalo, že by sůl v tomto preparátu 
obsažená pokožku dráždila, doporučuji vyzkoušet smíchat 
některý ze jmenovaných sprchovacích olejů s krupicovým 
cukrem a  provést peeling takto vyrobeným preparátem. 
možné by bylo pro účely peelingu i použití na jemno nam-
leté kávy ve sprchovacím oleji. Dále pak doporučuji ošetřo-
vání pokožky vhodným krémem s obsahem urey, kyseliny 
mléčné a pantenolu. Jako velice vhodný bych označil krém 
Sheaderm Th. Jakmile přijde možnost opalování, doporučil 
bych každodenní slunění. Na pokožku před sluněním použít 

namísto běžných opalovacích přípravků třezalkový olej W10. 
Takto získá tělo krom jiného i možnost vytvářet si vitamín D. 
Do stravy často zařazovat ryby bohaté na tuk, či tresčí játra. 
Strava by měla být bohatá na provitamin A, tedy betakaroten. 
Vařená mrkev, špenát, kapusta. V nejhorším doplnit stravu 
i o betakaroten z  lékárny. Betakaroten je rozpustný v  tu-
cích, proto je vždy nutné použít i trochu oleje. Zde by mohl 
být vhodným řepkový olej lisovaný za studena. Jako další 
potravinový doplněk bych doporučil i vitamin E z lékárny 
v kvalitě 400 iu na den. Vitamin E funguje jako antioxidant 
a brání tak m.j. znehodnocení vitamínu A v těle. Na škodu 
by nebyla ani konzumace dýňových semínek díky obsahu 
organicky vázaného stopového prvku zinku, který v organi-
smu „zajišťuje transport” vitamínu A. hlavně se musíte obr-
nit trpělivostí, zlepšení se samozřejmě nedostaví hned, ale 
během jednoho až tří měsíců. No a dle reakce lze následně 
odhadnout, co se dá ještě vylepšit. Budu rád, pokud Vám 
moje odpověď bude alespoň trošku užitečná.

Z egyptské hurghady Vám přeji do nadešlého roku jen samá 
pozitivní nej.

Váš
Karel Hadek

Vážený pane Hadku,
prosím poraďte. Mám devítiletou dceru a prošvihli jsme dobu, 
kdy se vytváří v  těle hormon, který člověka budí "na  čůrání". 
Její matka se rozhodla po  odstavení kojení utéct, a  to se 
neobešlo bez různých incidentů. Oběhli jsme jak psycholožku, 
tak specialisty přes ledviny atd. Vše se tedy zdá z  lékařského 
hlediska v pořádku. Dceru však v noci neprobudí nic a ráno je, 
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I aromaterapie má u vysokého krevního tlaku co nabídnout. 
Onou kouzelnou rostlinkou je meduňka lékařská (melissa 
officinalis). Z listů této rostlinky si lze připravit celkem chutný 
čaj. Vzhledem k tomu, že se jedná o siličnatou rostlinku, je zde 
značné riziko, že při přípravě čaje se obsažené éterické oleje 
zčásti odpaří do vzduchu a sníží se tím účinnost připraveného 
čaje. Doporučil bych proto listy meduňky rozemlít v tříštivém 
mlýnku na kávu a 3× denně zkonzumovat po 2 gramech této 
meduňkové „mouky“. Jako další možnost se nabízí i vnitřní 
použití meduňkového éterického oleje, který je v nabídce 
firmy pod objednacím číslem 4088. Jedná se sice o velice 

drahý olej (na výrobu jediného kilogramu meduňkového 
oleje je potřeba kolem 7 000 kg meduňky) ale současně, 

právě u „srdečních problémů“ velice zajímavý éterický 
olej. Zde je možno konstatovat, že napomáhá snížení 
krevního tlaku, stejně tak optimalizuje krevní oběh, 
lze jej doporučit i při srdeční arytmii. Samozřejmě, že 
k dobru přijdou i jeho uklidňující účinky na nervový 
systém. Zde je možné jednu kapku meduňkového 
oleje dát do malého množství (cca 1 ml = 30 kapek) 
třezalkového oleje, ideální je W10, a vmasírovat v ob-
lasti srdeční krajiny. možné je i vnitřní použití. Vzhle-
dem k  tomu, že éterický olej je „silný koncentrát”, 
je vhodné nízké dávkování. Tedy 3× denně cca 1/3 
kapky. Zde je vhodné připravit si olejový „sirup“ dle 

následující receptury. K 25 ml rostlinného oleje (olivový, 
mandlový, příp. i  jiný) přidáme 5 ml meduňkového oleje 
(melissa officinalis). Tento olejový „sirup“ pak užíváme 3× 
denně po dvou kapkách. přípravek má dle mých chuťových 
buněk celkem příjemnou chuť. Dané množství pak vydrží 
na 150 dní. Tento „sirup“ nemá žádné nežádoucí vedlejší 
účinky a lze jej používat dlouhodobě, bez omezení.

Karel Hadek

směs. Koupel, do které se ponoříme až po krk, předpokla-
dem je dostatečně velká vana, zahřeje pokožku, kde dojde 
k rozšíření cév, a tím i poklesu krevního tlaku. Tlak vody pak 
má vliv na lymfatický systém, napomáhá i aktivaci ledvin, 
odvodnění. Takovéto terapeutické koupele je nezbytně 
nutné provádět nejen pravidelně, jak výše uvedeno, ale 
i dlouhodobě. Trvalejších výsledků snížení krevního tlaku 
lze dosáhnout po zhruba dvou až tříměsíční kúře. pokud by 
byl vysoký krevní tlak spojen i se zdržováním vody v těle, je 
možné použít i jalovcový koupelový olej.

Dalším efektivním pomocníkem v sou-
boji s vysokým tlakem může být i ele-
utherococcový extrakt. Sice je u  něj 
uvedeno, že by se neměl používat při 
vysokém krevním tlaku, ale toto do-
poručení je z toho důvodu, že vyšší 
dávky bez adaptace by mohly tlak 
zvýšit. Eleutherococc však nejen 
zvyšuje podstatným způsobem 
imunitu, ale současně působí 
i  jako vynikající adaptogen. Zde 
je potřeba uzpůsobit dávkování. 
Začíná se u dávkování 3× denně 
jedna kapka po dobu 3 dnů. Vždy 
po třech dnech je pak možné zvýšit 
o jednu kapku, až na konečných 3× denně 15 kapek. Eleuthe-
rococc sice krevní tlak o trochu zvýší, ale následně dochází 
díky adaptogennímu působení extraktu k jeho snížení. Zde 
doporučuji používat eleutherococcový extrakt 2 měsíce s ná-
sledující měsíční přestávkou. poté lze kúru vždy opakovat. 
Zde pak doporučuji průběžnou kontrolu krevního tlaku.

Snad jako poslední doporučení bych zmínil, že by neměla 
spát v příliš studené ložnici, chlad nutkání k močení posiluje.
Budu rád, pokud Vám moje odpověď bude alespoň trošku 
užitečná a Vaší dcerce pomůže zbavit se oné nepříjemnosti.

Z egyptské hurghady Vám přeji do nadešlého roku jen samá 
pozitivní nej.

Váš
Karel Hadek 

Vážený pane Hadku,
jako Vaše dlouholetá spokojená zákaznice bych Vám chtěla 
poděkovat za Vaše rady, které mi pomohly zbavit se nepříjem-
ných zdravotních problémů. Nyní bych se ráda zeptala, co byste 
poradil mému manželovi, který trpí na vysoký krevní tlak.

Jana S., Ostrava

milá paní Jano,
vysoký krevní tlak je v populaci celkem rozšířený, a tak Váš 
dotaz není u tohoto problému ojedinělý. Zarážející 
je, že značná část postižených o vyšším krevním 
tlaku, na rozdíl od Vás, ani neví. Vždy doporučuji 
lékařské vyšetření už i proto, že vysoký krevní 
tlak může být také projevem jiných onemoc-
nění. V případě vysokého krevního tlaku pak 
lze označit léky za nevyhnutelné. Krom léků 
však doporučuji přijmout mnohá opatření, která 
taktéž mohou podstatným způsobem ke snižo-
vání krevního tlaku přispět. V ideálním případě 

pak i učinit medikamenty nepotřebnými. Většina 
těch, kteří trpí vysokým krevním tlakem, mají 
problémy s nadváhou. Zde je potřeba věno-
vat mimořádnou pozornost opatřením, která 
ke snížení tělesné váhy povedou. V praxi to 
znamená popřemýšlet jak nad složením jí-
delníčku, tak nad množstvím konzumované 
stravy. V  principu je nutné omezit příjem 
kalorií. Jednou ze součástí takovéto diety 
by pak mělo být i omezení solení jídel, kde 
maximální denní dávka soli by neměla pře-
kročit cca 3 g. Dalším zatěžujícím faktorem 
pak může být stres. I zde je nutné se zamyslet 
nad možnostmi, jak ho odbourat, či ještě 
lépe, jak se mu vyhnout. O cigaretkách a kon-
zumaci alkoholu snad ani psát nemusím… Byť 
malé pivčo po jídle, či skleničku červeného vína bych spíše 
označil za prospěšné. mnohých z výše zmíněných rizikových 
faktorů je možné se celkem bezproblémově zbavit. po přija-
tých změnách v jídelníčku, lze doporučit pokud možno každý 
druhý den zhruba půlhodinku aktivního, terapeutického po-
hybu. V případě možností lze doporučit plavání. Nutné jsou 
i aktivní procházky. Ani jízda na kole není k zahození. Vysoký 
krevní tlak se může projevovat i bolestmi hlavy, velice často 
problémy s usínáním, může způsobovat závratě a mnohé 
další nepříjemnosti. Na místě je zmínit skutečnost, že dob-
rým terapeutickým pomocníkem může být i aromaterapie 
se svými koupelemi. Zde je pak důležitá teplota koupelové 
vody. Ta nesmí být ani příliš horká, ani chladná. Ideální je 
teplota 36 °C. Z koupelových preparátů lze pak označit jako 
nejvhodnější levandulový koupelový olej. Alternativně lze 
doporučit i KO z růžového dřeva, meduňkový či heřmánkový 
dětský. při domácí přípravě koupele by se mělo vždy dbát 
na to, aby se jednalo o uklidňující éterický olej nebo jejich 
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Cena kurzu je 1 500 Kč.

V rekreačním zařízení Račí údolí nabízíme také ubytování 
a stravování. 

Ubytování: 200 Kč za noc, ve vícelůžkových pokojích. 
Strava: plná penze 240 Kč, polopenze 160 Kč, oběd 80 Kč.
Do Račího údolí můžete přijet i s rodinou nebo přáteli, kteří si 
během vaší účasti na kurzu zábavu rozhodně najdou. Výlety 
po krásném okolí jim rozhodně připraví spoustu nevšedních 
zážitků.

Více informací o  kurzu a  především Račím údolí najdete 
na stránkách www.raciudoli.cz
Kontakt: martina Rabenseifnerová
info@raciudoli.cz / 777 946 373, 725 785 566

Račí údolí v Rychlebských 
horách – Jeseníky
Již třetím rokem pro vás připravujeme kurzy aromaterapie 
v malebném prostředí magických Rychlebských hor v Račím 
údolí u Javorníku. Tentokrát jsou to celé čtyři dny, a na které 
že to vyšlo? ZÁKLADnÍ KURZ ARoMAteRAPIe se koná v ma-
gické květnové dny 1.–4. 5. 2014.

Opět máte možnost strávit příjemné čtyři dny s aromatera-
pií, bylinkami, čistou přírodou, horským vzduchem a vodou 
z léčivé studánky Sv. Antoníčka. 

Kurzy v Račím údolí nejsou jen o studiu, ale máte zde mož-
nost skutečně zažít spojení aromaterapie, přírody a matičky 
země, která je zdrojem tohoto cenného bohatství.

program bude koncipován tak, aby bylo dostatek času i na re-
laxaci v přírodě, procházky údolím, sběr bylinek a cvičení 
Zumby – vše kromě samotného kurzu bude dobrovolné. 

Čeká nás také večerní společné posezení u  krbu s  malo-
váním mandal a zpěvem indických bhadžan. Budete moci 
využít námi nabízené služby, jakými jsou masáže, pedikúra 
a manikúra.

Náplní kurzu je základní seznámení s aromaterapií, její histo-
rií, současností, možností používání aromaterapie v domácí 
i profesionální praxi. Seznámíte se s kosmetickými preparáty 
AKh, které vám mají pomoci v počátcích praktikování aroma-
terapie. Každý z účastníků kurzu obdrží certifikát potvrzující 
jeho absolvování. 

Pro maminky
V  našem Baby clubu 
Nekky ve  Zlíně, po-
řádáme nejen kurzy 
plavání a  cvičení, ale 
i  kurzy pro budoucí 
maminky. Kurz péče 
o dítě je zaměřen pře-
devším na  praktickou 
ukázku, jak zvládat 

slasti a strasti spojené s každodenním režimem. maminky 
si vyzkouší zvedání, nošení, polohování miminka, základy 
první pomoci. Oblíbené jsou ukázky jemné masáže bříška, 
které provádíme Mo Fenyklovým. poradí si s kolikou, uleví 
i maminkám při kojení a podpoří laktaci. V závěru kurzu pro-
bíhá velmi příjemná lekce zaměřená na koupání a oblékání 
miminka. Naše dlouholetá instruktorka plavání, sama ma-
minka čtyř dětí, paní Lenka Grácová ráda zodpoví všechny 
dotazy a  prakticky koupání miminka předvede. Během 
ukázky doporučí nejvhodnější přípravky vhodné pro citlivou 
pokožku miminek. Večerní koupání vytváří rituál, který by 
měl být ve stejnou dobu, čímž připraví miminko na klidné 
spinkání. U nejmenších miminek stačí jen mandlovým mycím 
olejem omýt to co je opravdu špinavé, a to je nejvíc zadeček. 
U větších dětí pak je oblíbený Koupelový 
olej heřmánkový, jehož stačí do  dětské 
vaničky přidat jednu čajovou lžičku. Oba 
dva preparáty jsou díky mandlovému 
oleji jemné k pokožce miminka, ale hodí 
se i pro dospělé trpící přecitlivělou suchou 
pokožkou. po večerním koupání můžeme 
přidat jemnou masáž, stačí jen jemné hla-
zení od hlavičky až po prstíky na nožkách, 
miminko se zklidní, a především jste fyzicky 
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v kontaktu, který je nenahraditelný. 
použít můžeme Mandlový olej, Jo-
jobový nebo Z meruňkových pecek. 
Specialitou je Mo Baby, který je určen 
pro běžné ošetření dětské pokožky 
nejen po koupeli. Je vhodný i v zim-
ním období díky tomu, že se jedná 
o bezvodý preparát. 

pokud je miminko nachlazené, apli-
kujeme nosní olej Baby, který lze použít i preventivně. Díky 
obsahu levandule a heřmánku je pro děti velmi příjemný. 
U nejmenších doporučujeme kápnout olej na čtvereček bu-
ničiny a vetřít do nosních dírek a okolí nosu.

maminkám doporučujeme vzít si s sebou do porodnice star-
tovací balíček, tzv. sadu Baby, která obsahuje to nejdůležitější 
pro první dny miminka.

Budoucím maminkám taky rádi doporučíme na masáž hráze 
Intimiss, na ošetření intimních partií nepostradatelnou HY-
-Intimu, na masáž prsů, bříška a dalších krizových partií těla 
masážní olej Muttisoft.

preparáty pana Karla hadka mají v na-
šich kurzech velké ohlasy, za které jsme 
velmi rádi. Velké díky patří samotnému 
panu hadkovi, kterému bych touto ces-
tou ráda poděkovala a popřála krásné 
první jarní sluníčkové dny. Za celý tým 
Baby clubu Nekky Zlín

Babišová Venda / www.nekky.cz
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ZNALOSTNÍ SOUTĚŽ

Jaký byl původní název první firmy Karla Hadka?

a) Cosmetic Karl Hadek

b) Aromaterapie Karel Hadek

c) Cosmetic Karel Hadek

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

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

Aromaterapie Karel Hadek

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

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

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

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

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

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

Termíny kurzů Aromaterapie KH na I. pololetí 2014
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Aromaterapie Fauna 

4. 4. 2014 Aromaterapie nejen pro zvířata I., Praha
5. 4. 2014 Aromaterapie nejen pro zvířata II., Praha
Organizátor: mgr. marika papežová
SVOpAp vzdělávací centrum s. r. o.
U Sanatoria 586, 153 00 praha 5
Tel./fax: 257 913 195
mobil: 602 450 704, 724 207 429
E-mail: vzdelavani@svopap.cz
www.svopap.cz

13. 6. 2014 Aromaterapie nejen pro zvířata I., Praha
14. 6. 2014 Aromaterapie nejen pro zvířata II., Praha
Organizátor: mgr. marika papežová
SVOpAp vzdělávací centrum s. r. o.
U Sanatoria 586, 153 00 praha 5
Tel./fax: 257 913 195
mobil: 602 450 704, 724 207 429
E-mail: vzdelavani@svopap.cz
www.svopap.cz

www.karelhadek.eu
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majitelů nejen čtyřnohých miláčků, které se týkají zdravot-
ního stavu jejich zvířete. Často opakované návštěvy u ve-
terináře, léčba, která je finančně i časově náročná, řeší však 
důsledky, nikoliv příčinu zdravotního problému. A  tak se 
na mne obracejí lidé, jež vystřídali celou řadu veterinářů, 
avšak konečný výsledek je často stejný. Ať už se jedná o zá-
něty zvukovodu či očí, zubní kámen, dermatitidy nebo pro-
blémy pohybového aparátu. problém je i v častém podávání 
antibiotik, kortikoidů, antihistaminik, apod. Situace se vět-
šinou opakuje, nasazení antibiotik, kortikoidů atd., zvíře se 
zlepší a zdá se vyléčené, léky se vysadí, ovšem zanedlouho 
je tu problém znovu a často přejde do chronického stavu. 
Vše se dnes řeší pomocí chemie. Ať už se budeme bavit 
o chorobách těla či psychiky, kosmetice, čisticích přípravcích, 
žijeme v době, kdy většina z nás řeší vše pomocí chemie. 
Záměrně píši „většina“ z nás, jelikož stoupá procento lidí, 
kteří už mají chemie dost, a chtějí nejen svoje problémy, ale 
také problémy zvířecích členů své rodiny řešit jinou cestou. 

A tak se dostáváme k tématu přírodních léčivých 
přípravků. Je trochu problém, že dnes máme boom 
s přírodními přípravky, a tak je na trhu celá řada 
výrobců kosmetiky, léků, vitaminů a dalších věcí, 

jež svoje přípravky označují jako přírodní, bio 
apod. Skutečností je však mnohdy to, že se 
nejen nejedná o  čistě přírodní preparáty, 
ale mnohdy se vysokou cenou platí reklama 
a nikoliv funkčnost přípravku. proto jsou lidé 
k přírodním přípravkům často skeptičtí. Ovšem 
co se týče AromaFauny, jedná se o funkční fy-
ziologické přípravky, které zároveň vzhledem 
ke své koncentraci nejsou nijak extra nákladné. 
po vyzkoušení jakéholiv přípravku od Aroma-
Fauny, se zákazníci vracejí spokojeni a zajímají 

holého papouška. Jednalo se o samičku kakarikiho, která 
po odchovaných mláďatech na jaře ztratila téměř všechno 
peří, chuť k jídlu a nechtěla létat. Vyzkoušela se hromada 
přípravků, ale stav se nelepšil. Doporučila jsem jí tehdy 
přípravek Fauna Parrot a  výsledkem byl děkovný e-mail 
plný spokojenosti, jelikož samička po  6 týdnech aplikace 
zcela obrostla, začala sama jíst, dostala znovu chuť létat 
a celkově ji to povzbudilo. Osobně máme kromě přípravků 
od AromaFauny, jež jsme zkoušeli zejména na našich psech, 
vyzkoušený Molusan, když se přítelově 6leté dceři osypalo 
celé tělo moluskami. Názory doktorů se různily a jediným 
možným řešením se zdálo mechanické odstranění. Do toho 
se však nikomu nechtělo, jelikož to není nic příjemného pro 
nás dospělé, natož pro 6letou holčičku. Tehdy mě jako po-
slední možnost napadlo zabrousit na stránky Karla hadka, 
kde jsem objevila Molusan. po  aplikaci Molusanu začaly 
molusky během jednoho týdne postupně mizet, až se během 
jednoho měsíce ztratily z celého těla, a měli jsme vyhráno. 

Za zmínku zde stojí také dezinfekční přípravky, 
které najdou uplatnění v  každé domácnosti. 
Fauna Desinf používáme na desinfekci pelíšků, 
klecí, terárií apod. Aroma Sanitol je hlavním po-
mocníkem při vytírání, praní i celkovém úklidu 
(naředěný v rozprašovači). Lze ho použít jako 
účinnou, avšak šetrnou dezinfekci celého 
prostředí, která zároveň krásně provoní celou 
místnost. 

poskytuji poradenství v chovu zvířat 
se specializací na kynologii. Denně 
se setkávám s nejrůznějšími příběhy 
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jako základ zdraví zvířat
O Aromafauně jsem se poprvé dozvěděla v katalogu Karla 
hadka, kde byly prezentovány nové přípravky AromaFauna 
pro zvířata. Již delší dobu jsem hledala pro svou prodejnu 
chovatelských potřeb přípravky, které by splňovaly veškeré 
nároky na  složení, funkčnost a  zároveň cenu. Tak, aby se 
jimi dala nahradit veškerá chemie, která se do  zvířat do-
stává zejména ve formě vnějších i vnitřních antiparazitik, 
veterinárních léků a kosmetických přípravků. Všichni, kdo 
máme doma psa či kočku, každoročně řešíme problema-
tiku sezónních ektoparazitů, zejména klíšťat a blech. Když 
v letošním roce začala sezona těchto cizopasníků, chodilo 
ke mně stále více klientů, kteří si stěžovali na nákladnost, 
nefunkčnost a vedlejší negativní účinky přípravků zakoupe-
ných u veterináře. K popisovaným vedlejším účinkům patřila 
zejména malátnost, nechutenství, apatie, otoky krku po an-
tiparazitárních obojcích apod. podotýkám, že se jednalo 
o několik klientů nezávisle na sobě, jež s tímto problémem 
od veterináře přisli. Do té doby jsem sice na prodejně měla 
k dispozici bylinková antiparazitika, avšak účinek byl velice 
slabý, takřka žádný. A tak mi nezbývalo, než hledat dál a najít 
něco, co bude fungovat, a zároveň nebude zatěžovat tělo. 
S aromaterapií od Karla hadka jsem měla do té doby jen 
pozitivní zkušenosti a to mě utvrdilo v tom, že bych chtěla 
vyzkoušet aromaterapii také pro zvířata, eventuálně ji po-
skytnout dál koncovým zákazníkům nejen u mě na prodejně.

V  červnu roku 2013 jsem se zúčastnila prvního semináře 
na téma AromaFauna, kde jsem se dozvěděla spoustu uži-
tečného a odjížděla s předvědčením, že „do toho jdu“, a ještě 
ten večer jsem udělala první objednávku. hlavní pro mě byl 
Fauna Spot a Insektin, kterými jsem potřebovala uspokojit 

zákazníky řešící momentální problém s klíšťaty a blechami. 
po jednoduchém nastínění informací o těchto přípravcích 
se zákazníci jen hrnuli a hlavní byl fakt, že se vraceli spo-
kojení a  doporučili přípravky dál. Jelikož je součástí naší 
prodejny také psí salon, dalším krokem bylo vysvětlování, 
proč koupat zvířata v  mycích olejích namísto šamponů. 
Tzn. proč koupat v bylinkách a ne v chemii, na což si lidé 
relativně rychle zvykli... Speciální funkční přípravky typu 
Fauna Celibat, Urinstop, Fauna otis, Fauna Rinis apod., 
si své koncové zákazníky našly v podstatě samy, jelikož se 
jedná o přípravky, pro které si chovatelé chodí cíleně. Stačilo 
pouze vysvětlit přednosti fyziologických funkčních přípravků 
oproti chemickým.
Než jsem ovšem Aromafaunu začala nabízet dál, vyzkoušeli 
jsme přípravky nejprve sami. Ať už přímo na vlastních zvířa-

tech, či prostřednictvím rodiny, přátel, apod. Stejně tak, jako 
doporučuji kvalitní krmivo, které mám vyzkoušené osobně 
na našich zvířatech, doporučuji také tyto přípravky na základě 
zkušeností osobních či přátel, neb zkušenosti mluví za vše. 
V létě se na mne obrátila kamarádka, která řešila problém 
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drbání. Čekala jsem, co bude v noci, kdy to bylo nejhorší. 
A opět žádné drbání, spokojeně spala. Chtěla jsem vědět víc, 
znovu slyšet o bylinkách, a tak jsme se domluvily na dalším 
semináři. Od té doby vlastně jenom v Libchavách proběhlo 
osm seminářů, kurzů a konzultací, přibývají stále noví lidé, 
mnozí se vrací a stejně jako já, míšo, obdivujeme Tě, za Tvé 
znalosti o bylinkách, zkušenosti, rady. 

Děkuji, že jsi vždy reagovala na  potřeby našich zvířecích 
miláčků a zákazníků a vlastně jsi nám vyráběla a vyrábíš pre-
paráty přímo „na tělo”, pomohla jsi nám vždy s problémem 
zdravotním, ale i  výstavním. připravila jsi balzámy, vosky, 
repelenty, dezinfekce, preparáty pro háravé feny, proti oku-
sování, občůrávání, a mnoho dalších. A další nápady na Tebe 
chystáme. :-)

Děkuji, že jsem mohla i spoustu preparátů s Tebou „testo-
vat” jak na sobě a rodině, tak i na zvířátkách, a být u vzniku 
preparátů a říci jak se mi to zdá a jak to „funguje”. I zákaz-
níci mého salonu se vždy těší na nový preparát a společně 
diskutujeme, jak voní, jaká je po něm srst. 

Nezapomenutelně úsměvné bylo pro mne testování endo-
parazinu na mé rodině, hlavně na synovi, který si stěžoval, že 
nemůže v práci komunikovat s lidmi, že jde z něho česnek.
Děkuji, že jsi stálý poradce na telefonu a díky Tobě a Tvým 
bylinkám jsem mohla pomoci spoustě zvířátkům od  ek-
zémů, lupů, parazitů, zánětu oušek, hotspotů, k urychlení 
pooperačních stavů posílením imunity a rychlejšímu hojení 
jizev pomocí balzámů. Spokojenost majitelů pejsků a jejich 
„díky” je pro mě největší odměnou. Jinak se shodují, že jsi 
je mycími oleji pěkně rozmazlila, neboť nemusí česat, když 
se srst jejich miláčků necuchá.

Také děkuji za mého „aromašampiona” Artíčka, díky jednodu-
ché úpravě v bylinkách jsou pro nás výstavy opravdu výlety 
a ne stres z rozčesávání a používání spousty chemie. Také 
díky Tvé kosmetice můžeme i v dlouhé srsti chodit denně 
na procházku a na zahradu. právě na výstavách nás oslovuje 
spousta lidiček a obdivuje Artíkovu srst. A tak dokazujeme, 
že i v bylinkách se dá vystavovat a vyhrávat.

Děkuji, že můj psí salon krásně voní bylinkami a zákazníci 
jsou spokojení.

Díky Danettce jsem poznala paní Švorcovou a pana hadka, 
prošla jsem všemi semináři a obdivuji znalosti Vás obou. AKH 
a  AROMAFAUNA je pro mě jedinou kosmetikou pro nás, 
lidi i zvířátka, a já Tobě a panu hadkovi moc děkuji a těším 
se na další spolupráci.

Daniela Čermáková 
www.danetta.cz
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se o její další produkty, které doporučují dál svým známým. 
hlavním posláním AromaFauny je pozitivní vliv na fyzickou, 
ale také psychickou pohodu zvířat. proto se Aromafauna 
stala hlavní myšlenkou naší prodejny a získává si mezi našimi 
klienty stále více a více příznivců.

Ing. Klára Jandová
Zoo Iguana, Mariánské Lázně / www.zooiguana.blog.cz

Děkuji...
milá míšo, již čtvrtým rokem pracuji s  úžasnou a  pro mě 
jedinou kosmetikou pro naše zvířecí mazlíčky, s kosmetikou 
ARoMAFAUnA.

Chtěla bych Ti touto cestou poděkovat za to, že jsi vytvo-
řila kosmetiku, která nejenom úžasně pečuje o srst, ale řeší 
i spoustu zdravotních problémů. před čtyřmi lety jsem si ne-
věděla rady s Danettkou, mojí psí slečnou, neustále se drbala, 
až do krve. Vyzkoušeli jsme hodně kosmetiky, i veterinární, 
a žádné zlepšení. Kamarádka mi dala kontakt na Tebe, prý 
ať zkusím bylinky. No taky jsem zkoušela, teď už vím, že ne 
vše, na čem je napsáno přírodní, jsou bylinky... moc jsem 
nevěřila. V rukou jsem držela dva zelené katalogy aromate-
rapeutické kosmetiky AKh pana Karla hadka, pročítala jsem, 
hledala něco pro zvířátka, a nic!!! Vzpomínám na náš první 
rozhovor, vysvětlení po telefonu mi nestačilo, a tak jsme se 
domluvily na semináři. 

Až tam jsem pochopila, proč mi kamarádka dala katalogy 
kosmetiky pana Karla hadka. AROMAFAUNA je nedílnou 
součástí kosmetiky AKH Karla Hadka. Super „spojení” Ha-
dek-Švorcová. hadkovy bylinky a míšo, Tvé znalosti o po-
třebách zvířat. Jela jsem na seminář kosmetiky pro zvířata 
a poznala jsem kosmetiku, která tu je již spoustu let. Člověk 
nemá v životě ničeho litovat, ale já lituji, že jsem ji nepoznala 
dříve. Spoustu věcí bych řešila voňavěji a  lépe a  spousta 
zdravotních problémů by nebyla. Kdo tuto kosmetiku znal, 
chápu, že v ní koupal a ošetřoval i své zvířecí mazlíčky. Dělala 
bych to také, kdybych ji znala, a vůbec by mi nevadilo, že 
na mycím oleji na vlasy by bylo napsáno, že je i na psa. Ale je 
dobře, že jste vytvořili kosmetiku AROMAFAUNA a já mohu 
zákazníkům představovat kosmetiku pro zvířátka.

Zpočátku jsem nechápala – tenzidy, olej, voda, éterické oleje, 
ukázka koupání, nepění to? A jenom mycí olej stačí? Nic víc 
nepotřebuji? Domů jsem přijela s mycím olejem a hlavou jak 
„pátrací balon”. hned jsem Danettku vykoupala, srst úžasná, 
jemná, lesklá a opravdu stačil jen mycí olej, žádný kondi-
cionér, rozčesávač. Danettka vypadala spokojeně, žádné 

www.aromafauna.euwww.aromafauna.eu

A
ro

m
a

Fa
un

a

36 37



38 3938

maloobchodní ceny vč. Dph

6% sleva se týká všech označených preparátů a platí 13. 2.–9. 3. 2014
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KoUPeLoVÉ oLeJe

Kód 
zboží 6% sleva

Kč
20 ml

C
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

I
1002 Z borovicového jehličí 58,24 244,57 342,39 684,79
1003 Citronovo-kafrový 59,75 250,92 351,29 702,57
1004 Eukalyptovo-tymiánový 68,38 287,19 402,06 804,13
1006 Jalovcový 76,66 321,95 450,72 901,42
1007 Levandulový 56,77 238,45 333,81 667,64
1008 Mandarinkový 49,57 208,16 291,41 582,83
1009 Meduňkový 56,21 236,09 330,51 661,05
1010 Pelargóniový 112,68 473,19 662,47 1324,92
1011 Rozmarýnový 71,17 298,93 418,50 837,01
1012 Tymiánový 63,98 268,69 376,16 752,31
1013 Ylang-ylang 98,30 412,84 577,99 1156,00
1014 Z citronové růže 65,42 274,76 384,68 769,38
1015 Pačuliový 65,40 274,69 384,57 769,13
1016 Z růžového dřeva 72,91 306,16 428,62 857,22
1019 Šalvějový 70,37 295,53 413,75 827,49
1020 Grapefruitový 65,73 276,05 386,46 772,93
1017 Neutrální 47,54 199,69 279,57 559,12
2732 Dr. Voštěp 84,76 353,52 566,61 1133,22
1005 Heřmánkový dětský 56,13 235,70 329,96 659,91
1021 Ježíšek 298,34 417,67 835,35
1018C Sada koupelových olejů  18 × 20 ml 562,84

HY-oLeJe nA oMÝVÁnÍ oBLIČeJe

Kód 
zboží 6% sleva

Kč
20 ml

C
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

I
1000 ml

J
1305 HY-olej z růžového dřeva 65,52 275,18 412,77 825,54 1320,88
1304 HY-olej ylang-ylang 64,54 271,11 406,66 813,32 1301,28
1303 HY-olej santálový 63,98 268,70 403,06 806,10 1289,76
1306 HY-olej neutrální 56,78 238,47 357,70 715,40 1144,64
1302 HY-olej na odstr. make-upu 56,78 238,47 357,70 715,40 1144,64
1301 HY-olej na holení 59,66 250,53 375,80 751,60 1202,57
1980 Lipio - KARLOFF 282,96 423,36

SPRCHoVACÍ oLeJe

Kód 
zboží 6% sleva

Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I

1102 Z borovicového jehličí 56,71 238,59 334,03 668,08
1103 Citronový 57,08 239,72 335,60 671,21
1104 Frisch 56,80 238,58 334,01 668,01
1105 Levandulový 56,21 236,09 330,51 661,05
1106 Rozmarýnový 62,53 262,59 367,63 735,23
1107 Santálový 59,64 250,52 350,71 701,43
1108 Z citronové růže 56,21 236,09 330,51 661,05
1109 Čajovníkový 54,21 227,61 318,65 639,72
1112 Šalvějový 57,08 239,72 335,60 671,21
1113 Grapefruitový 54,16 227,52 318,54 614,28
1110 Neutrální 47,54 199,69 279,57 559,12
1114 Meduňkový 55,33 232,36 325,31 650,60
1116 Jalovcový 57,37 240,93 337,29 674,60
1207 Mandlový dětský mycí olej 52,46 220,35 308,49 616,98
1111C Sada sprchovacích olejů  12 × 20 ml 499,88

PRePARÁtY nA IntIMnÍ HYGIenU

Kód 
zboží 6% sleva

Kč
20 ml

C
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

I
 oLeJe

1202 HY-Intima (pro ženy) 49,85 209,33 293,04 586,09
1203 HY-Intim H (pro muže) 49,85 209,33 293,04 586,09

1205 HY-Intim Set 2 × 100 ml 405,33; 2 × 200 ml 526,93

KRÉMY
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
250 ml

H
1204 Intimiss 43,10 323,21 549,44 1034,26
1206 Femishea 50,21 376,53 640,08 1204,89
1211 Genisan 53,91 402,93 684,99 1301,46
1212 Preshea 56,63 424,71 722,01 1371,81

DeoDoRAntY
50 ml

D
115 ml

U
215 ml

V
500 ml

I
1000 ml

J
1208 Happy-Deo 127,44 226,64 362,61 725,22
4222 Antiinsekt spray 187,74 300,40 600,79 1442,28

6% sleva se týká všech označených preparátů a platí 13. 2.–9. 3. 2014

ARoMAFAUnA
Kód 

zboží 6% 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 405,00 604,80 1209,60 2106,00
F0002 HY-Insi 113,40 426,60 637,20 1274,40 2219,40
F0003 Felleol 113,40 453,60 680,40 1360,80 2376,00
F0004 Felletonik spray 167,40 280,80 561,60
F0006 Fell Balzám Neutral 151,20 442,80 880,20 1404,00
F0007 Fell Balzám Antiparazin 183,60 464,40 928,80 1485,00
F0008 HY-Puppy 480,60 723,60 1447,20 2516,40
F0009 HY-Dermal 442,80 658,80 1317,60 2305,80
F0020 Fauna Oral 91,80 356,40 599,40
F0021 Fauna Dentol 91,80 356,40 599,40
F0030 Fauna Rinis 297,00 475,20
F0031 Fauna Otis 297,00 475,20 955,80
F0040 Urinstop spray 280,80 475,20 950,40
F0041 Fauna Celibat spray 286,20
F0042 Fauna SPOT 237,60 378,00 756,00
F0050 Fauna Desinf spray 129,60 291,60 432,00
F0051 Aroma Sanitol 189,00 453,60 745,20
F0060 Insi-spray 232,20 394,20 788,40 1371,60
F0070 Antiparazin 167,40 270,00 534,60
F0071 Insektin 221,40 356,40 707,40
F0072 Endoparazin 205,20 313,20 270,00 1004,40
F0073 Fauna Happy 226,80 356,40 712,80
F0080 Fauna Pads 534,60
F0081 HY-Wasch Pads 226,80 334,80 669,60 1198,80
F0087 MULTIF balzám 189,00
F0088 MYCOS balzám 410,40
F0089 HELP balzám 529,20
F0090 Jojobový olej-spray 442,80
F0091 Pupálkový olej-spray 464,40
F0092 Shea Butter A,E 189,00
F0101 Fauna PARROT 610,20
F0102 Fauna Lecitol Hypo 1009,80 1765,80
F0103 Fauna THERMOL 486,00 729,00
F0200 IMUNO Fauna 280,80 421,20 1630,80
F0104 Fauna Lecitol-N masážní olej neutr. 124,20 216,00 399,60 556,20

ARoMAFLoRA
Kód 

zboží 6% sleva
Kč

100 ml
E

R1001 INSECT-STOP 252,41
R1002 FUNGHI-STOP 417,53

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 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

www.karelhadek.eu
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PRePARÁtY nA oŠetŘenÍ ZUBŮ A ÚStnÍ DUtInY

Kód 
zboží

6% sleva
Kč

5 ml
A

20 ml
C

30 ml
Z

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I

1501  Herpilan 140,71 478,43
1502  Lippea SPF 139,72 475,07
1503  Dentarom 238,42 476,85
1504  Zubní olej 53,84 226,16 339,23 655,87
1505  Halitosan 46,42 306,34 612,69
1506  Kariosan 39,80 167,19 250,79 484,84
1507 Baby-Dent 53,85 227,71 341,57 683,12

PRePARÁtY nA oŠetŘenÍ noHoU

Kód 
zboží 6% 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 68,50 239,71 335,60 671,21 1174,61

1805  Masážní olej na nohy 95,47 334,16 467,82 935,63 1637,37

2728  Preventy 85,96 358,38 501,72 1003,45

1806  Mykosan-N 238,59 787,38

1803  Mykosan-H plíseň pokožky 215,44

1801  Deo-Profuss 31,34 215,44 144,13 230,61 432,41 691,83

1811  DeoBotas 189,81 303,70 570,96 913,54

5 ml
A

50 ml
D

100 ml 
E

250 ml
H

500 ml
I

1000 ml
J

1808  Lympha Pack 35,04 262,67 367,75 656,68 1103,23 1864,98

1802  Pedi-Derm G10 17,26 129,49 181,29 246,03 336,67 660,38

oŠetŘenÍ VLASŮ A PoKoŽKY HLAVY

Kód 
zboží

6% sleva
Kč

5 ml
A

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I

1404 Vlasový mycí olej (mast./norm.) 62,23 261,36 392,05 784,08
1405 Vlasový mycí olej (suché/norm.) 62,23 261,36 392,05 784,08
1401 Komonicové vlasové tonikum 177,98 355,94
1406 Haaretol 65,03 273,12 436,99 874,01
1421 Seboöl 63,91 268,43 375,81 751,59

5 ml
A

50 ml
D

100 ml 
E

250 ml
H

500 ml
I

1403 Lupisan 15,57 190,00
1402 Haarette Q 47,06 715,40
1420 Sebosan 28,56 214,13 299,80 599,57 989,29

40
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6% sleva se týká všech označených preparátů a platí 13. 2.–9. 3. 2014
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6% sleva se týká všech označených preparátů a platí 13. 2.–9. 3. 2014
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tůLeCItInoVÉ KRÉMY

Kód 
zboží

6% sleva
Kč

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

2041  Leciderma Supra 44,67 337,18 509,14 1018,63
2053  Leciderma Supra SPF 6 369,20 579,65 1159,30
2042  Leciderma Shea neutral 41,95 316,54 475,45 950,90
2049  Leciderma Shea neutral SPF 6 45,76 348,31 539,01
2043  Leciderma Shea Lavendel 48,31 366,13 549,17 1098,35
2046  Leciderma Shea Lavendel SPF 6 52,11 397,89 612,75
2044  Leciderna Shea růže 57,20 442,39 663,60 1327,17
2047  Leciderna Shea růže SPF 6 62,28 474,17 727,16
2045  Leciderma Shea santál 57,20 442,39 663,60 1327,17
2048  Leciderma Shea santál SPF 6 61,01 474,17 727,16
2007  Eleuterococcový 41,12 308,33 468,64 937,28
2008  Eleuterococcový SPF 6 47,06 352,98 536,53
2024  S mateří kašičkou – Gelee Royale 47,45 355,87 540,90 1081,81

LIPIo-SÉRA

Kód 
zboží

6% sleva
Kč

35 ml
S

100 ml
E

1950  Lipio sérum neutrální 288,15 665,89
1960  Lipio sérum neutrální SPF 6 321,31 759,25
1951  Lipio sérum růže 525,45
1961  Lipio sérum růže SPF 6 554,58
1952  Lipio sérum santál 467,26
1962  Lipio sérum santál SPF 6 501,97
1953  Lipio sérum heřmánek 390,81
1954  Lipio sérum růžové dřevo 350,90
1955  Lipio sérum levandule 322,02
1965  Lipio sérum levandule SPF 6 359,04
1956  Lipio sérum cedr Atlas 335,29
1966  Lipio sérum cedr Atlas SPF 6 368,19
1957 Lipio sérum Albiderm 418,96
1958 Lipio sérum LMP 311,93
1968 Lipio sérum LMP SPF 6 352,18

noSnÍ oLeJe

Kód 
zboží 6% sleva

Kč
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
1601  Nosní olej 187,57 300,13
1602  Nosní olej Baby 191,18 305,90 611,76
1603  Donosol 311,11

ReGeneRAČnÍ oBLIČeJoVÉ oLeJe

Kód 
zboží 6% sleva

Kč
30 ml

Z
100 ml

E
1907  Levandulovo-mrkvový 283,52
1908  Levandulovo-mrkvový SPF6 315,19
1910  Ylang-ylang 299,08
1919  Avokádo 234,96
1904  Avokádo SPF6 266,72
1901  Aloe vera 244,57
1920  Aloe vera SPF6 276,25
1902  Arnika 238,02
1903  Arnika SPF6 269,50
1916  Alipia 353,52
1909  Geraderm SPF4 275,15
1911  Neutrální 239,88 671,68

eXKLUZÍVnÍ ReGeneRAČnÍ oBLIČeJoVÉ oLeJe BPJ

Kód 
zboží 6% sleva

Kč
30 ml

Z
100 ml

E
1917  Rosea BPJ 739,49
1912  Heřmánkový BPJ 862,91
1913  Neroliový BPJ 966,17
1914  Santálový BPJ 914,09
1915  Neutrální BPJ 575,40 1668,66
1921  Jasmín 471,23 1130,95
1922  Jasmín SPF6 501,48 1203,55

ReGeneRAČnÍ oBLIČeJoVÉ KRÉMY

Kód 
zboží

6% sleva
Kč

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

2003  Citronovo-mrkvový 35,83 268,70 429,94 832,99
2011  Santalia 31,81 238,47 405,39 739,26
2012  Santalia SPF6 35,24 264,43 449,53
2014  Levandulový 36,82 276,05 414,07 828,14
2015  Levandulový SPF6 37,53 288,26 445,54
2016  Mateřídouškový – Quendel 36,48 273,56 437,70 848,04
2017  Apisan 42,36 329,32 461,29 830,54
2018  Olivový 30,35 227,51 363,99 705,26
2019  Olivový SPF6 37,70 282,77 423,74
2022  Roseana 44,70 335,26 502,87 905,17
2023  Roseana SPF6 49,24 369,40 554,09
2025  Aknette 35,02 262,60 420,16 814,06
2026  Aknette SPF6 38,25 286,95 434,61
2027  Z citronové růže 36,16 271,17 433,86 705,02
2029  Čajovníkový 22,94 171,92 257,88 515,75
2030  Čajovníkový SPF 6 24,87 186,44 285,71 571,46
2039  Neroli 46,31 347,34 555,72 1041,97
2050  Sensishea 22,13 165,86 265,39 464,42
2031  Aloe vera 43,60 331,74 513,35 1026,67
2032  Tamanu-Derm 70,36 556,58 875,61 1751,20
2033  Shea-Mellisea 38,33 287,49 431,22 862,43
2028 Tanaderm 26,43 198,15 317,03 634,06

SPeCIÁLnÍ KRÉMY

Kód 
zboží 6% sleva

Kč
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
250 ml

H
500 ml

I
2001 Montana 28,55 214,13 321,18 620,99 1027,83
2002  Atop-Derm 33,40 250,53 375,78 751,57 1177,47
2020  Aradea 23,01 358,37 709,47 1188,92
2062  Body Salvia 41,88 222,73 356,34 712,69

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

Kód
zboží

6% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I

1000 ml
J

2501 Pleťová voda citronová 13,77 102,00 234,58 377,34
2502 Pleťová voda hřebíčková 13,77 102,00 234,58 377,34
2503 Pleťová voda jalovcová 13,77 102,00 234,58 377,34
2504 Pleťová voda levandulová 13,77 102,00 234,58 377,34
2505 Pleťová voda rozmarýnová 13,77 102,00 234,58 377,34
2506 Pleťová voda růžová 19,15 141,62 325,72 523,99
2507 Pleťová voda ylang-ylang 13,77 102,00 234,58 377,34
2508 Pleťová voda čajovníková 13,77 102,00 234,58 377,34
2509 Pleťové tonikum citronové 15,48 117,66 247,07 423,53
2513 Pleťové tonikum hřebíčkové 15,48 117,66 247,07 423,53
2514 Pleťové tonikum jalovcové 15,48 117,66 247,07 423,53
2516 Pleťové tonikum levandulové 15,48 117,66 247,07 423,53
2517 Pleťové tonikum měsíčkové 20,18 153,39 322,14 552,22
2518 Pleťové tonikum rozmarýnové 15,48 117,66 247,07 423,53
2522 Pleťové tonikum růžové 20,18 153,39 322,14 552,22
2520 Pleťové tonikum ylang-ylang 15,48 117,66 247,07 423,53
2521 Pleťové tonikum čajovníkové 15,48 117,66 247,07 423,53
2510 PT eleuteroccoc-propolisové 70 % alk. 37,64 158,08 221,30 474,25

PRePARÁtY nA oŠetŘenÍ RUKoU

Kód
zboží

6% 
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
154,47 386,18

1702  Rea 22,13 165,84 232,18 414,61 630,19

1703  Myrhea 22,77 170,70 221,92 409,70 631,62

1704  Sheaderm TH 43,58 326,82 588,27 1013,11 1568,68

1705  Balnaru TH 34,21 256,56 461,81 795,33 1231,50

1710 Lecio-MAJO 204,96 409,85 536,37 997,90 1696,43

6% sleva 20 ml
C

500 ml
I

1706  Citrio – mycí olej 15,75 329,31

1707  Desinfi – mycí olej 17,23 358,33

1708  Sensitiv – mycí olej 22,35 449,33

9503  Sáčky k termorukavicím 100 ks 53,82

6% sleva se týká všech označených preparátů a platí 13. 2.–9. 3. 2014

AntICeLULItIDoVÁ SÉRIe „CeLLU-tHeRAP”

Kód
zboží

6% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I

1000 ml
J

1001  Koupelový olej Cellu-Therap 93,96 394,61 552,46 1104,94 1933,64
1101  Sprchovací olej Cellu-Therap 73,25 307,59 430,62 861,24 1507,18
2707  Masážní olej Cellu-Therap 68,25 286,66 401,31 802,62 1375,92

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

2702  Masážní krém Cellu-Therap 36,30 272,27 435,64 871,28 1470,29
2730c  Sada testerů Cellu-Therap 4 ks 251,11

oPALoVACÍ oLeJe

Kód
zboží

6% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

2601  Speciální tělový olej SPF 4 51,33 200,21 340,34
2602  Opalovací olej SPF 6 72,25 310,71 497,15
2603  Opalovací olej SPF 10 77,87 334,83 535,73
2604  Opalovací olej SPF 15 88,93 382,37 611,81

115 ml
U

215 ml
V

2610 Lecison 268,49 429,58

DĚtSKÁ SÉRIe

Kód
zboží

6% 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 56,13 235,70 329,95 659,91

1207 Dětský mandlový mycí olej 52,46 220,35 308,49 616,98

1602 Nosní olej Baby 191,18 305,90 611,76

2034 Baby K heřmánkový 23,91 179,44 251,21 448,60

2035 Baby L levandulový 22,29 167,19 234,06 417,97

2708 Baby (masážní olej) 46,98 197,32 296,00 591,97

2709 Masážní olej fenyklový 56,74 238,27 405,07 810,14

2713 Muttisoft 59,88 251,49 427,56 905,43

4229 Aroma Baby 214,52 429,04

2729c Testovací sada Baby 9 ks 394,23

SPeCIÁLnÍ PRoGRAM CoUPeRoSe

Kód
zboží

6% sleva
Kč

5 ml
A

30 ml
Z

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

2004 Regenerační krém Althea 47,77 358,24 537,36 1074,73
2005 Regenerační krém Althea SPF 6 51,65 387,33
1905 Regenerační olej Althea 311,16
1906 Regenerační olej Althea SPF 6 342,53

43

Vzhledem k neustálému pohybu cen surovin na světových trzích je nutno považovat ceny v tomto ceníku jen jako informativní. Jediný platný ceník je na našem e-shopu www.karelhadek.eu
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6% sleva se týká všech označených preparátů a platí 13. 2.–9. 3. 2014

ReGeneRAČnÍ PLeŤoVÉ MASKY

Kód
zboží

6% sleva
Kč

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

1000ml
J

2401  Jojoba 27,12 203,33 284,64 487,98 833,63 1463,95
2402  Lecitinová W/O 33,31 249,92 349,90 599,81 1024,69 1774,44
2403  Naturalia W/O 31,62 237,19 332,06 569,25 972,45 1707,73
2404  Saltia W/O 30,18 226,37 316,90 543,26 928,05 1607,11
2405  Aktiderma LY 34,27 256,92 385,38 693,69 1104,75 1849,82

MASÁŽnÍ oLeJe, KRÉMY A BALZÁMY

Kód
zboží

6% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I

1000 ml
J

2714 Cayatherm 85,32 358,37 609,23 1218,48 2042,73
2710 Levandulový 52,73 221,49 376,54 753,07 1262,49
2711 Mandlovo-třezalkový 51,88 217,86 370,39 740,73 1241,83
2712 Thermoton 101,10 424,65 721,92
2717 PMS (uklidňující) 106,41 446,93 804,47 1564,26
2718 PMS-PRO (prokrvující) 51,87 217,82 392,06 762,36
2720 Skořicový 52,42 220,15 374,25 748,50 1254,84
2722 Cosette 118,78 498,82 847,98
2724 Neutrální 45,56 191,31 325,23 650,49 1090,53
2716 Lecitol Neutral Z 36,61 153,84 276,88 538,39 907,56
2719 Lecitol Neutral Super 53,28 223,77 402,80 783,20 1320,25
2721 Lecitol MCS-N 129,49 246,03 414,36
2735 Lecitol Lindenol 51,02 214,24 364,19 728,37 1221,10
2723 Lecitol Royale 62,56 262,74 446,69 893,37 1497,72
2736 Lecitol Ylja 65,42 274,76 467,11 934,23 1566,21
2737 Lecitol Walo 59,38 249,37 423,92 847,86 1421,40
2732 Dr. Voštěp (Holzfälleröl) 84,76 353,52 566,61 1133,22 1983,16
2727 Testovací sada masážních olejů 12 × 20 663,48

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

2701 Calen B 22,22 331,01 595,82 827,52
2704 Calen K 23,98 357,37 750,47 1143,57
2705 Tenarene Akut 29,85 223,84 358,13
2706 Tenarene Super 47,93 359,48 575,18
2731 Schoko Pack 27,19 309,95 619,91 1053,84
2739 Boro-Boro Balzám 27,74 208,05 332,88 665,76 1131,80

FLUID – GotHeA

Kód 
zboží

6% sleva
Kč

30 ml
Z

1970 Gothea AMO 1241,46
1971 Gothea ROY 1393,92

ZÁKLADnÍ KRÉMY

Kód 
zboží

6% 
sleva

Kč
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
250 ml

H
500 ml

I
1000ml

J
2301  Dermisoft 19,21 144,08 194,51 272,31 381,24 533,74
2302  Naturalia 25,06 187,84 262,97 525,94 867,79 1475,25
2303  Shea Butter 30,53 228,96 320,58 641,13 1077,10 1820,82

PRoGRAM SALtIA

Kód
zboží

6% 
sleva

Kč
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
250 ml

H
500 ml

I
2036  Saltia 25,34 190,00 342,02 513,02
2037  Saltia BN 38,25 286,86 487,64 946,61
2404 Saltia W/O 30,18 226,37 316,90 543,26 928,05

oČnÍ KRÉMY

Kód
zboží

6% sleva
Kč

15 ml
T

50 ml
D

2201  Shea-Carre R 310,14
2202  Shea-Carre N 274,60
2203  Leci-Carre 307,11 767,77

tĚLoVÉ KRÉMY

Kód
zboží

6% sleva Kč
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
200 ml

G
250 ml

H
500 ml

I
2060 BodyEm Neutral 22,27 167,09 250,62 484,53 823,67
2061 BodyEm Roy 25,01 187,53 281,29 543,82 924,51
2070 Lecitinia Body BALM 264,63 529,25
2071 Lecitinia Body MONTANA 290,76 581,53

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

Kód
zboží

6% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I

1000 ml
J

1038 Koupelový olej Menoton 76,66 321,95 450,71 901,42 1442,28
1138 Sprchovací olej Menoton 59,66 250,55 350,78 701,56
2738 Tělový olej Menoton 81,00 340,18 476,24 952,47

SPeCIÁLnÍ PRePARÁtY

Kód
zboží

6% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I

1809 Depilol 53,89 226,39 362,22 769,72
2733 Narbenol 100,49 417,70
2803 Hemosan 56,50 237,32 379,72 759,41
1810 Dekubitol tělový olej 97,42 408,90 695,13 1390,25
2830 Atosan-Leci 87,39 367,07 513,89 1027,77

5 ml
A

30 ml
Z

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

2725 China balzám 68,31 286,88 372,96
2726 Thermo-Balzám 18,15 263,18 526,35
2802 Wintershea 42,02 231,11 369,76
2804 Molusan 35,68 199,77 319,65
2807 Proatem balzám 43,10 323,21 549,44 1098,90
2808 Salterica 17,20 128,98 193,47 386,94
2740 Joshea 344,34 550,95 1101,89
2809 Oleosol BAL 75,37 105,52 211,05
2810 Oleosol JAGR 85,05 119,03 238,16
2811 Oleosol CELLU 94,85 132,74 265,51
2812 Oleosol PEDI 94,07 131,65 263,30
2821 Atopinal 35,21 264,03 369,63 739,26
2822 Shea-Vita 102,87 144,02 288,04 475,25

PotRAVInoVÉ DoPLŇKY
Kód

zboží Bez slevy
Kč

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

1000 ml
J

3001  Eleutherococc extrakt 213,40 490,82 932,55 1790,50
100 g

E
250 g

H
500 g

I
1000 g

J
3002  Eleutherococc kořen 91,16 154,96 273,48 419,31
5105  Vitamín C v prášku – 130 g 158,10
 115 ml

U
215 ml

V
500 ml

I
1000 ml

J
3003  Aloe vera šťáva (gel) 85,51 122,97 198,25 337,01
3004 Aloe vera šťáva (gel) koncentrát 10× 276,25 442,71 892,08 1516,51

44
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Kód
zboží 6% sleva

Kč
5 ml

A
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
100 ml

E
4001  Amyrisový – Amyrisöl 184,31 294,90 589,80 1013,72
4002  Badyánový – Anisöl 127,30 203,67 407,34 700,12
4108  Bazalkový olej 200,55 320,86 641,73 1102,96
4004  Benzoin absolue (přír. krystaly) (g) 282,51 452,00 903,99 1553,74
4005*  Bergamot – Bergamotteöl 246,31 394,10 788,19 1355,70
4006  Borovice-jehličí – Kiefernnadelöl 135,96 217,54 435,08 748,32
4003  Cedrové dřevo Atlas – Cedernholzöl 107,20 171,51 343,05 589,61
4007  Cedrové dřevo - Cedernholzöl 114,48 183,15 366,29 630,04
4009  Celer-semena – Selleriesamenöl 243,79 390,06 780,15 1340,86
4010*  Citron – Zitronenöl 148,10 236,97 473,93 814,57
4011*  Citron bez terp. – Zitr.terpenarm 262,46 419,94 839,86 1443,53
4012*  Citron extra – Zitronenöl 169,99 271,99 543,99 934,97
4013  Citronelový – Zitronellaöl 113,51 181,60 363,22 624,28
4014  Citronová růže – Citronellaöl 174,61 279,39 558,75 960,36
4015  Citronová tráva – Lemongrasöl 136,33 218,11 436,23 750,33
4016  Cypřiš – Cypressenöl 203,03 324,84 649,67 1116,62
4076  Čajovník – Teebaumöl 150,45 240,71 481,43 827,45
4017  Česnek – Knoblauchöl 202,94 324,70 649,41 1116,17
4054  Dobromysl – Oregáno – Origanumöl 233,91 374,25 748,49 1286,47
4018  Elemi – Elemiöl 254,51 407,22 814,44 1399,81
4019  Estragon – Estragonöl 301,98 483,15 966,30 1660,83
4020  Eukalyptus – Eukalyptusöl 107,89 172,62 345,24 593,37
4096  Eukal.-citronový – Euk.Zitriodoröl 123,17 197,09 394,20 678,00
4021  Eukalyptus Koala – Eukalyptusöl 1–5 ks 95,10 171,19
4021  Eukalyptus Koala – Eukalyptusöl 6–12 ks 92,34 166,21
4021  Eukalyptus Koala – Eukalyptusöl 13–25 ks 88,05 158,48
4021  Eukalyptus Koala – Eukalyptusöl 26 ks a více 85,30 153,54
4022  Fenykl – Fenchelöl 140,56 224,91 449,80 773,11
4023*  Grapefruit – Grepefruitöl 141,98 227,17 454,34 781,47
4024  Heřmánek žlutý – Kamillenöl gebl 583,11 932,97 1492,75 2985,50 5131,33
4025  Hřebíček – Nelkenöl 101,46 162,35 324,67 558,04
4101  Jalovec extra – Wachoderöl 317,37 507,79 1015,58 1745,52
4027  Jedle-šišky – Edeltannenzapfenöl 195,47 312,76 625,52 1075,12
4028  Kadidlovník – Weihrauchöl 327,47 492,36 787,77 1575,55 2707,96
4029  Kafr – Kampferöl 93,98 150,37 300,74 516,89
4030  Kafr (přír. krys.) – Kampferöl nat.(g) 103,22 165,13 330,25 567,62
4031 Kajeputový olej 139,29 222,86 445,73 766,66
4032  Kananga – Canangaöl 227,83 364,51 729,03 1253,01
4103 Kardamom 360,79 613,10 1226,21 2084,30
4033  Kleč-jehličí – Latschenkiefernöl 195,46 312,74 625,49 1075,06
4034  Kmín – Kümmelöl 199,19 318,69 637,37 1095,48
4036  Koriandr – Corianderöl 289,86 463,77 927,54 1595,38
4038  Lavandin – Lavandinöl 146,06 233,69 467,38 803,31

6% sleva se týká všech označených preparátů a platí 13. 2.–9. 3. 2014

Kód
zboží 6% sleva 5 ml

A
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
100 ml

E
4039  Levandule extra – Lavandelöl extra 217,76 348,43 696,85 1197,72
4097*  Litsea Cubeba – Litsea Cubebaöl 113,11 180,98 361,97 622,12
4040  Majoránka – Majoranöl 257,48 411,96 823,91 1416,10
4041*  Mandarin. červená – Mandarinenöl 216,85 346,96 693,92 1193,54
4098*  Mandarin. zelená – Mandarinenöl 206,31 330,12 660,24 1134,78
4042  Máta kadeřavá – Krauseminzöl 244,88 391,81 783,63 1346,86
4043  Máta peprná – Pfeffrminzöl 237,72 380,36 760,71 1308,43
4044  Mateřídouška – Quendelöl 261,79 418,87 837,74 1439,86
4046  Meduňka indicum – Melissenöl ind. 105,83 169,31 338,62 582,01
4047  Mentol (přír. krystaly) – Menthol (g) 140,35 224,56 449,12 771,93
4048  Mrkev-semena – Karottensamen. 269,33 430,93 689,49 1378,98 2371,84
4049  Muškátový květ – Macisblütenöl 304,30 486,89 973,77 1673,68
4050  Muškátový ořech – Muskatnussöl 339,52 543,22 1086,46 1867,36
4051  Myrha – Myrrhenöl 298,12 476,99 763,18 1526,37 2625,36
4052  Myrta – Myrtenöl 309,34 494,94 989,87 1702,60
4053  Niaouli – Niaouliöl 184,50 295,18 590,36 1014,68
4055  Pačuli – Patchouliöl 238,71 381,92 763,84 1313,82
4057  Pepř černý – Pfeffröl 467,49 747,99 1495,98 2573,09
4099  Pelargóniový – Geraniumöl (egypt) 297,84 476,55 953,09 1638,12
4058  Petržel-listí – Petersilienblätteröl 353,60 565,77 1131,55 1944,84
4059  Pimentovník – Bayöl 272,34 435,74 871,48 1497,85
4060*  Pomeranč – Orangenöl 74,00 118,40 236,79 406,99
4061*  Pomeranč bez terpenu – Orang. terp. 184,47 295,15 590,29 1014,56
4062*  Pomeranč extra – Orang. terp. 96,54 154,46 308,93 530,97
4063  Pomerančové listí – Petitgrainöl 185,97 297,54 595,11 1022,84
4064  Puškvorec – Kalmusöl 313,45 501,52 1003,05 1724,00
4065  Rozmarýn extra – Rosmarinöl 154,29 246,84 493,70 849,16
4100  Rozmarýn spa. – Rosmarinöl 157,49 251,99 503,98 866,84
4067  Růžové dřevo – Rosenholzöl 233,91 374,25 748,49 1286,50
4066  Růžová palma – Palmarosaöl 181,42 290,27 580,53 998,53
4069  Saturej. horská – Bergbohnenkrautöl 204,98 307,48 491,97 983,93 1691,13
4070  Skořice-kůra – Zimtrindenöl 357,24 571,59 1143,18 1964,84
4071  Skořice – Zimtridenöl 184,28 294,85 589,69 1013,54
4072  Smrk-jehličí – Fichtennadelöl 152,16 243,45 486,88 837,43
4073  Spajk – Spiköl franz. 223,97 358,36 716,71 1232,75
4074  Šalvěj – Salbeiöl 192,14 307,42 614,87 1056,78
4075  Šalvěj muškát. – Muskat.-Salbei 317,79 508,45 1016,89 1747,78
4077  Túje – Thujaöl 172,69 276,28 552,58 949,76
4078  Tymián červený – Thymianöl rot 317,73 509,01 1018,02 1749,72
4079  Tymián světlý – Thymianöl hell 130,49 208,78 417,56 717,68
4080  Vavřín – Lorbeerblätteröl 251,47 402,36 804,72 1383,10
4081  Vetiver – Vetiveröl 295,99 473,58 947,18 1599,75
4082  Ylang-ylang – Ylang-Ylangöl 216,16 345,85 691,71 1188,86
4083  Yzop – Ysopöl 511,10 817,75 1635,53 2811,05
4084  Zázvor – Ingweröl 434,25 694,81 1389,61 2390,14
9412  Testovací kufr s ÉO 2974,58 (BEZ SLEVY)
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6% sleva se týká všech označených preparátů a platí 13. 2.–9. 3. 2014

eXKLUZIVnÍ ÉteRICKÉ oLeJe

Kód
zboží Bez slevy

Kč
1 ml

M
5 ml

A
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
4085  Angelika-kořen – Angelikawur. 219,63 866,45 1385,87 2217,16 4433,23
4086  Heřmánek modrý – Kamill. blau 143,41 573,64 917,82 1468,52 2937,03
4087  Jasmín absolue – Jasminöl 481,52 1927,41 3083,04 4932,90 9865,75
4037  Kozlík – Baldrianöl 122,02 489,23 782,77 1252,65 2505,32
4088  Meduňka lékař. – Meliss.offic. 434,69 1738,81 2782,34 4451,96 8902,75
4089  Mimóza absolue – Mimosenöl 215,02 861,29 1378,29 2205,74 4411,74
4090 Pomeranč. květy – Neroli – Neroliöl 501,75 2006,99 3211,19 5137,90 10275,80
4091  Růže – Rosenöl 962,28 3849,09 6158,56 9853,68 19707,36
4092  Řebříček – Schafgarbenöl 340,43 1361,70 2178,73 3485,96 6971,90
4068  Santálové dřevo – Sandelholzöl 225,40 901,62 1442,59 2308,14 4616,27
4093  Slaměnka – Immortellenöl 216,34 866,43 1385,87 2217,16 4433,23
4094  Vanilka absolue – Vanilleöl 202,38 811,63 1298,77 2078,05 4156,12
4045  Medový – Honigwachsöl 392,76 1571,02 2513,63 3804,01 7607,99
*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 6% sleva

Kč
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
4201  Afrodiziakální – Aphrodite 182,06 291,29 582,58
4206  Antiinsekt – Antiinsekt 158,05 252,88 505,74
4208  Antirauch – Antirauch 174,12 278,60 557,20
4205  Antischnärchen 185,63 297,02 594,05
4202  Aromeclima 146,45 234,31 468,62
4203  Harmonie 213,31 341,30 682,59
4204  Noc lásky – Liebesnacht 318,25 509,18 1018,38
4212  Relaxační – Relax 389,13 621,30 1245,22
4213  Senné květy – Heublume 125,15 200,24 400,48
4215  Uvolňující – Entspannung 146,53 234,45 468,91
4214  Ušlechtilé dřevo – Edelholz 197,69 316,32 632,65
4216  Insektol 151,11 241,77 483,54
4217  Nelinol 221,23 353,98 707,96
4218  Virosan 204,08 326,53 653,08
4219  Atemol 201,22 321,96 643,92
4221 China 169,75 271,59 543,18

www.karelhadek.eu www.karelhadek.eu
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SMĚSI Éo SAUnA
Kód 

zboží 6% sleva Kč
10 ml B 20 ml C 50 ml D

4401  Čínská sauna 288,33 461,31 922,63
4402  Finská sauna 232,90 372,62 745,24
4404  Horská sauna 265,83 425,34 850,66
4405  Japonská sauna 250,16 400,24 800,49
4406  Lesní sauna 227,93 364,68 729,37
4409  Polární sauna 327,56 524,09 1048,16
4412  Ruská sauna 249,66 399,46 798,91
4410  Sauna Relax 250,72 401,14 802,27

SPeCIÁLnÍ SMĚSI Éo

Kód
zboží 6% sleva

Kč
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
1201  Candisan 239,84 383,74 767,48
4207  Antinikotin 320,55
4209  Candiöl 226,01 361,60 723,21
4210  Thymion 221,86 351,10 695,68
4220  Aroma-Budík 193,57 309,72 619,44
4211 Guten Tag (Dobrý den) 133,66 213,84 427,71

30 ml
Z

100 ml
E

115 ml
U

215 ml
V

2805 Proapinol 216,68 628,35
2801 Apiline 212,47 339,95

ČAKRoVÉ SMĚSI

Kód
zboží 6% sleva

Kč
1 ml

M
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
100 ml

E
4801 č. 1 Muladhara 24,11 200,97 321,56 643,12 1106,18

4802 č. 2 Svadhišthana 37,98 316,54 506,47 1012,93 1742,23

4803 č. 3 Manipura 53,87 448,68 717,87 1475,07 2469,53

4804 č. 4 Anahata 73,05 630,67 1009,04 2018,09 3471,12

4805 č. 5 Višuddha 44,74 370,05 592,06 1184,12 2036,67

4806 č. 6 Adžňa 58,60 488,29 781,27 1562,55 2687,58

4807 č. 7 Sahasrara 40,30 284,29 539,19 1078,37 1854,81

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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SADY ČAKRoVÝCH SMĚSÍ
Kód 

zboží 6% sleva Kč

4800M Sada čakrových směsí 7 × 1 ml 327,76

4800B Sada čakrových směsí 7 × 10 ml 2447,97

PŘÍRoDnÍ PARFÉMY – ČAKRoVÉ

Kód
zboží 6% sleva

Kč

2,5 ml Q 50 ml D 

4901 č. 1 Muladhara 31,95 238,14
4902 č. 2 Svadhišthana 40,92 376,91
4903 č. 3 Manipura 52,19 551,18
4904 č. 4 Anahata 55,38 754,81
4905 č. 5 Višuddha 45,72 440,77
4906 č. 6 Adžňa 55,09 582,81
4907 č. 7 Sahasrara 42,40 401,45

PARFÉMY

Kód 
zboží 6% sleva

Kč
2,5 ml

Q
50 ml

D
4908 VALENTINE – Unisex vůně 39,46 329,31
4909 KLEOPATRA – Dámská vůně 42,54 359,82
4910 FARAO – Pánská vůně 28,73 221,79
4911 MAGIC – Dámská vůně 43,38 368,52
4912 LILIEN – Dámská vůně 37,31 307,78
4913 VIOLA – Dámská vůně 50,54 440,15

PentAGRAMoVÉ SMĚSI

Kód 
zboží 6% sleva

Kč

1 ml
M

5 ml
A

10 ml
B

4851 Dřevo 190,37 751,95 1203,12
4852 Oheň 186,20 735,48 1176,77
4853 Země 198,97 785,97 1257,55
4854 Kov 99,65 393,66 629,86
4855 Voda 110,81 437,67 700,27

SADY PentAGRAMoVÝCH SMĚSÍ
Kód 

zboží 6% sleva Kč

4850m Sada pentagramových směsí 5 × 1 ml 707,42
4850a Sada pentagramových směsí 5 × 5 ml 2794,26

PŘÍRoDnÍ PARFÉMY – PentAGRAM

Kód 
zboží 6% sleva

Kč
2,5 ml

Q
50 ml

D
4951 Dřevo 92,66 1235,22
4952 Oheň 90,67 1208,87
4953 Země 92,66 1289,65
4954 Kov 49,63 661,95
4955 Voda 92,66 1235,22

RoStLInnÉ oLeJoVÉ MACeRÁtY

Kód
zboží Bez slevy

Kč
115 ml

U
215 ml

V
500 ml

I
1000 ml

J
5201 Arnikový olej – Arnikaöl 311,32 498,12 933,98 1556,64
5202 Kaštanový olej – Kastanienöl 187,95 300,73 563,86 939,75
5203 Měsíčkový olej – Calendulaöl 215,62 344,99 646,86 1078,11
5204 Třezalkový olej S10 – Johanniskrautöl S10 197,35 315,76 592,04 986,75
5205 Třezalkový olej W10 – Johanniskrautöl W10 451,60 722,54 1354,78 2257,97
5207 Třezalkový olej O10 – Johanniskrautöl O10 205,52 328,82 616,55 1027,56
5208 Třezalkový olej C10 – Johanniskrautöl C10 197,35 315,76 592,04 986,75
5211 Třezalkový olej M10 – Johanniskrautöl M10 211,93 339,08 635,76 1080,79
5209 Aloe Vera olej 226,00 352,54 669,82 1138,67

KoSMetICKÁ MÁSLA

Kód
zboží Bez slevy

Kč
100 g

E
250 g

H
500 g

I
5025 Mangové máslo – Mango-Butter 229,46 458,91 780,16
5026 Kakaové máslo – Kakao-Butter 149,88 299,75 509,58
5029 Bambucké máslo – Shea-Butter 90,18 180,34 306,58

VItAMÍnY

Kód
zboží Bez slevy

Kč
20 ml

C
50 ml

D
115 ml

U
215 ml

V
5101 Lecitin super 190,25 380,53 761,03 1179,60
5102 Panthenol – provitamin B5 56,27 112,55 225,08 348,87
5103  Vitamín A 185,63 371,27 742,56 1150,96
5104  Vitamín E 160,28 320,55 641,10 993,72

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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6% sleva se týká všech označených preparátů a platí 13. 2.–9. 3. 2014

RoStLInnÉ oLeJe 

Kód
zboží Bez slevy

Kč
115 ml

U
215 ml

V
500 ml

I
1000 ml

J
5002 Avokádový olej – Avocadoöl 71,77 114,82 215,87 366,98
5003 Brutnákový olej LZS – Boragesamenöl 316,87 506,99 953,15 1620,34
5004 Dýňový olej LZS – Kürbiskernöl 188,11 300,98 565,83 961,93
5005 Jojobový olej LZS – Jojobaöl (DPH 21 %) 349,84 559,74 1052,31 1788,93
5031 Konopný olej LZS – Hanföl KGP 122,16 195,47 367,49 624,74
5006 Lněný olej LZS – Leinöl 57,57 92,10 173,19 294,41
5007 Makadamiový LZS – Macadamianussöl 82,12 131,39 247,01 419,92
5009 Mandlový olej LZT – Mandelöl 44,32 70,90 133,30 226,62
5039 Mandlový olej LZS – Mandelöl 124,97 199,95 375,89 639,01
5010 Olivový olej LZS – Olivenöl 75,11 120,19 225,94 384,10
5011 Pupálkový olej LZS – Nachtkerzenöl 302,91 484,68 911,20 1549,03
5012 Ricinový olej LZS – Rizinusöl (DPH 21 %) 61,47 98,35 184,90 314,32
5014 Sezamový olej LZT – Sesamöl 65,83 105,32 198,01 336,62
5015 Slunečnicový olej LZS – Sonnenblumenöl 51,99 83,19 156,40 265,88
5035 Slunečnicový olej LZT – Sonnenblumenöl 24,63 39,40 74,08 125,93
5016 Sójový olej LZT – Sojaöl 14,30 22,88 42,99 73,11
5017 Z jader hroznů LZT – Traubenkernöl 64,14 102,60 192,92 327,95
5019 Z meruň. pecek LZS – Aprikosenöl 161,34 258,14 485,30 825,00
5020 Z pšeničních klíčků LZS – Weizenkeimöl 155,33 248,50 467,18 794,20
5021 Z vlašských ořechů LZS – Walnusöl 126,28 202,08 379,89 645,80
5023 Z vlašských ořechů LZT – Walnusöl 32,45 51,94 97,66 166,04
5022 Z jader andské růže LZS – Hagebuttekernöl 200,83 321,33 604,11 1026,98
5013 Z rýžových klíčků LZS – Reiskeimöl 66,27 106,06 199,36 338,91
5024 Karité (shea olej) – Karité (Sheaöl) 74,17 118,67 223,12 379,30
5018 Z černého kmínu LZS – Schwarzkümmelöl KGP 255,55 408,87 768,64 1306,67

DeZInFeKČnÍ PŘÍPRAVeK
Kód zboží 6% sleva 150 ml F 500 ml I 1000 ml J

1807  Thymicon 108,16 223,89 331,69

ČIStICÍ PRoStŘeDKY
Kód zboží Bez slevy 140 g K 500 g I

5501  Samea 98,00 včetně aplikároru 62,64

www.karelhadek.eu
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Vzhledem k neustálému pohybu cen surovin na světových trzích je nutno považovat ceny v tomto 
ceníku jen jako informativní. Jediný platný ceník je na našem e-shopu www.karelhadek.eu
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6% sleva se týká všech označených preparátů a platí 13. 2.–9. 3. 2014

série Emotion 
SPRCHoVACÍ oLeJe

Kód
zboží 6% sleva 100 ml

E
200 ml

G
500 ml

I
1000 ml

J
8203 Flirt SO 238,90 358,35 716,70 1039,20

KRÉMY
Kód

zboží 6% sleva 50  ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

8404 Eterica RK 181,07 298,76 597,50 956,01

PARFÉMoVÉ oLeJe
Kód

zboží 6% sleva 10 ml
B

20 ml
C

50 ml
D

8501 Ambra parfémový olej 98,02 156,83 313,66
8502 Ananas parfémový olej 96,87 154,99 309,97
8503 Avokádo parfémový olej 175,70 281,12 562,22
8504 Broskev parfémový olej 162,44 259,90 519,78
8505 Convalia parfémový olej 106,54 170,12 340,90
8506 Čokoláda parfémový olej 108,71 173,94 347,87
8507 Fialka parfémový olej 108,71 173,94 347,87
8509 Jasmín parfémový olej 122,16 195,46 390,90
8510 Karamel parfémový olej 103,20 165,10 330,20
8511 Kokos parfémový olej 95,44 152,70 305,40
8512 Med parfémový olej 108,71 173,94 347,87
8513 Medový meloun parfémový olej 95,54 152,86 305,70
8514 Meloun parfémový olej 108,71 173,94 347,87
8515 Tabák parfémový olej 129,58 207,32 414,65
8516 Vanilka parfémový olej 107,67 172,26 344,54

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

VŮnĚ Do VYSAVAČŮ

Kód
zboží

6% sleva
Kč

50 ml
D

100 ml
E

500 ml
I

5600 AROMISAN 211,68 321,95 1369,86

www.karelhadek.eu
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VÁnoČnÍ SMĚSI Éo

Kód
zboží 6% sleva

Kč
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
4301  Vánoční čas – Weihnachtszeit 141,82 226,93 453,84
4302  Vánoční dárek – Weihnachtsgeschenk 146,92 235,08 470,15
4303  Vánoční koleda – Weihnachtslied 186,79 298,88 597,75
4304  Vánoční pohádka – Weihnachtsmärchen 259,44 415,11 830,20
4305  Vánoční sen – Weihnachtstraum 171,80 274,89 549,77
4306  Vánoční večer – Weihnachtsabend 147,68 236,30 472,61
4307  Vánoční vůně – Weihnachtsfest 153,68 245,89 491,77
4308  Vánoční stromeček – Tannenbaum 142,98 228,76 457,52
4309  Ježíšek – Christskind 170,52 272,83 545,67
4310  Vánoční hvězda – Weihnachtsstern 111,93 179,09 358,15
4311  Vánoční nálada – Weihnachtsstimmung 141,82 226,93 453,84
4312  Voňavé Vánoce – Duftige Weihnachten 169,50 271,18 542,33
4313  Romantické Vánoce – Romantische Weihnachten 191,34 306,16 612,30

AUtoPARFÉMY

Kód
zboží

6% sleva
Kč

115 ml
U

215 ml
V

500 ml
I

7001 Vanilou 266,85 413,61 769,50
7002 Love Story 241,00 373,55 694,99
7003 Flavour 245,48 380,51 707,90
7004 Flirt 319,15 494,69 920,34
7005 Anti-tabak 366,82 568,57 1057,78
7006 Fruit-Line 494,11 749,92 1395,19

UnIVeRZÁLnÍ PoMeRAnČoVÝ ČIStIČ

Kód
zboží

6% sleva
Kč

150 ml
F

500 ml
I

1000 ml
J

5500 Orange-Sanitol 138,59 318,73 509,98

DoPLŇKoVÝ SoRtIMent
Kód

zboží Bez slevy Kč

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

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