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Nejen první hodiny, ale i dny nového roku máme již za sebou, takže vlastně již ani nový 
není. Věřím, že vykročení tou správnou nohou se povedlo každému, tak jako to bývá 
každý rok. Oslavy jsou tedy za námi, vystřídaly je běžné dny, přibližně takové, jaké byly 
loni i  jaké budou příští rok. Součástí těch letošních bude z  naší strany „osvěta“. I  tak 
lze, s rozvinutým smyslem pro černý humor, označit blbárny, jinými slovy naplňování 
legislativy mocipánů z EU. Poté, kdy se již pár let po přečtení bezpečnostního listu k éte-
rickým olejům čtenář musí nutně domnívat, že se jedná o zbraň hromadného ničení, 
nikoli o výrobek z přírodních surovin, jehož posláním je člověku pomáhat, bude nutné 

podobně jako v restauraci uvádět „chytrými vykoumané“ alergeny. Pro názornost hned uvedu jako příklad Pelar-
goniový koupelový olej. Ingredients: Canola Oil, Glycine soja Oil, Juglans regia Seed Oil, Laureth-4, Pelargonium 
graveolens Flower Oil, Citronellol, Lecithin, Geraniol, Simmondsia chinensis Seed Oil, Triticum vulgare Germ Oil, 
Butyrospermum parkii Oil, Prunus amygdalus Dulcis Oil, Sesamum indicum Seed Oil, Beta -Carotene, Helianthus 
annuus Seed Oil, Tocopheryl acetate, Retinyl palmitate, Citral, Linalool. Původně bylo smyslem INCI uvádět složky 
preparátu. Nyní se ve složení musí uvádět údaje o věcech, které jsme tam nedali. Ony červeně označené složky, jež 
obsahují éterické oleje, „jsou alergeny z vůle mocipánů“. Nepamatuji se již, kdy byl Pelargoniový koupelový olej 
zařazen do firemní nabídky. Je to již ale hodně dávno. Stejně tak si nepamatuji, že by byť jen jeden jediný zákazník 
konstatoval alergizaci tímto preparátem. Pamatuji si však, že takovýto problém jsem nikdy neřešil. Ono totiž nelze 
srovnávat účinnost izolované složky s  účinností přírodou definovaného komplexu zvaného éterický olej. A  tak 
nezbývá než konstatovat, že z hlediska právního jsme nuceni uvádět složky, které jsme tam nedali, které však jsou 
přirozenou součástí daného éterického oleje a v komplexu vykazují jiné vlastnosti. Vlastně nic nového, spíše jen 
důkaz, že článek „Budeme vás strašit, budeme vám lhát“ uveřejněný v Aromaterapii 1/2013 (v elektronické podobě 
na našem webu) na aktuálnosti nic neztratil, ba právě naopak. V této souvislosti mě napadá vtip, který byl velice 
populární v dobách „rudého temna“. Čtenáře jistě potěší i jeho aktualizovaná verze. Nová ústava Evropské unie: 
Bod č. 1) Evropská unie má vždy pravdu. Bod č. 2) V případě, že EU pravdu nemá, použijeme bod č. 1. Bohužel, oněm 
byrokracií posedlým euro -psychopatům asi nikdy nedojde, že oni sami působí svým počínáním jako neúnosně silný 
alergen. I zde nám příroda nabízí pomocnou ruku. Dny se již prodlužují a přibývá slunečního svitu. Nebude dlouho 
trvat a budeme zde mít jaro. Roční období, které s sebou přináší zlepšenou náladu, mizí splín zimních 
dnů. Probouzející se příroda provoní vzduch. Pro většinu z nás je i zdrojem nové energie. Z tohoto 
pohledu je jaro podstatnou součástí aromaterapie. Všem čtenářům časopisu Aromaterapie přeji 
nejen sluníčko na obloze, ale i v duši a okolo vás plno krásných vůní.

Váš Karel Hadek
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O růžovém éterickém oleji vždy platilo, že má nejen krásnou 
vůni, ale patří i do skupiny oněch nejdražších éterických olejů. 
Při cenách růžového oleje se nelze divit, že mnozí si spletou 
chemickou fabriku s růžovým sadem a nabízí čistý (v tomto 
případě je slovo čistým synonymem slov syntetická imitace) 
růžový olej za pár korun. K vyrobení jednoho kilogramu růžo‑
vého oleje je třeba odvést doslova mravenčí práci a nasbírat 
okolo 5000 kg okvětních lístků růže, z nichž se olej následně 
destiluje. Byť se jedná o  extrémně drahý olej, přiznávám 
bez uzardění, že jeho výrobou bych vydělávat na svůj chléb 
opravdu nechtěl. Z pohledu producenta růžového oleje bych 
asi tvrdil, že je až neskutečně levný. Přes krásnou vůni růžo‑
vého oleje je jeho použití v aromaterapii díky jeho vysoké 
ceně nikoli běžnou, ale doslova „lahůdkovou“ záležitostí. 
Zde je nutno zmínit, že v mnoha případech, pokud zrovna 
netrváme na růžové vůni, lze, co se účinků týká, růži nahradit 
i jinými, podstatně levnějšími oleji. Jako nejkvalitnější je běžně 
uznáván olej z damašské růže (Rosa damascena) a její cena 

byla vždy opravdu doslova královská. Píši byla, 
neboť i zde došlo k podstatnému navýšení ceny 
až na cenu císařskou. Bohužel toto 25% navýšení 

se týká nejen císařů, ale i každého příznivce, ať 
již samotného růžového oleje, či použivatelů 

preparátů, jež růžový olej obsahují. 
Jen jako malá útěcha snad může 
posloužit skutečnost, že růžový olej 
je pachově velice aktivní, a tudíž se 

v preparátech používají jen nízké 
koncentrace.

Karel Hadek
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Jaderný šok
V živé paměti mám dobu před více než čtvrt stoletím, kdy se 
objevil na německém trhu zázrak proti vráskám. Jednalo se 
o do této doby neznámý olej. Pocházel z Chile a byl nabízen 
pod označením Rosa Mosqueta. Reklama byla úžasná: Ženy 
v andském pohoří, které tento olej používají, ani ve vysokém 
věku nemají žádné vrásky.

Ač nejsem žena, přesto jsem se začal o tento olej zajímat. 
Nikoli přímo ve vztahu k údajně netvořícím se vráskám, ale 
zajímal mě jako možná kvalitní surovina pro výrobu různých 
kosmetických preparátů. Přiznávám, asi jsem si měl koupit 
letenku do Chile a poohlédnout se tam po oněch zralých 
(možná i přezrálých) dámách z reklamy, kterým zub času díky 
zázračnému objevu Rosa Mosqueta nestihl vyhlodat žádné 
vrásky. Usoudil jsem, že nejen daleko levnější, ale i jednodušší 
bude pořízení daného olejíčku a  na základě analytického 
certifi kátu, jakož i dlouhodobějšího testování, tento zázrak 
posoudit.

Nutno konstatovat, že se jedná o jemný olej s mimořádně 
vysokým podílem kyseliny alfa  ‑linolenové, který lze při trošce 
dobré vůle označit za složením podobný oleji lněnému. Vysoký 
je i podíl kyseliny linolové. Z tohoto pohledu se jedná o ve‑
lice aktivní olej, který je nezbytně nutné skladovat v chladu 
a chránit před světlem, hlavně pak UV ‑zářením. Zajímavým 
jej činí v tomto oleji obsažená kyselina transretinolová. Tedy 
jistá, velmi aktivní forma vitamínu A. Vzhledem ke skutečnosti, 
že kyselina transretinolová prokazatelně aktivuje buněčné 
dělení, používá se v medicíně např. při akné, případně i jiných 
onemocněních. V oleji z andské růže je obsah kyseliny transre‑
tinolové natolik nízký, že z hlediska koncentrací používaných 
v medicíně se jeví jako nezajímavý.

To však neplatí o kosmetice, kde používání nízkých koncentrací 
po dlouhou dobu je předností. Tento olej při pravidelném 
používání nabízí k využití protizánětlivé účinky, optimalizuje 
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funkčnost pokožky a má i dobré regenerační účinky. Nutno 
konstatovat, že ani u tohoto oleje se nejedná o žádný zá‑
zrak, ale zase jen o velice vhodnou kosmetickou surovinu, 
která může být vynikající součástí kosmetických preparátů. 
V žádném případě bych nedoporučoval aplikovat na pokožku 
samotný olej z andské růže. Nejen, že neobsahuje od přírody 
emulgátory, ale díky vysokému podílu vícenásobně nenasy‑
cených mastných kyselin by vysoušel pokožku. Z výše uvede‑
ného je zřejmé, že olej z jader andské růže nachází uplatnění 
i v některých preparátech s logem KH. Zde se nachází pod 
označením Rosa canina Fruit Oil. Nutno podotknout, že se 
nikdy nejednalo o žádný levný olej a jeho nabídka byla dlouhá 
léta uspokojující.

Vloni na podzim, doslova jako by se z trhu vypařil. Nyní se 
zase v nabídce objevil, ale v cenové relaci, jež nelze označit 
jinak než šokující. Oproti poslední dodávce se cena navý‑
šila o astronomicky neskutečných 400 % (pro jistotu i slovy: 
čtyři sta procent). Důvod mi sice není znám, ale nejspíše se 
nespletu, pokud napíši, že se tento olej stal předmětem spe‑
kulace. Oproti tomu důsledek je evidentní, tedy navýšení cen 
preparátů, jež tento olej obsahují. Nezbývá než doufat, že se 
jedná jen o dočasnou situaci.

Karel Hadek

Vitamín D3
Jedním z častých dotazů, které se stále opakují, je i otázka 
vlivu slunečního záření na lidské zdraví. Přestože máme zimní 
období, nutno konstatovat, že sluníčko je již zase na cestě 
k  nám a  nebude dlouho trvat, nabere na síle a  bude nás 

zvát na jarní procházky a později i provokovat k odhalování 
tělesných schránek. Jak jsem již mnohokráte zmínil, sluneční 
záření je doslova „lék“, u  kterého je nutné dbát na řádné 
dávkování. Pokud ho máme nedostatek, může se projevo‑
vat psychickými, či i tělesnými problémy. Kožní záležitosti 
samozřejmě patří mezi ně. Nelze se divit, že značná část po‑
pulace s kožními problémy se na příchod slunce těší jak na 
boží smilování. Protože nadmíra příjmu čehokoli „dobrého“ 
nic dobrého nevěstí, přísloví, že všeho moc škodí, má i zde 
svoje pevné místo.

Jedním z pozitivních účinků slunečního světla, jež obsahuje 
UV ‑B záření, tedy opalování, je i tvorba vitamínu D3. Nutno 
zmínit, že tento vitamín přijímáme i se stravou. Má to ale 
jeden háček. Je téměř nemožné jeho tělesnou potřebu pokrýt 
pouze stravou. Sice jsou zde potraviny, které jsou celkem 
bohatým zdrojem vitamínu D, jako příklad bych uvedl ryby 
s vysokým obsahem tuku (losos, tuňák, treska a její játra). 
Bohatá na vitamín D jsou i vejce a také mléko, byť u mléka 
obsah kolísá a v zimním období, kdy tento vitamín potřebu‑
jeme nejvíce, je obsah vitamínu D nižší. Mezi vitamíny má 
vitamín D3 zvláštní postavení, funguje totiž i na hormonální 
úrovni. Jedním z  mnoha poslání vitamínu D3 je regulace 
draslíku a fosforu v těle. Vzpomínám si, že již za mého mládí 
jsem dostával (značně nechutný) rybí tuk s argumentací, že 
je to dobré na „silné“ kosti a proti křivici (Rachitis). Na zá‑
kladě vědeckých poznatků, kterých permanentně přibývá, 
lze konstatovat, že vitamín D je daleko důležitější, než se 
dříve předpokládalo. Tento doslova sluneční vitamín navíc 
funguje v organizmu jako hormon, má vliv na tvorbu enzymů. 
Taktéž se účastní různých procesů látkové výměny, jež v těle 
probíhají. Vitamín D3 se účastní jak na tvorbě serotoninu, 
tak i dopaminu. Nelze se divit, pokud v zimním (na sluneční 
záření chudém) období navštěvuje mnohé někdy „jen“ špatná 
nálada, jiné pak dokonce i deprese.
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Dostatek vitamínu D3 je též důležitý pro svalovou hmotu, při 
nedostatku se mohou dostavovat svalové křeče způsobené 
nedostatkem draslíku v tkáni. Důležitou roli má vitamín D3 
v imunitním systému, jehož schopnosti výrazně posiluje. Je 
schopen být nápomocný zlepšené termoregulaci, a chránit tak 
před projevy nastydnutí, jakož i posiluje imunitu a je schopen 
zastavit množení chřipkových virů i různých bakterií tím, že 
má vliv na aktivitu T ‑lymfocytů. Obzvláště v zimních měsících 
se projevuje nedostatek vitamínu D, kdy díky vzácnosti slu‑
nečního záření není dostatečně vytvářen. Sluneční záření je 
nezbytně nutné, aby došlo k vytváření prekurzoru vitamínu 
D3 z cholesterinu v pokožce. Tento provitamín je následně 
v játrech a ledvinách přeměněn na aktivní hormon.

Vitamínu D3 se přisuzuje i schopnost chránit před astma. Dal‑
ším jeho pozitivem je, že zvyšuje celkově výkon, zatížitelnost 
organizmu, je tedy důležitý protistresový faktor. Poslední 
výzkumy dokazují, že slouží jako důležitá prevence rakoviny, že  
brání rozvoji některých rakovinových nádorů. Hlavně pak ra‑
koviny prsu, vaječníků, dělohy, tlustého střeva, prostaty. Spíše 
jako příjemnost, pro mnohé velice zajímavou, bych uvedl, že 
vitamín D3, dar slunečního záření, je vynikající pomocník i při 
špatném prokrvení končetin, tedy rukou a nohou. Skutečnost, 
že optimalizuje činnost imunitního systému, je důležitý po‑
znatek hlavně u tzv. autoimunitních nemocí. A těch jakoby 
přibývalo geometrickou řadou. Význačnou roli má vitamín D3 
v prevenci diabetu, neboť reguluje produkci inzulínu. Pozitivní 
vliv má vitamín D3 i na srdeční činnost a optimalizaci krevního 
tlaku. Opomenout nelze ani jeho aktivní účast na detoxikaci 

organizmu. Vitamín D3 je složka, která je v organizmu ne‑
smírně důležitá, nabízí jedinečnou ochranu proti celé řadě 
různých onemocnění. Jeho nedostatek naopak podstatně 
zvyšuje riziko výskytu nemocí, které jsem výše zmiňoval. 
Dále stojí za zmínku i kožní nemoci, u nich je celkem znám 
pozitivní terapeutický účinek slunečního světla. Rád bych 
připomněl nejen lupénku, ale i další mnohé kožní problémy 
a choroby, které právě v období chudém na sluneční záření 
projevují svoji zvýšenou aktivitu, zatímco vlivem slunečního 
záření se stav podstatně zlepšuje, někdy dokonce přechází do 
latentního stadia. Aniž bych si činil nárok na uvedení všech 
pozitivních účinků slunečního záření, a tedy i vitamínu D3 na 
lidský organizmus, lze konstatovat, že přiměřené opalování 
je nejen vhodné, ale i nutné jako ochrana zdraví, či jinak jako 
vynikající prevence onemocnění. Ke zcestným informacím, 
či ještě lépe dezinformacím, které jsou neustále šířeny přes 
různé sdělovací prostředky, lze jen dodat, že jen dokazují, že 
lidská hloupost má hluboké kořeny a proklatě velkou setr‑
vačnost. Bohužel svoji fi nanční polévečku si zde ze zištných 
důvodů přihřívají i výrobci různých ochranných prostředků 
před UV ‑zářením s vysokými ochrannými faktory. A tak se 
na nás z reklam usmívá UV ochrana s nesmyslnými faktory, 
které nám pak v přepočtu umožňují pobývat na slunci od 
25 do 50 hodin denně! Že tato „takykosmetika“ mění nefy‑
ziologicky spektrum dopadajícího světla, že brání tvorbě 
vitamínu D a nepřímo takto zhoršuje funkčnost organizmu, 
s tím si reklama hlavu neláme, koneckonců zadaným úkolem 
bylo zvýšení prodeje, nikoli informovanosti. Jako tragédii 
považuji, že se mezi těmito dobrodruhy nachází i  značné 
množství akademicky vzdělaných (spíše však zanedbaných) 
„takéodborníků“. Bohužel žijeme ve společnosti, kde mnohým 
není proti srsti vydělávat peníze na lidském neštěstí. Ono je 
jednodušší pomlčet o toxické chemii ve stravě, o používání 
nefyziologických prostředků na mytí a ošetřování pokožky, 
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zhoršování životního prostředí, tedy věcech, které sice po‑
většinou momentálně nic nezpůsobí, ale z dlouhodobého 
hlediska se jejich negativní účinky hromadí a sčítají. Důsled‑
kem je zhoršující se zdravotní stav populace jako takové a role 
viníka je v honbě za penězi podsunována sluníčku. Léčebné 
účinky slunečního záření jsou zamlčovány, nejspíše jen proto, 
že slunce není produktem farmaceutického průmyslu a na 
opalování (zatím) nelze nic vydělat, zatímco nedostatek 
slunečního záření a  tedy vitamínu D3 doslova nahání lidi 
do ordinací lékařů a následně i  lékáren, tedy specifi ckého 
obchodního řetězce farmaceutického průmyslu.

Pokud se vrátíme zpět do historie člověka, zde je nejen možné, 
ale i nutné vrátit se hodně daleko, nějakých 150.000 generací, 
musíme konstatovat, že člověk se vyvíjel v přírodě jako její 
součást. Bez chemie ve stravě, bez znečištěného životního 
prostředí, bez chemické očisty pokožky. Dokonce i bez opa‑
lovacích prostředků. Potom se stačí poohlédnout zpět jen 
několik desítek let na vývoj nemocí, které lze označit jako 
důsledek našeho nového životního stylu. Zde není ani tak 
třeba vědeckých poznatků, jako spíše selského rozumu. Ne‑
chci tvrdit, že před 100 lety neexistovala rakovina pokožky, ale 
tehdy byla okrajovou záležitostí. A dnes? Od doby, kdy byly 
tenzidy, tato dle mého antikosmetika, zavedeny do běžného 
používání, rakovina pokožky doslova bují. Samozřejmě vliv 
mají i různí, pro běžného spotřebitele „neviditelní“, škůdci ve 
formě chemických složek v potravě a lécích. Mnohé z těchto 
chemických látek poškozují sice pomalu, ale přímo, zatímco 
jiné mohou být fototoxické, tedy chemicky reagují teprve 
až po kontaktu s  UV ‑zářením. Krom potravin se vyskytují 
velice často v lécích. A pokud se tak stane, téměř nikdo ne‑
varuje před těmito jedy, ale ve varováních před sluníčkem se 
všichni předhánějí. Nelze se divit, že za dané situace značná 
část populace trpí na chronický nedostatek vitamínu D3 se 
všemi zdravotními důsledky. Při jeho nedostatku jsou některé 

tělesné funkce nedostatečné, projevují se nespecifi ckými pro‑
blémy, později špatnou funkčností orgánů a konečně i nemo‑
cemi. Názory na denní potřebu vitamínu D3 se velice různí. 
Lze vycházet z faktu, že zvýšenou spotřebu mají vegetariáni, 
těhotné ženy a kojící matky a dále pak lidé s věkovou hranicí 
nad 50 let. V mnoha případech může být nedostatek pod‑
porován i používáním některých léků. Doporučované denní 
maximální dávky vitamínu D3 kolem 1.000 IU (mezinárodní 
jednotky), lze označit jako značně nedostatečné. Přesto se na 
etiketách musí uvádět zcela nesmyslné varování, že tato dávka 
nesmí být překročena. Zajímavý je i poznatek, že u vitamínu 
D3 prakticky předávkování nehrozí. V nějakém odborném 
časopise jsem před časem četl, že i dávky kolem 50.000 IU 
nevyvolávají žádné negativní vedlejší účinky. I přes uvedená 
pozitiva i zde doporučuji každému, kdo by, byť potenciálně, 
mohl mít problémy s nedostatkem vitamínu D, aby si nechal 
jeho aktuální hodnoty defi novat laboratorně. Jenom tak lze 
nejen zjistit defi cit, ale i stanovit optimální individuální do‑
plňkové denní dávky. Pro úplnost bych rád ještě uvedl, že 
vitamín D je rozpustný v tuku a tělo je schopno si vytvářet 
zásoby na nějakou dobu. I proto považuji za vhodné spíše 
nechat pokožku, aby jej vytvářela v dostatečném množství 
na sluníčku sama. Doplňovat jej s vhodnou potravou hlavně 
v zimních měsících a jen ve stavu nouze nejvyšší jej přijímat 
ve formě potravinového doplňku. Ve chvíli, kdy lobuji pro 
opalování, nutno zmínit, že mezi opalováním a grilováním 
vidím podstatný rozdíl. Na sluníčku je vhodný i prospěšný 
pobyt do prvního zjistitelného začervenání pokožky.

Karel Hadek
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ale i  smrtelnou záležitostí. Právě šalvěj byla prostřed‑
kem, který tuto nemoc pomáhal likvidovat. A nejen byla. 

V dnešní době se toto onemocnění řeší podáváním antibiotik, 
přestože i zde je již známa rezistence. V případě podezření 
na konzumaci infi kovaného jídla lze použít šalvějový olej ve 
vyšších dávkách jako prevenci a onemocnění tak zabránit. 
I v případě onemocnění však lze použít ŠALVĚJOVÝ OLEJ 
jako nejen rychlou, ale i účinnou pomoc. Zde mám dokonce 
i vlastní zkušenost. První terapeutická dávka, kterou jsem po‑
užil, byla asi 60 kapek. Tedy cca 2 ml! Po další zhruba hodině 
to bylo 30 kapek. Následovalo několik dávek po 15 kapkách 
a následující den pak 5 dávek po 5 kapkách. Již v průběhu 
dvou hodin došlo ke zklidnění a po cca 6 hodinách bylo po 
problémech. Tedy pokud pominu značnou dehydrataci. I to 
je důvod, proč od této doby při cestách jižně od 50. rovno‑
běžky je buď šalvějový olej, nebo nyní i směs 
éterických olejů CANDIÖL (taktéž obsahuje 
šalvějový olej) mým povinným spolucestova‑
telem. Jak již jsem zmínil, jednou z nejdůleži‑
tějších složek šalvějového éterického oleje jsou 
monoterpenické ketony. Thujonu může 
obsahovat až kolem 80%, byť takovýto 
olej není běžný. Námi nabízený olej ob‑
sahuje kolem 30% této složky. Dále se 
v oleji nachází kafr, z oxidů 1,8‑Cineol, 
v nižším procentuálním zastoupení pak 
monoterpeny, alkoholy, estery. Antimi‑
krobiálních účinků lze využít i v ústní 
hygieně. I to je důvod, proč je šalvějový 
olej nepostradatelnou součástí všech 
preparátů ústní hygieny s  logem KH. 
Zde účinně brání množení patogenních 
mikroorganizmů a následné tvorbě 

Šalvěj a její olej
Jak již to u bylinek bývá běžné, i u šalvěje je dobré konsta‑
tovat, že příroda má v nabídce kolem 500 druhů a poddruhů 
šalvějí. Hned v úvodu tedy upřesním, že toto pojednání bude 
výhradně o šalvěji lékařské (latinsky označované jako Salvia 
offi  cinalis) a éterickém oleji z této rostliny. Důvodem je obsah 
účinných látek, které se u různých druhů šalvějí podstatně liší. 
Označení „Salvia“ pochází, jak bývá uváděno, od latinského 
slova salveo a znamená být zdravý, či zůstat zdravý. Označení 
offi  cinalis je používáno od roku 1735 u zavedených léčiv. Šalvěj 
roste v současné době v celé Evropě, byť jako její domov lze 
označit oblast Středomoří. Známe ji i z našich zahrádek, kde 
bývá pěstována ať již jako okrasná rostlina, případně i jako 
koření použitelné v kuchyni při přípravě hlavně masitých po‑
krmů. Samozřejmě, že ji lze využít i k terapeutickým účelům, 
byť obsah účinných látek středoevropské šalvěje je podstatně 
nižší než u rostlin pocházejících z jihu. I zde ale musíme být 
opatrní, neboť i  u  „jižních šalvějí“ jsou podstatné rozdíly 
v množstvích účinných látek. Nejkvalitnější druhy šalvěje se 
vyskytují v zemích bývalé Jugoslávie, v Chorvatsku a Černé 
Hoře. Tam lze najít lokality s extrémně vysokým obsahem, 
až 80% ketonu thujonu. Pokud budeme sestavovat seznam 
VIP éterických olejů, ŠALVĚJOVÝ OLEJ díky jeho širokému 
spektru terapeutických účinků v něm bude mít své zasloužené 
místo. Nutno zmínit, že se jedná o rostlinu, jejíž účinnost je 
ověřena dlouhou historií. Uctívali ji již staří Římané, její léčebné 
účinky byly shrnuty v přísloví: „Proč umírá nemocný člověk, 
když má na zahrádce šalvěj.“ Šalvěj sice nezaručuje nesmr‑
telnost, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale díky svému 
složení je velice účinná na bakterie salmonel, které jak známo 
způsobují velice nepříjemná průjmová onemocnění. Přestože 
hygiena ve „věčném městě“ byla na vysoké úrovni, s dnešními 
představami o hygieně mnoho společného neměla. Nelze se 
divit, že střevní problémy byly v tomto městě nejen běžnou, 
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zubního plaku. Jedná se o slabý povlak tvořící se jak na zubech, 
tak i na okrajích dásní. Následně dochází k usazování a mno‑
žení mikroorganismů, které rozkládají sacharidy na organické 
kyseliny, jež s bakteriálními enzymy odvápňují sklovinu. Této 
cestě k zubnímu kazu šalvějový olej v olejových preparátech 
pomáhá zabránit. Vzhledem k jeho analgetickým účinkům 
může spolu s hřebíčkovým olejem posloužit u zvýšené „citli‑
vosti zubů“. Nelze se divit, že svými vlastnostmi olejové pre‑
paráty v ústní hygieně, jak díky obsaženým éterickým olejům, 
tak i díky absenci tenzidů, napomáhají řešit i počáteční stavy 
paradentózy. Jako historickou zajímavost lze uvést, že daleko 
dříve, než se začaly vyrábět kartáčky na zuby a používat zubní 
pasta, bylo v některých oblastech zcela obvyklé čištění zubů 
přímo šalvějovými listy za pomoci prstů. Takto byly nejen 
mechanicky čištěny zuby, případně masírovány dásně, ale 
šalvějové listy pomáhaly (stejně jako dnes zubní olej) likvi‑
dovat krvácení z dásní, záněty, odstraňovat povlak ze zubů 
a likvidovat bakterie. V době mimo vegetační období šalvěje 
se používal pro tyto účely prášek sušené šalvěje. Zubní olej 
se díky obsahu nejen šalvějového oleje, ale i  dalších pro‑
tizánětlivých olejů osvědčil i na kloktání v případě zánětů 

v krku. Zima ještě neskončila, imunita 
v zimních měsících „dostala zabrat“, 
takže její snížení v  této době není 
nic výjimečného. I zde může zubní 
olej podat pomocnou ruku. Lze 
též jednu kapku ŠALVĚJOVÉHO 
OLEJE kápnout přímo do úst, smí‑
chat se slinami a následně kloktati. 
Jako vhodná kombinace na zánět 
mandlí se jeví kombinace šalvěje 
s cypřišem v poměru 1:2. Pro účely 
kloktání je možné éterický olej, či 

jejich směs přikápnout do některého z  rostlinných olejů. 
V tomto případě není chuť tak ostrá. Historicky ověřené je 
používání šalvěje při onemocněních dýchacích cest. Vyráběly 
se šalvějové bonbony s medem a včelím voskem. S anýzem, 
případně badyánem jsou velice účinné proti kašli. Dnes mají 
šalvějové bonbóny ze zlovůle EU léčit zakázáno. Šalvěj (ač sama 
zdravá) ale kašle na takováto rozhodnutí bruselské šlechty, 
a tak se to u nich alespoň nesmí uvádět. Za použití éterického 
oleje, či jejich směsi si na zmíněné potíže můžeme připravit 
do medu domácí medicínu, kdy na 250 g/ml medu přidáme 
50 kapek šalvějového oleje, případně směsi olejů a vmícháme 
nejlépe elektrickým ručním mixérem, neboť ruční vmíchá‑
vání je velice obtížné a zdlouhavé. Jedna čajová lžička takto 
připravené medové speciality (cca 5 ml) pak obsahuje jednu 
kapku šalvějového oleje či směsi.

V šalvějové nabídce se nachází také koupelový a sprchovací 
olej. Tyto dva preparáty lze označit jako specialitu pro ty, 
kteří trpí zvýšeným pocením. Šalvěj nejen snižuje potivost, 
ale účinně brání mikrobiálně způsobenému rozkladu potu 
a vzniku velice nepříjemného zápachu. Tato vlastnost tak byla 
důvodem použití šalvějového oleje v koupelovém oleji na 
nohy. ŠALVĚJOVÝ OLEJ má i výborné povzbuzující a prokr‑
vující účinky. Pravidelné koupele v koupelovém oleji na nohy 
podstatně zlepšují látkovou výměnu dolních končetin a lze je 
tak označit jako vynikající prevenci problémů, které přichází 
s přibývajícím věkem. Pravidelné koupele nohou doporučuji 
hlavně těm, kdož trpí na „studené nohy“.

K předešlému nutno zmínit i fakt, že šalvějový olej je velice 
účinný na problémy, jež způsobují kvasinky rodu Candida 
albicans. Šalvějový sprchovací olej je vhodný i  pro účely 
intimní hygieny. ŠALVĚJOVÉ OLEJE (KO, SO, MO) mohou 
dobře pomoci u  špatně se hojících ran (podporují epiteli‑
zaci), velice často se osvědčují u ekzémů, hlavně pokud jsou 
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V rámci této spolupráce byla mimo jiného i tomuto problému 
věnována pozornost. Na základě provedených výzkumných 
prací bylo prokázáno, že thujon se přes placentu nedostane. 
Ale ani toto konstatování není důvodem k radosti. Šalvěj sni‑
žuje tvorbu mateřského mléka a to je důvod, proč by těhulky 
a  kojící matky neměly šalvěj používat. Zde pak jde hlavně 
o vnitřní použití šalvěje, případně i masáže, koupele a spr‑
chování. Šalvějové preparáty taktéž nejsou nic vhodného 
u jedinců s vysokým krevním tlakem.

Karel Hadek
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doprovázeny mikrobiálními problémy, včetně plísňových. 
Jediné, co bych nedoporučoval, jsou šalvějové koupele ve 
večerních hodinách. Povzbuzující účinky šalvěje by mohly 
způsobit problémy s usínáním. Daleko vhodnější jsou tyto 
dva oleje pro ranní použití coby životabudič. Vzhledem ke 
schopnosti šalvěje snížit potivost, jej lze označit jako velice 
dobrou složku pro deodoranty. Tohoto účinku šalvěje bylo 
využito při vývoji receptury preparátu HAPPY -DEO. Zájem 
klientů o tento preparát potvrzuje, že se stal jejich miláčkem. 
Vynikající deodorační účinky vykazuje i krém BODY SALVIA. 
V případě potřeby poslouží skutečně na celém těle, ať již se 
jedná o aplikaci na potící se nohy, plísňové, aknózní, či jiné 
zánětlivé problémy jak na těle, případně i na obličeji. Z uve‑
deného je zřejmé, že šalvěj, olej z  ní, jakož i  preparáty se 
šalvějovým olejem, mají díky svým účinkům i široké spektrum 
použití. I zde však najdeme omezení v jeho používání. Nejen 
samotný šalvějový olej, ale ani šalvějové preparáty by neměly 
být používány při epilepsii, vzhledem k poten‑
ciální schopnosti vyvolání záchvatu. Šalvějový 
olej též není vhodný pro těhulky a kojící matky. 
Důvodů je hned několik. U těhotných žen jsou 
to jeho vynikající prokrvující účinky, které 
v daném případě nejsou žádoucí. Lite‑
ratura uvádí, že se v minulosti dokonce 
používal na vyvolání potratu. Zda je to 
pravda, těžko říci, pokud ano, musely být 
vnitřně používány excesívní dávky. Dále 
bývá jako důvod uváděno, že obsažený 
thujon by mohl poškodit plod. Na konci 
devadesátých let minulého století jsem 
spolupracoval s  Výzkumným ústavem 
pediatrie, porodnictví a gynekologie při 
Akademii medicínských věd Ukrajiny. 
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Milý pane Hadku,
nežádám Vás o radu, ale děkuji za Vaši poradnu. Po propuš‑
tění ze školství pro přebytečnost v předdůchodovém věku 
jsem se po čtyřech letech hledání konečně našla v masérství 
a přibližně po roce jsem našla Vás a začala mi nejšťastnější 
etapa mého života. Kromě přípravků k masážím si bedlivě 
všímám i  dalších informací ve Vašem časopisu i  katalogu 
produktů. A díky tomu jsem dnes mohla sdílet spo‑
kojenost zákaznice, která vybředla ze začarova‑
ného kruhu: kvasinky – zánět močového měchýře 
s patřičnými bolestmi – antibiotika – kvasinky… 
se stále obtížnějšími příznaky, beznaděj, rezig‑
nace. A lékař stále tvrdošíjně předepisoval další 
„úžasná“ antibiotika. Tak jsem opsala Váš recept 
na jalovcový a  čajovníkový olej, CANDISAN, 
doporučila Intimiss, HY INTIMU a ELEUTERO-
COCCOVÝ EXTRAKT a poprosila ji o přehod‑
nocení vztahu k antibiotikům. Někdy se divím, 
že lidé vůbec přežívají tuto „léčbu“, a to paní 

www.karelhadek.eu
8



překonala v nedávné minulosti velmi vážnou chorobu, je 
tedy zjevně zranitelná. No, co si budeme povídat. Ještě, že 
Vás máme. Proto Vám přeju koňskou dávku rezistence vůči 
blbství, kterému statečně odoláváte. Abyste vydržel a dokázal 
svým věrným zákazníkům krom úžasných novinek i nadále 
poskytovat svůj optimismus, břitký humor a nakažlivé zaujetí 
pro svou práci. Přeju Vám to celoročně a doživotně.

S úctou Jitka Thomasová

Orange Sanitol
ORANGE SANITOL doporučuji i lidem s kož‑
ními chorobami, kteří mají od mastí 
zničené prádlo, jež nejde vyprat ani 
vysokými dávkami pracího prášku. 
Do kbelíku dám 1–2 polévkové lžíce 
nastrouhaného žlučového mýdla a 0,5–1 
lžíci ORANGE SANITOLU, kbelík napl‑
ním cca do 2/3 hodně teplou vodou (mi‑
nimálně 40 °C, ale čím vyšší, tím lepší). 
Vložím mastné prádlo, případně dopl‑
ním další horkou vodu a prádlo párkrát 
„zmasíruju“ zvonem na odpady. Takto 
by mělo prádlo odpočívat nejlépe přes 
noc, druhý den už ho normálně vy‑
peru v oblíbeném prášku 
a místo aviváže dávám 
ocet, aby se vymá‑
chalo co nejvíc che‑
mie.

Tohle je jediný způsob, kterým jsem odmastila i odporně 
lepivé kousky, jež nebylo možné vyprat ani na 60 °C s ma‑
ximem prášku. Vypere se takto všechno, u  dlouhodobě 
špatně vypraných oděvů to chce 2–3 praní, než se z tkanin 
vše dostane, ale jde to.

Bonusem je po pomerančích krásně vonící oblečení.

Děkuji za skvělé výrobky Jana Šestáková

Pomocník pri nadúvaní 
a tráviacich problémoch 
(CANDIOL)

Ambulancie gastroenterológov sú dnes veľmi vyťažené. 
Pribúda nielen „tradičných“, ale aj nových diagnóz žal‑
údka, čriev a celej tráviacej sústavy: Crohnova choroba, 
potravinové intolerancie, dráždivé črevo… Každý druhý 
človek dnes trpí zlým trávením, nafukovaním (plynatosťou) 
a rôznymi psychosomatickými tráviacimi problémami, ktoré 
ešte zhoršuje stres.

Odborné zdôvodnenie, prečo tak je – necháme na lekárov, 
biológov a psychiatrov. Otázku by sme však mali adresovať 
aj výrobcom nekvalitných potravín plných cudzorodých 
látok a aditív, potravín s vysokým obsahom cukru, che‑
micky konzervovaných a upravovaných, ktoré už vlastne 
ani nie sú potravinami. Mlieko už nie je mlieko, maslo nie 
je maslo, múka je úplne iná ako tá, z ktorej naše babičky 
piekli chlieb.

Ale zbytočné problémy si často spôsobujeme aj sami! Po‑
chopíme, ak sa zamyslíme, čo všetko dnes jeme (vďaka 
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globálnemu obchodu s  jedlom a  surovinami) a  ako to 
kombinujeme: S  chuťou a  často si dávame ryby, ulovené 
v južnom Pacifi ku, exotické ovocie alebo oriešky dovezené 
z Brazílie, korenia a suroviny z ďalekej Číny. Nie ako pochúťku 
na dovolenke, ale ako bežné jedlo! Naše tráviace enzímy 
sa môžu aj zblázniť. Mnohé z týchto cudzokrajných potra‑
vín náš stredoeurópsky organizmus nevie dobre spracovať 
a môžeme preto trpieť od nevoľnosti a nafukovania – až po 
vážne potravinové intolerancie.

Väčšími či menšími problémami občas trpíme aj v našej ro‑
dine. Nezaobišlo sa to ani bez návštevy gastroenterológa, 
hadičky do žalúdka a krvných testov. Pani doktorka to na‑
koniec stručne uzavrela: „Máte ten žalúdok podráždený, ale 
nič vážne vám nie je. Všetky výsledky sú negatívne, vlastne 
ste v poriadku!“ Dotyčného to však neupokojilo, pretože ho 
aj naďalej po každom jedle nadúvalo, cítil sa nepohodlne 
a v zamestnaní nemohol už ani normálne pracovať.

Nafukovanie (plynatosť) je dnes časté, ibaže sa o ňom veľmi 
nehovorí, je to tak trochu spoločenské tabu. Plynatosť môže 
pritom signalizovať aj vážnejšie poruchy trávenia alebo zdra‑
votný problém…

Nasledujúce riadky ale dokonale potvrdzujú, že nadúvanie 
často spôsobujú práve premnožené patogénne kvasinky 
(pliesne) v našom tele a trávení.

Bude to znieť nadnesene, ale prisahám, že ani trochu ne‑
preháňam! Objavili sme  – a  to nielen v  našej rodine, ale 
aj spoločne s  mnohými ďaľšími „zachránenými“ ‑ úžasný 
prostriedok proti nadúvaniu a  zlému tráveniu. Ten objav 
sa volá CANDIOL.

Táto úžasná zmes éterických olejov nám vlastne vyriešila 
veľký problém. Užívanie CANDIOL U 2–3 krát denne po 3–5 
kvapiek po jedle, neskôr už len príležitostne – nám zmenilo 
život k lepšiemu. Nieže by sme si už nemuseli dávať pozor 

na to, čo jeme. Ale jednoducho náš žalúdok sa začal správať 
NORMÁLNE. Po jedle sa bez problémov zbaví prebytočného 
vzduchu, v bruchu to prestalo bublať a niektorí známi hlásili 
aj výrazné zlepšenie vyprázdňovania. Zápchy vystriedala 
pravidelná stolica.

Látky obsiahnuté v tejto zmesi nepochybne úžasne spolu‑
pracujú pri trávení potravy, čím pomáhajú zvládať nie vždy 
ideálne zloženie stravy. Ale hlavne, CANDIOL si vie skvelo 
poradiť s kvasinkami a patógénmi, ktoré nás terorizujú zv‑
nútra a sú aj príčinou mnohých chorôb.

Vedľajším a nemenej príjemným efektom je aj fakt, že sa nám 
vyhýbajú chrípky a infekcie, nebývame chorí a s pomocou 
CANDIOLU mnohí známi zvládli aj tráviace problémy počas 
dovolenky v zahraničí. Bravo, pan Hadek!

A na záver pripojím jeden tip na užívanie: Ak vám prekáža 
ostrá chuť CANDIOLU, môžete si tých 5 kvapiek (1–5) uzavrieť 
do želatínovej tobolky a  prehltnúť. Takto sa účinná zmes 
dostane presne tam, kde ju potrebujeme mať.

Samozrejme, podľa odporúčania pana Hadka, si nezabud‑
nite občas 1–2 kvapky nechať rozpustiť aj v ústach, aby ste 
škodlivé pliesne vyhnali aj odtiaľ. Zbavíte sa tak áft, povlakov 
a obmedzíte hrozbu zubných kazov.

Monika Mannová, distribútor pre SR
www.aromaterapie.sk
www.facebook.com/KarelHadekSlovensko
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Vaše produkty jsou důležitou složkou v péči o naše zdraví 
a kvalitu života. Mnohdy fungují v dokonalé synergii s živi‑
nami (doplňky stravy), které vyrábíme pro ženy dle věkových 
kategorií. Asi je fakt, že léčit nemoc je vždy složitější, než jí 
předcházet. Samozřejmě v lékárnách najdeme „lék“ téměř 
na vše, ale mnohdy to není lék, spíše krátkodobá záplata 
symptomu, neřešící původ problému.

Když má tělo dostatek všech potřebných živin, funguje jak 
hodinky a pak také k odstranění běžných potíží postačí „pří‑
roda“. Samozřejmě pokud se člověk léta zanedbává, má velmi 
oslabenou imunitu a mnoho funkcí organismu pokulhává. 
Pak nemůžeme očekávat, že třeba přemnožené bakterie 
v  trávicím systému či ženských partiích odstraní pouhou 
aplikací krému či přírodního nápoje.

Mnohé studie prokazují (statisticky významné) antibakteriální 
i antivirové působení éterických olejů, ale je zřejmě nutné 
rozlišovat rozsah problému. V  těch horších případech je 
nutné souběžně podpořit celkovou imunitu a trávicí i hormo‑
nální funkce. A když je řeč o imunitě, pak nemohu smlčet Aloe 
Vera olej, který se sice mnohem častěji používá v krémech 
a sérech, ale je to ohromný pomocník jak v antibakteriálním, 
tak v  antivirovém boji. Je ideální pomocník při infekcích. 
U nás je samozřejmostí denní doplňování VITAMINU C, ale 
jakmile se objeví náznaky nemoci, navýšíme jak VITAMIN 
C, tak snídani obohacujeme o lžíci kvalitního rostlinného 
OLEJE Z ALOE VERY.

Antibakteriální a antivirový efekt éterických olejů lze po‑
měrně lehce dokázat, existuje hojnost studií, které tyto 
účinky u specifi ckých olejů prokazují. Ovšem jakmile je řeč 
o snižování úzkosti, sklíčenosti, strachu apod., je to z hle‑
diska výzkumu složité. U  lidí nelze vyloučit subjektivitu. 
Přesto je to oblast, o  kterou v  poslední době jeví zájem 

i  me‑ dicína. V některých zemích používají éterické 

oleje při péči o dlouhodobě nemocné nebo u pacientů pod‑
stupujících radioléčbu. V  americké online státní lékařské 
knihovně (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) jsem objevila stu‑
die, kde se testoval efekt heřmánku s levandulí na zlepšení 
kvality života právě při dlouhodobé nemoci a radioléčbě. 
V některých skupinách efekt nebyl statisticky významný, ale 
u několika skupin jednoznačně ano, obzvlášť 
při aplikaci heřmánku. Pacienti pociťovali 
menší úzkostlivost a ve spojení s levandulí 
zaznamenali i lepší spánek. Menší skupina 
pociťovala zlepšení depresivních stavů. 
Asi lze namítnout, že když je člověk 
terminálně nemocný, pak míra de‑
prese a úzkosti musí být poměrně 
vysoká. Tuším, že pokud i v těchto 
situacích složky éterických olejů 
mohou zlepšit kvalitu života, pak by 
efekt při méně závažných situacích 
mohl být ještě významnější.

S přátelským pozdravem

Zdenka Kovářová / www.pravaja.cz.

Jak se vyhnout 
nemoci v zimním období
Pokud znáte výrobky KAREL HADEK a používáte je, tak nemoc 
nemá šanci. Stačí jen trochu tělu pomoci, aby si samo pora‑
dilo s problémy, které na nás v zimě číhají, např. nachlazení, 
kašel, bolesti v krku… Tělo si poradí, pokud mu pomůžeme 
zvýšit imunitu ELEUTHEROCOCCEM. Ten užíváme pravi‑
delně 3× denně 15 kapek – dospělí, děti pak 1 kapku na 
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který z éterických olejů, jako je třeba ÉO MEDUŇKOVÝ nebo 
ÉO POMERANČOVÝ, dále je vhodný i ÉO LEVANDULOVÝ. Já 
mám v oblibě i AROMA -BABY. Vybereme si ten, 
který nám voní. S  dávkováním velice opatrně, 
protože jak víme, všeho moc škodí a  o  ÉO to 
platí dvojnásob! Doporučená je 1 kapka na 5 m 
čtverečních. Určitě nám bude kvalitní spánek 
odměnou a neduhy či nemoci nebudou mít 
šanci nás potrápit!

K upřesnění a naší orientaci proč, co a jak pou‑
žívat si pročteme KATALOG, který nám podává 
podrobné informace o výrobcích, jež zde zmi‑
ňuji. Pokud Vás ovšem tento článek něčím zau‑
jal, určitě stojí za to vyzkoušet a zjistit, jak jsou 
tyto výrobky skvělé, účinné a lehce dostupné.

Kolarčíková Vlastimila, kosmetička -aromaterapeutka

Slezská Ostrava Mob.: 603 286 335

E  -mail : vlastimilakolarcikova@seznam.cz

Doručování balíků 
Českou poštou – hrůza
Byla jsem léta zvyklá, že jsem si objednala výrobky KAREL 
HADEK a  ještě tentýž den mi přišla SMS zpráva od České 
pošty, že převzali k doručení balík, který mi bude doručen ná‑
sledující den. Zvykla jsem si, že na doručení balíku budu čekat 
od 8–16 hodin. Ale pak se stalo, že mi v 16.30 hodin přišla 
SMS, že mi nemohl být balík doručen pro mou nepřítomnost. 
Nazlobilo mě to, a tak jsem na poštu volala, že jsem na balík 
čekala, ale nikdo mi balík nedoručil. Tak mi ho po domluvě 
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4 kg váhy, také 3x denně. Budeme se koupat s koupelovým 
EUKALYPTO -TYMIÁNOVÝM olejem nebo koupelovým ole‑
jem Z  BOROVICOVÉHO JEHLIČÍ, a  to s  10‑20 ml tohoto 
koupelového oleje na jednu lázeň. Pokud se sprchujeme, 
použijeme třeba SPRCHOVACÍ OLEJ MEDUŇKOVÝ nebo 
Z  BOROVICOVÉHO JEHLIČÍ. Použití nosního oleje ráno 
a večer je také velice žádoucí, protože nám ochrání nosní 
sliznici a  tím se do našeho těla nemohou dostat žádné 
bakterie a viry, které na nás v tomto období útočí. Pokud 
máme problém s dutinami, je vhodné použit DONOSOL. 
Pro okamžitou úlevu od ucpaného nosu si dopřejeme LE-
CINOS. S oblibou ho používám i při kosmetickém ošetření, 
když klientka leží a začne mít problém s ucpaným nosem. 
Pokud máme kašel nebo počínající bolest v krku, je dobré 
hned polknout kapku ATEMOLU několikrát denně. Osvědčil 
se mi rovněž zábal na krk s LYMPHOU – PACK, a to tak, že 
v  tenké vrstvě natřeme krk od ucha k  jamce klíční kosti. 
Překryjeme fólií a necháme působit půl hodiny až 1 hodinu. 
Po této době se nám uleví, protože se krk trochu uvolní 
a  lépe se nám dýchá. ATEMOL lze i nakapat na papírový 
kapesník, který dáme do místnosti, kde pobýváme. Stejně 
tak do místnosti můžeme použit ÉO EUKALYPTOVÝ. Také 
koupel pro zahřátí nohou mezi 17.–19. hodinou 
(v té době jsou v činnosti ledviny), např. šlapáním 
asi 10 minut v dostatečně teplé vodě s přidáním 
KOUPELOVÉHO OLEJE NA NOHY, nám udělá 
velkou službu. Když si pak nohy namasírujeme 
MASÁŽNÍM OLEJEM NA NOHY a zabalíme 
je do silonového sáčku na 20–40 minut, vy‑
pijeme teplý např. meduňkový čaj, rozproudí 
se nám krevní oběh a lymfa nejen v nohách, 
máme zaručeno, že se vyplaví mnoho odpad‑
ních látek z těla ven. Do místnosti, kde spíme, 
můžeme nakapat na papírový kapesník ně‑

Doručování balíků 
Č
Byla jsem léta zvyklá, že jsem si objednala výrobky KAREL 
HADEK a  ještě tentýž den mi přišla SMS zpráva od České 
pošty, že převzali k doručení balík, který mi bude doručen ná‑
sledující den. Zvykla jsem si, že na doručení balíku budu čekat 
od 8–16 hodin. Ale pak se stalo, že mi v 16.30 hodin přišla 
SMS, že mi nemohl být balík doručen pro mou nepřítomnost. 
Nazlobilo mě to, a tak jsem na poštu volala, že jsem na balík 
čekala, ale nikdo mi balík nedoručil. Tak mi ho po domluvě 

kapesník, který dáme do místnosti, kde pobýváme. Stejně 
ÉO EUKALYPTOVÝ. Také 

koupel pro zahřátí nohou mezi 17.–19. hodinou 
(v té době jsou v činnosti ledviny), např. šlapáním 
asi 10 minut v dostatečně teplé vodě s přidáním 

, nám udělá 
velkou službu. Když si pak nohy namasírujeme 

 a zabalíme 
je do silonového sáčku na 20–40 minut, vy‑
pijeme teplý např. meduňkový čaj, rozproudí 
se nám krevní oběh a lymfa nejen v nohách, 
máme zaručeno, že se vyplaví mnoho odpad‑
ních látek z těla ven. Do místnosti, kde spíme, 
můžeme nakapat na papírový kapesník ně‑

ÉO LEVANDULOVÝ. Já ÉO LEVANDULOVÝ. Já ÉO LEVANDULOVÝ
 Vybereme si ten, 

který nám voní. S  dávkováním velice opatrně, 
protože jak víme, všeho moc škodí a  o  ÉO to 
platí dvojnásob! Doporučená je 1 kapka na 5 m 
čtverečních. Určitě nám bude kvalitní spánek 
odměnou a neduhy či nemoci nebudou mít 

K upřesnění a naší orientaci proč, co a jak pou‑
, který nám podává 

podrobné informace o výrobcích, jež zde zmi‑
ňuji. Pokud Vás ovšem tento článek něčím zau‑
jal, určitě stojí za to vyzkoušet a zjistit, jak jsou 
tyto výrobky skvělé, účinné a lehce dostupné.

Kolarčíková Vlastimila, kosmetička -aromaterapeutka

4 kg váhy, také 3x denně. Budeme se koupat s koupelovým 
EUKALYPTO -TYMIÁNOVÝM

www.karelhadek.eu
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dovezli následující den. Další špatná zkušenost byla, když 
jsem čekala na balík a bylo mi SMS sděleno v 17.30 hodin, že 
mi balík nemohl být doručen pro mou nepřítomnost. V té 
době už jsem se na nikoho nedovolala, protože na poště už 
nikdo nebyl. Nebyl ani vhozen lístek ve schránce, jak se to 
dělá při nepřítomnosti adresáta. Tento lístek mi byl vhozen 
do schránky až následující den paní, která roznáší poštu. Tak 
jsem si musela jít balík vyzvednout na poštu. Tam mi řekli, 
že toho mají hodně, tak to nestihli… A že se vynasnaží, aby 
se to již neopakovalo, ale že oni vlastně za to nemohou, 
protože rozvoz balíků zajišťuje jiná fi rma, kterou si najali. 
Nezlepšilo se vůbec nic, ba naopak, po objednání výrobků 
KAREL HADEK mi přišla nově znějící SMS, že balík převzali 
a o datu jeho doručení mě budou informovat. Volala jsem 
tedy pana vedoucího pošty, co mi má tato SMS dát vědět, 
když stejně nevím datum doručení balíku. Odpověď byla, že 
toho mají hodně, tak neví, kdy mi balík bude doručen. Pak 
mi pan vedoucí slíbil, že to zjistí a dá mi vědět. Stalo se tak, 
protože po mém telefonátu mi během 10 minut přišla SMS, 
že mi dnes bude balík doručen během dne /tj. 9–16 hodin/.

Jaké bylo mé překvapení a velice milé, když jsem si opět 
objednala balík s výrobky KAREL HADEK a přišla mi SMS, 
že převzali balík, který mi bude doručen následující den 
a přibližný čas doručení mi zavolá řidič. Opravdu se tak stalo, 
řidič zavolal v 8 hodin, že do 9 hodin mi balík přiveze, jestli 
mi to vyhovuje. Po naší domluvě přijel v 8.45 hodin. Ptala 
jsem se ho, jestli je zaměstnán u České pošty. Odpověděl: „ 
Jen to néé!!!“ Byl z fi rmy GEIS PARCEL. Moc této fi rmě děkuji. 
Věřím, že se bude takto vstřícně chovat ke svým zákazníkům 
i nadále a že spokojenost tak bude na obou stranách. Česká 
pošta by se měla jít k této fi rmě učit, a ne aby jen vymýšlela 
SMS, jak práci, kterou má vykonat, odložit. Praktiky České 
pošty nejsou jen mou zkušeností, ale stejnou zkušenost mají 
i její jiní zákazníci, což jsem se dozvěděla od svých klientek, 

kterým jsem si postěžovala, co se mi přihodilo. Možná, že 
jinde Česká pošta funguje jak má, ale u nás ne. Přísloví „Když 
dva dělají totéž, není to totéž“ zde platí na 100%.

Jsem moc ráda, že fi rma 1. Aromaterapeutická KH a. s. se 
nechová jako Česká pošta a snaží se opravdu hodně, aby 
její zákazníci své objednané výrobky dostali co nejdříve!!!

Vlastimila Kolarčíková – kosmetička -aromaterapeutka

Slezská Ostrava Mob.: 603 286 335

e  -mail: vlastimilakolarcikova@seznam.cz

Přidejte se k nám a podpořte 
nás na Facebooku
V srpnu roku 2015 jsme spustili 100% aktivitu naší stránky 
na Facebooku „Aromaterapie Karel Hadek“, kde Vás chceme 
informovat především o všem, co se týká aromaterapie a být 
Vám plně k dispozici.
Také Vám rádi zprostředkujeme zajímavosti a aktuality z ob‑
lasti aromaterapie. Budeme Vás zde informovat o novinkách, 
produktech, akcích. Nabídneme Vám zde i články, poradenské 
zajímavosti, vše, co Vás může zajímat o zdraví, kráse a život‑
ním stylu.

www.karelhadek.eu
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Rádi uvítáme Vaše podněty, připomínky a postřehy. Staňte 
se našimi fanoušky, pozvěte své přátele, sdílejte náš obsah, 
pomozte nám spoluvytvářet obsah stránky a především zís‑
kávejte nejnovější aktuality z naší Aromaterapie.

Naše společnost má zastoupení i v jiných zemích než v České 
republice. Najdete nás na Slovensku, Německu, Maďarsku, 
Dánsku, Rusku, Ukrajině, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Belgii, Ni‑
zozemí, Francii, Bělorusko a mnoha dalších zemích.
Na Facebooku se můžete setkat s jejich zastoupením. Stejně 
tak se můžete setkat i se stránkami nám podobnými, které 
jsou vytvořené osobami spolupracujícími nebo nespolupra‑
cujícími, které nám kradou naši identitu. Bohužel se nám ne‑
pařilo tyto stránky vyfi ltrovat. Z tohoto důvodu jsme zvolili 
design webových stránek jako úvodní fotografi i Facebooku.
Těšíme se na Vás a hlavně na Vaši spolupráci
David Rubáš
rubas@karelhadek.eu
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Začínáme…

Vzhledem k velikému přílivu nových klientů, kteří s našimi vý‑
robky teprve koketují, bych ráda přiblížila některé informace, 
na něž se často ptáte. Aromaterapeutická kosmetika KAREL 
HADEK se od kosmetiky dostupné v drogeriích liší v mnoha 
aspektech. V první řadě bych se zmínila o tom, že se nehonosí 
označením PŘÍRODNÍ, ale FYZIOLOGICKÁ. Název nám sděluje, že 
podporuje fyziologii pokožky. Znamená to, že pokožku podpo‑
ruje, opečovává – pěstuje, pomáhá, aby byla v optimální kvalitě, 
aby měla kvalitní kožní fi lm, byla schopna regenerace, měla svou 
obranyschopnost a aby mohla dobře plnit svou funkci. Stejně 
tak neobsahuje složky či suroviny, které tento fakt neakceptují již 
samy o sobě. Vazelínu, ropnou surovinu, pocházející z přírodního 
zdroje v našich přípravcích nehledejte. Kvalitu pokožky narušuje, 
a to tak, že vyvazuje kožní tuky. Při své dlouhodobé kosmetické 
praxi jsem se s tímto jevem často setkávala. Mnohdy mi stačilo 
si novou klientku odlíčit hydrofi lním olejem a již mi bylo jasné, 
jakou kosmetickou značku používá k péči či pěstění své pokožky.

AROMATERAPEUTICKÁ KOSMETIKA KAREL HADEK je vyrá‑
běna z rostlinných olejů, jež jsou vhodné k vnitřnímu používání, 
tudíž jsou vlastně potravinou. Další surovinou jsou éterické oleje. 
S nimi je to složitější. Doporučení pro vnitřní používání může 
udělit farmaceut nebo lékař. Naše fi rma není ani jedno z toho. 
Avšak éterické oleje, které používáme, nacházejí svoje uplatnění 
nejen ve farmacii, ale i v potravinářském průmyslu ‑ jalovcový 
éterický olej v ginu, mateřídouškový olej v sirupu na kašel, atd. 
Z dalších surovin nesmím zapomenout na vitamíny, emulgátory. 
Vitamín A, E, panthenol, lecitin, betakaroten, tyto jsou určené 
pro kosmetické účely. Nic složitého za tím nehledejte. Jejich 
koncentrace je několikanásobně vyšší, než je vhodné pro vnitřní 
používání.

Legislativa EU mám uložila povinnost informovat klienty o složení 
používaného přípravku. Na etiketách i našem webu je odstavec 

www.karelhadek.eu
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Ale zpět k hydrofi lním olejům. V nabídce máme HY OLEJE NA 
ODLIČOVÁNÍ. Jak je používat? Tento dotaz přichází často i od 
kosmetiček. Občas mi některé tvrdí, že se HY oleje nedají po‑
užívat, či že je to pro zákazníky nepraktické. HY oleje nechtějí, 
že štípou do očí a jako náhradu jim doporučují odličovací gely 
od jiných společností. Zde bych však chtěla upozornit na již 
zmíněný fakt – gely odstraňují kožní fi lm, a tak mi to přijde 
jako nošení dříví do lesa.

Jak tedy na to? Vezmeme lahvičku, protřepeme a pár kapek 
dáme do dlaní, pomocí prstů naneseme na tváře, čelo, nos, 
bradu. Následně si namočíme prsty do vody a provedeme 
masáž. Pohladíme tváře a tím odeženeme i stres všedního dne. 
Následně namočíme kosmetické tampóny vodou a pokožku 
jimi otíráme tak dlouho, dokud není tampón bez nečistot. Po 
nějakém čase to půjde i bez tampónů. A jak s řasenkou? Jed‑
noduše. Opět vezmeme tampóny, namočíme vodou, přidáme 
pár kapek HY OLEJE. Takto napuštěný tampón můžeme roz‑

dělit na dva a ohnutý umístíme pod řasy. Vezmeme druhý 
napuštěný tampón a přiložíme ho na zavřené oko. Chvíli 
necháme působit. Řasenka pomalu nabobtná a následně ji 
krásně stáhneme z řas. U některých řasenek budete muset 
postup opakovat nebo použít lehce razantnější postup. 

Řasy dočistíme napuštěným tampónem. Na závěr od‑
líčení  – omytí použijeme pleťovou vodu nebo pleťové 
tonikum. Stále se vám to zdá složité? Možná je to jen 
v přesvědčení a víře v dobrou věc. Zdravá pokožka 
vám bude odměnou. A že olej v očích štípe? Testy 
HY olejů na SZÚ nic takového neprokázaly. Štípat 
může olej, ve kterém je rozpuštěná řasenka nebo 
jiné nečistoty. Hodně také záleží na citlivosti očí 
a šikovnosti při ošetřování. Koneckonců, gel v očích 
štípe více a je plný složek, které do oka nepatří. Tak 
co vy na to? Zkusíte to? Pokud máte někdo nějaký 

začínající INCI: a za těmito písmeny následují názvy použitých 
surovin. Objeví se zde třeba Lauret‑4, Lecithin, Cetyl alcohol, 
Cl 75810…neboli Chlorophyl…a Betacarothen, Tocopherol, 
Urea, Lactic acid, Glycine soja Oil, Juniperus communis Fruit 
Oil, Lavandula angustifolia Oil, Geranol, Eugenol, Alcohol 
denat. a mnoho dalších. Nebudu zde rozepisovat, co který 
název znamená, nebo co která surovina obsahuje, to už si musí 
spotřebitel najít na internetu, třeba právě na stránkách www.
ec.europa.eu. Všechny námi používané suroviny v použitém 
množství ve výrobcích podporují kvalitu pokožky a podílejí 
se na zvýšení její kvality. Tento fakt nám mimo jiné denně 
potvrzují i  lidé používající naše výrobky, jež trápí atopický 
ekzém či jiné kožní neduhy. Přinášejí jim a hlavně jejich po‑
kožce úlevu.

Hydrofi lní oleje

Aromaterapeutická kosmetika je velice specifi cká a s některými 
skupinami se v  drogeriích nesetkáte. Jednou takovou 
skupinou jsou HYDROFILNÍ OLEJE. Jde o rostlinné oleje 
a emulgátory, které jsou schopny nám pomoci při omý‑
vání nebo mytí pokožky. Mohla bych napsat omývání 
nebo mytí kožního fi lmu. Tyto oleje na rozdíl od 
mýdel, mycích gelů, šamponů či jiných tenzidových 
přípravků pokožku neodmašťují, neodstraňují z ní 
kožní fi lm. Olej rozpouští olej, ale neodstraní jej, 
pouze z kožního fi lmu pomůže odstranit nečistoty, 
a to jak make up, tak třeba i prach, pot. Zkuste dát 
hydrofi lní olej automechanikovi, jistě potvrdí fakt, 
že díky němu se olejové nečistoty neboli šmír z po‑
kožky jeho rukou umyly rychleji. A co teprve, pokud 
mu doporučíte OLEOSOL. Díky obsažené soli bude 
vhodným náhradním přípravkem za SOLVINU.

pár kapek HY OLEJE
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líčení  – omytí použijeme pleťovou vodu nebo pleťové 
tonikum. Stále se vám to zdá složité? Možná je to jen 
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zk
uš

en
o

st
i a

 ra
d

y
www.karelhadek.eu

15



návod, jak našim klientkám pomoci, podělte se o  něj. Já 
osobně mám jasno, volím olej, i kdyby to měl být intimní 
nebo určený na mytí vlasů. U mne gel nemá šanci. Možná 
tak u kadeřnice po barvení vlasů na omytí barvy z vlasů.

Specialitou pro muže je HY OLEJ NA HOLENÍ. Použití je 
obdobné jako u odličování. Na vlhkou pokožku naneseme 
olej. Ten s vodou na pokožce zemulguje vytvoří se mléčná 
emulze. Tuto necháme chvilku působit a následně je možné 
vzít žiletku a začít s holením. Pokožka je po provedení úkonu 
hladká, nepořezaná, ale hlavně není vysušená a podrážděná. 
Po holení použijte lecitinový přípravek LIPIO KARLOFF. 
Pokud by se stalo, že byste jej z nějakého důvodu neměli, 
postačí opět pár kapek HY OLEJE NA HOLENÍ. Pro muže, 
kteří mají potíže se zánětlivými procesy na pokožce po ho‑
lení, máme v naší nabídce krém s mateřídouškou – MATE-
ŘÍDOUŠKOVÝ REGENERAČNÍ KRÉM.

Mezi nejznámější hydrofi lní oleje patří sprchovací oleje a oleje 
pro intimní hygienu. Domnívám se, že jejich používání je 
jednoduché. Vhodné jsou pro dospělé i děti. HY INTIMA 
je používána maminkami při péči o pokožku malých dětí, 
a  to i  těch ještě v plenkách. Mnoha maminkám pomohla 
v případě opruzenin i kožních potíží jejich kojenců způso‑
bených plenkami na jedno použití. V těchto případech bývá 
doporučen i intimní balzám INTIMISS.

Největší potíže míváte s mycími oleji na vlasy a s přípravky 
určenými k péči o pokožku hlavy a o vlasy. Z tohoto důvodu 
jsem se rozhodla tomuto tématu 
věnovat více prostoru a o těchto 
přípravcích se dočtete v  příštím 
čísle našeho časopisu.

Michaela Švorcová

Cvičení pro posílení 
meridiánových drah
V tomto nevlídném počasí, v době, kdy máme málo denního 
světla a lehce se necháme ovládnout melancholií, je výborné 
k udržení vitality organismu a dobré pozitivní nálady pravi‑
delné cvičení.

Rozvod energie v našem těle zajišťuje 12 párů energetických 
drah, které se nazývají meridiány, a 2 dráhy nepárové – řídící. 
Meridiány spojují orgány mezi sebou, orgány s tělem a tělo se 
zevní energií. Systém meridiánů spojuje další systémy těla – 
trávicí, lymfatický, nervový, reprodukční a další do spolupra‑
cujícího a reagujícího celku. Díky této síti je žijící organismus 
schopen adaptace na změny vnějšího prostředí.

Představme si naše tělo jako stroj plný rozvodů. Těmito roz‑
vody se šíří energie, která zajišťuje správné fungování součástí 
stroje. Vše funguje, rozvody jsou průchodné, energie se nikde 
nekumuluje, všude jí je to správné množství. Stroj pracuje 
„jako hodinky“.

Při nesprávné, nebo žádné údržbě se může stát, že se z ničeho 
nic objeví porucha ‑ překážka v dopravě energie na určené 
místo. Rozvody jsou zanešené nebo úplně přerušené. Dojde 
k energetické nerovnováze a poruše části stroje.

Je li rozvod zanesený, vyčistíme ho a stroj funguje dál. V pří‑
padě, že přívod energie je přerušen úplně a  dlouhodobě, 
dojde k nezvratné destrukci části stroje, kdy je nutné tuto 
část demontovat. Je ‑li postižená část stroje „životně důležitá“, 
pak stroj vypoví činnost a přestane fungovat. Co dál?

Snažíme se opravit, co se dá a pokud se poučíme z chyb, které 
zapříčinily poruchu, budeme s láskou pečovat o rozvody a zdroj 
energie, aby vydržely co nejdéle funkční a kvalitní, tak dojdeme 
ke stavu zdraví.

Shrnuto a převedeno do mluvy našeho těla: péčí o meridiánové 
dráhy prokazujeme našemu tělu tu nejláskyplnější službu, 

určenými k péči o pokožku hlavy a o vlasy. Z tohoto důvodu 
jsem se rozhodla tomuto tématu 
věnovat více prostoru a o těchto 
přípravcích se dočtete v  příštím 
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2. Meridián osrdečníku (obalu srdce)

Osrdečník chrání srdce před škodlivými vlivy patologických 
energií, např. horka a chladu. Ovlivňuje duševní aktivitu – 
neklid, úzkost, sexualitu.

Sedíme na zemi v tureckém sedu se vzpřímenými zády. Překří‑
žíme ruce a položíme dlaně na kolena a prostředníky zatlačíme 
do kolen. Dýcháme. Tlakem na prostředníky stimulujeme 
konečné body dráhy osrdečníku.

3. Tři ohřívače

Tři ohřívače znamenají tři části těla – horní část hrudníku, 
střední a dolní. Je to dráha, která zajišťuje přepravu energie 
uvolněné při trávení a zajišťuje distribuci tekutin.

 Výchozí pozice je stejná jako u pozice mer. osrdečníku. Jen 
ruce položíme na kolena z vnější strany a pomalu se předklá‑
níme. Snažíme se hlavu sklonit co nejníže a cítíme protahování 
v bedrech. Dýcháme.

dokazujeme mu, jak ho máme rádi a jak máme rádi sami sebe.

Pečovat můžeme o naše tělo mnoha způsoby. Jedním z velmi 
účinných způsobů péče je cvičení na posilování funkce meri‑
diánových drah, které je velmi výhodné doplnit meridiánovou 
masáží.

Při cvičení meridiánové sestavy zajistíte zvýšený přísun okys‑
ličené krve k orgánům, tím dojde k jejich vybuzení a zvýšení 
činnosti. Zrychlí se jejich regenerace, zlepší se funkčnost a nám 
bude lépe a lépe.

Níže je uvedený stručný popis některých cviků. U každého cvi‑
čení je nejdůležitější DÝCHÁNÍ. Kratší nádech a dlouhý výdech.

1. Meridián ledvin

V literatuře se uvádí, že kvalita funkce ledvin rozhoduje o osob‑
nosti člověka a o vzniku řady nemocí. Ledviny fi ltrují z krve 
vodu, do které propouštějí odpadní látky a řídí minerálové 
hospodářství.

Sedíme na zemi s nataženýma nohama, ohnuté špičky. Ruce 
vzpažíme, provedeme nádech a výdech, znovu se nadech‑
neme a ve výdechu se pomalu předkláníme a snažíme se do‑
sáhnout na špičky nohou. Jde‑ li to ztuha, po každém výdechu 
se zastavíme, znovu se nadýchneme a s dalším výdechem 
pokračujeme dál až do našeho maximálního rozsahu. Ti, co si 
dosáhnou až na plosky nohou, si mohou stlačit prostředníky 
první bod dráhy ledvin.
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 4. Žlučník

Sedíme s roznoženýma nohama, vzpřímeně. Spojíme ruce, 
propleteme prsty a  předkloníme se ke kolenu a  zatlačíme 
na něj směrem k podložce. Dýcháme. Po několika cyklech 
nádechů a výdechů se narovnáme a skloníme se k druhému 
koleni a opět dýcháme.

5. Játra

Sedíme s roznoženýma nohama a přes bok se ukloníme k palci 
nohy. Palec uchytíme a stlačíme pod nehtem na malíkové 
straně.

Dýcháme. Po několika cyklech nádechů a výdechů se ukloníme 
přes bok na druhou stranu a opakujeme dýchání.

 6. Plíce

 Stojíme, nohy do široka rozkročené, tělo vzpřímené. Začneme 
dýchat. Při nádechu vzpažíme a při výdechu zapažíme. Při 
zapažení spojíme ruce za zády a protáhneme se. Dýcháme.

7. Tlusté střevo

 Stojíme, nohy doširoka rozkročené, tělo vzpřímené. Spojíme 
ruce za zády, propleteme prsty a dlaně stočíme dolů k zemi. 
Soustředíme se na tlak do ukazováků. Dýcháme. Ve výdechu se 
začneme předklánět, po předklonění zvedneme hlavu vzhůru. 
Ruce se snažíme tlačit co nejvýše. Pak se pomalu zdviháme 
zpět do úvodního postavení.
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8. Žaludek

Sedíme na patách se vzpřímenou páteří. 
Vzpažíme, spojíme, propleteme prsty. Zakloníme hlavu a dlaně 
otočíme směrem nahoru. Dýcháme.

9. Slezina

Sedíme na patách, tělo je vzpřímené. Propleteme prsty, zved‑
neme ruce a protáhneme se do záklonu. Dýcháme.

Těžší varianta: sedíme mezi patami, chodidla jsou vytočená do 
stran. Opřeme se o předloktí, položíme se na záda. Uvolníme 
ruce. Propleteme prsty a vzpažíme. Dýcháme.

10. Srdce

 Sedíme ve vzpří‑
meném sedu. 
Pokrčíme nohy, 
spojíme chodi‑
dla. Propleteme 
prsty na rukou, 
malíčky opřeme 

proti sobě, zaklesneme ruce pod chodidla a prsty nohou při‑
táhneme co nejvíce k tělu. Napřímíme se a dýcháme.

11. Tenké střevo

Pozice je stejná jako u  cviku na posílení meridiánu srdce. 
A k tomu se předkloníme a hlavu se snažíme spustit co nejníž.

 12. Močový měchýř

Pozice je shodná s pozicí ledvin. Po uchopení prstů na nohách 
se přitáhneme a povolíme, což několikrát opakujeme, pak se 
napřímíme. Znovu uchopíme prsty a přitahujeme a povolu‑
jeme se. Dýcháme.
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Porodní dula a aromaterapie
Příchod miminka je bezesporu jednou z nejkrásnějších udá‑
lostí našeho života. S odstupem času na něj vzpomínáme 
s láskou a radostí. V danou chvíli je to ale velmi vypjaté ob‑
dobí a může nám i miminku zanechat nemalé šrámy na duši.

Myslím si, že to, jakým způsobem rodíme naše děti a  jak 
o ně pečujeme v prvních dnech a týdnech života, ovlivňuje 
osobnost dítěte, matky a také jejich společného vztahu víc 
než kterákoliv jiná životní etapa.

Aby matka měla čas a klid se svému novorozenému dítěti 
věnovat, přichází na řadu poporodní dula. Ta pomůže s ná‑
kupy, vařením, úklidem a v neposlední řadě ukáže mamince 
mnoho nového.

V České republice zatím práce poporodních dul známá není. 
Proto vznikla Nezávislá asociace zdravé poporodní péče ‑ 
NAPP z.s., která připraví ženy pro práci poporodní duly a ma‑
minkám dá vědět o tom, že mohou této pomoci v šestinedělí 
a třeba i později využít. Poporodní dulou se může stát každá 
žena. Není k tomu potřeba žádné další speciální vzdělání. 
Stačí laskavost, citlivost a empatie.

S čím Vám bude umět poporodní dula pomoci?

Mnoho času na kurzu je věnováno kojení a přirozené savčí 
pozici při kojení. Ta je velmi pohodlná pro miminko i mámu 
a kojení jde mnohem snadněji.

Dalším velkým tématem je nošení dětí. Jak nosit děti zdravě, 
vybrat to správné nosítko nebo šátek, kdy začít a jak, i s tím 
bude umět poporodní dula poradit. Také Vám řekne, že no‑
šení dětí a kojení velmi souvisí a dokonce se dá i kombino‑
vat. Když miminko nosíte v šátku, dělá se Vám více mléka, 
protože jste s miminkem v kontaktu a hormony pracují. Při 
troše šikovnosti se časem maminka naučí miminko v šátku 
také nakojit.

Dalším tématem je přebalování a s tím spojené plenky. Jed‑
norázové pleny jsou velmi zatěžující pro životní prostředí 
a nemusí být ideální pro jemný zadeček miminka. Půjde tedy 
o tzv. látkování. Jaké plenky vybrat a jak je používat, protože 
je opravdu hodně značek a druhů plen. Rodič se v tom snadno 
může ztratit a pak raději sáhne po jednorázovce, protože je 
to jednodušší. To je ale velká škoda, protože ani na látkových 
plenkách není nic složitého. S tím souvisí i „bezplenková“ 
komunikační metoda (BKM) a je také tématem kurzu. Pak 
přichází na řadu další téma a tím je aromaterapie pro mi‑
minko a  jeho rodinu. S  příchodem miminka rodiče často 
zpřísňují své požadavky na hygienu a  především také na 
nezávadnost jak preparátů na péči o pleť miminka i rodičů, 
tak na nezávadnost přípravků na úklid domácnosti.

Tohle všechno nám nabídnou preparáty Karla Hádka a na 
kurzu si je představíme a budeme se učit s nimi pracovat. 
ORANGE SANITOL na úklid domácnosti je nedostižný. Zů‑
stane čisto a přirozená vůně pomerančů.

Co se týká péče o ženu po porodu, na porodní zranění je nej‑
lepší zakapat ránu LEVANDULOVÝM EO. Ránu zakápneme, 
nepotíráme. Je vhodnější si pořídit větší balení levandulo‑
vého EO. Při kapání se často netrefíme přesně, spotřeba je 
celkem velká, ale výsledek je opravdu rychlý. Ujistěte se, že 
se jedná o levandulový EO nejvyšší kvality. Krom levandule 
je také možné použít placentu. Pro lepší hojení po nástřihu 
nebo samovolném natržení hráze můžete přikládat kousky 
placenty přímo na ránu. U mých klientek jsem viděla i to, že 
natržení, které by bylo na několik stehů a klientka šití odmítla, 
se po přikládání placenty zcela zahojilo bez píchnutí jehly.

Placenta pomůže i k rychlé tvorbě mléka a dobré psychické 
pohodě po porodu. Konzumuje se nejčastěji tak, že se usuší 
a zpracuje do kapslí, které pak žena po dobu šesti měsíců 
užívá.
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vorozené miminko, roční, pětileté i starší dítě a klidně i do‑
spělého člověka. Důležité je, aby jim i Vám to bylo příjemné. 
Nemusíte mít strach, že byste masáží mohli ublížit, nejste ‑li 
znalci anatomie. Babymasáž je souborem velmi jemného 
hlazení, které nepůsobí tlakem na svaly.

Je potřeba mít na paměti jen několik málo pravidel – nikdy 
nemasírujeme první dospělého a  pak miminko. Miminko 
vždy první. A druhé důležité – nikdy nemasírujeme naštvaní, 
nervózní, nešťastní. Pokud se nám stane, že se necítíme dobře 
v naši obvyklou masírovací dobu, je lepší pro jednou vy‑
nechat.

Na kurzu pro poporodní duly se ženy dozví, jak souvisí 
psychika ženy s kojením, jak funguje psychika během tě‑
hotenství, porodu a šestinedělí. Zabývat se budeme také 
psychikou prenatálního a  novorozeného dítěte. Nebude 
chybět ani vysvětlení souvislostí v těhotenství, při porodu 
a v šestinedělí a jak vše na sebe navazuje.

Michaela Kalusová, lektorka předporodní přípravy, dula 
a  lektorka Rebozo techniky, poporodním dulám vysvětlí 

proces přirozeného porodu a ukáže techniku „Zavírání 
kostí“ pro matku po skončení šestinedělí.

Je toho opravdu hodně, s čím se poporodní dula 
musí seznámit, aby svoji práci pak vykonávala 
dobře a byla novým maminkám nápomocná.

Pokud přece jen něco zapomene, nic se neděje. 
Lektorky poporodních dul Michaela Kalusová, 
Martina Křížova, Sandra Fialová a Ludmila Utí‑
kalová Martinková budou poporodním dulám 
k dispozici i během jejich praktického půso‑
bení.

Poporodní dula pomáhá maminkám nejen 
s  výše zmiňovanými odbornými věcmi, ale 

Dalším tématem kurzu jsou baby masáže. Ty považujeme 
za třešničku na dortu v péči o miminko. Dotek skin to skin 
je pro miminko nenahraditelný. Dotek je hlavním prostřed‑
kem komunikace novorozeného dítěte. Pomocí doteku si 
miminko utváří vztah s matkou a tento dotek mu pomáhá 
k uvědomění sama sebe. Baby masáže doporučujeme vždy. 
Nikdy jich není dost, stejně jako mazlení není nikdy dost. 
Ve kterých případech by masáže měly být s určitostí indi‑
kovány? Po císařském řezu a po náročném a medikovaném 
porodu. Také u adoptovaných dětí baby masáže velmi po‑
máhají dohánět chvíle, kdy miminko zůstalo osamělé až do 
doby, než přišlo ke svým novým rodičům. Stejně je to s dětmi 
v pěstounské péči.

Pro baby masáže doporučuji použít čistý za STUDENA LI-
SOVANÝ MANDLOVÝ OLEJ v potravinářské kvalitě. Určitě 
alespoň pro ta nejmenší miminka. Některé oleje 
mohou vysušovat, proto bych sáhla skutečně po 
mandlovém. Pro miminko starší – od šesti měsíců, 
nebo i později, můžeme použít éterické oleje. 
Opět dbáme na nejvyšší možnou kvalitu. Pro 
děti doporučuji MEDUŇKU. Děti ji milují, 
je jim opravdu velmi příjemná, krásně je 
uklidní a naladí. Dokud nepřidáváme EO 
do masírovacího oleje, můžeme si vždy pár 
minut před plánovanou masáží rozsvítit 
aromalampu a do ní nakapat pár kapek 
meduňkového EO. Příjemná pro Vás i pro 
děti bude také MANDARINKA. Vždy začí‑
náme s 1–2 kapkami, přidáváme, 
až když máme pocit, že je to 
málo.

Na baby masáže nikdy není 
pozdě. Můžete masírovat no‑
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nebo i později, můžeme použít éterické oleje. 
Opět dbáme na nejvyšší možnou kvalitu. Pro 

. Děti ji milují, 
je jim opravdu velmi příjemná, krásně je 
uklidní a naladí. Dokud nepřidáváme EO 
do masírovacího oleje, můžeme si vždy pár 
minut před plánovanou masáží rozsvítit 
aromalampu a do ní nakapat pár kapek 
meduňkového EO. Příjemná pro Vás i pro 

. Vždy začí‑

proces přirozeného porodu a ukáže techniku „Zavírání 
kostí“ pro matku po skončení šestinedělí.

Je toho opravdu hodně, s čím se poporodní dula 
musí seznámit, aby svoji práci pak vykonávala 
dobře a byla novým maminkám nápomocná.

Pokud přece jen něco zapomene, nic se neděje. 
Lektorky poporodních dul Michaela Kalusová, 
Martina Křížova, Sandra Fialová a Ludmila Utí‑
kalová Martinková budou poporodním dulám 
k dispozici i během jejich praktického půso‑
bení.

Poporodní dula pomáhá maminkám nejen 
s  výše zmiňovanými odbornými věcmi, ale 

proces přirozeného porodu a ukáže techniku „Zavírání 
kostí“ pro matku po skončení šestinedělí.
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náme s 1–2 kapkami, přidáváme, 
až když máme pocit, že je to 
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stará se také o domácnost, starší děti, pomůže 
uvařit nebo vyžehlit prádlo. Podá mamince vodu, 
když má žízeň, jídlo, když má hlad. Právě v této 
obyčejné péči spatřujeme tu největší pomoc. 
Jen když maminka nemá starosti o domácnost 
a její další členy, může se spokojeně a nerušeně 
věnovat svému novorozenému dítěti.

Více o projektu Zdravé poporodní péče se 
dozvíte na www.napp.cz

Ludmila Utíkalová Martinková

tel. 777 001 287 / poporodnipece@gmail.com

Aromaterapie během porodu
Jste překvapeni? Já také, a příjemně. Za mým překvapením 
ovšem není pozastavení se nad použitím éterických olejů 
během porodu, ale fakt, že se některé nemocnice této mož‑
nosti otevřely, což vnímám jako dobrý krok směrem k celostní 
medicíně. Porod přece není jenom přemístěním miminka 
z bříška mimo bříško, ale důležitým krokem v životě ženy‑
‑matky a  malého človíčka. Čím příjemnější a  pohodovější 
zkušeností se takový porod stane, tím lépe pro oba (a pro 
personál ostatně také). Empatický přístup je zde zcela na místě.

Jak může být vlastně aromaterapie použita během porodu? 
Asi nejznámější způsob je prostřednictvím odpařování éte‑
rického oleje (nebo jeho směsi) v aromalampě. Několik kapek 
éterického oleje přidaných do vody provoní po chvíli celý 
prostor. Éterické oleje se přidávají také do rostlinných olejů, 
kterými se provádí uvolňující masáž chodidel, zad, nohou, 
ramen a jiných částí těla podle přání rodičky. Ne každé ženě 

je ale taková masáž příjemná. Zde je tedy opět zapotřebí in‑
dividuální přístup. Éterické oleje se dají použít i ke koupeli 
a k aromaterapeutické kompresi (přiložení ručníku namoče‑
ného ve vodě s přidaným éterickým olejem).

Které vůně si ženy v Česku během porodu nejčastěji vybírají? 
Na prvním místě vede LEVANDULE, potom se umístila MAN-
DARINKA, za kterou následuje HEŘMÁNEK.

Jaká je situace v Nizozemí? Jaké vůně si ženy vybírají tam? 
Ani v Nizozemí nenarazíte zatím ve všech nemocnicích na 
aromaterapii. Jsou ale nemocnice a kliniky, které se k použití 
aromaterapie hrdě hlásí a nabízejí ji rodičkám jako součást 
porodu a pobytu v jejich zařízení. Postoj takovýchto zařízení 
k rodičkám je všeobecně vstřícnější a osobnější. Vůně, které se 
v Nizozemí používají, jsou skoro stejné – LEVANDULE, MAN-
DARINKA, k tomu se přidává oproti Česku ještě GERANIUM 
a JASMÍN. Není ovšem problém, aby si žena vybrala jiný éte‑
rický olej, pokud ho upřednostňuje a ví, že ji uklidní a uvolní.

S použitím aromaterapie během porodu se můžete setkat 
i v jiných evropských státech, například v Německu a v Itálii.

No a na závěr nesmím zapomenout zmínit důležitou věc – 
během porodu používejte výhradně 100% přírodní éterické 
oleje, ne synteticky vyrobené.

Voňavým porodnicím se vstřícným přístu‑
pem přeji mnoho zdaru a všem čtenářům 
hodně zdraví v roce 2016!

Milena Nováková

Distributorka v Nizozemí a Belgii

www.aromatherapiekarelhadek.nl

během porodu používejte výhradně 100% přírodní éterické 

Voňavým porodnicím se vstřícným přístu‑
pem přeji mnoho zdaru a všem čtenářům 
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Milý pane Hadku,

ráda bych Vám poděkovala za to, že jste, za Váš milý, lidský 
přístup, za Vaše rady, tipy a  doporučení nejen v  oblasti aro-
materapie.

Cestu k Vám jsem našla v době, kdy se u syna objevil atopický 
ekzém. Od té doby nedám dopustit na MEDUŇKOVÝ KOU-
PELOVÝ OLEJ, který střídáme s Levandulovým koupelovým 
olejem a rovněž moc rádi používáme i sprchové oleje, což mě 
přivádí k první otázce (a prosím za prominutí, jestli jste už na 
toto někde odpovídal). Je možné použít koupelový olej (třeba již 
zmíněný meduňkový) i jako sprchový? Ještě musím podotknout, 
že jakmile nějaký týden některý z Vašich produktů neužíváme 
(jelikož došel), je to brzy znát nejen na dětech, ale cítím to i sama 
na sobě. Proto se snažím veškeré ty pěnivé mycí přípravky z naší 
koupelny vymýtit pryč a úspěšně na tom pracuji!

Dnes už to není atopický ekzém, co nás trápí, ale je to nachla-
zení, až se mi chce napsat neustálé nachlazení. Samozřejmě 
především teď v podzimním období (i když v loňském roce se 
nám protáhlo téměř až do jara), a to bohužel u obou mých dětí 
(dcera 2 a syn 4 roky). U syna hraje velkou roli to, že začal chodit 
do mateřské školy, a především jeho zvětšená nosní mandle. 
Po téměř roce homeopatické léčby a růstu mandle nám bylo 
důrazně doporučeno její odstranění. Zde bych chtěla uvést, že se 
zákrokem (dle lékařů banálním) neustále váháme, a to především 
proto, že syn trpí „jen“ tím opakovaným nachlazením. Teploty 
se objevují výjimečně, zánět středního ucha ani jiné problémy 
s oušky neměl, ani nejsou nijak extrémní problémy s chrápá-
ním, huhláním  apod. Poslední dobou nachlazením hodně 
trpí i  dcerka, takže většinou tu mám současně dva smrkající 
„pacienty“. A z toho důvodu bych Vás chtěla poprosit o radu, 
které Vaše produkty by byly nejvhodnější? Už mám poznačený 
NOSNÍ OLEJ PRO DĚTI. Chci se zeptat na vhodnost koupelo-
vých olejů – např. EUKALYPTO -TYMIÁNOVÝ? A co sprchovací 

BOROVICOVÝ pro takhle malé děti? Budu vděčná za jakékoli 
Vaše doporučení, třeba i na éterický olej…

Omlouvám se za poněkud zdlouhavý dotaz, ale já zkrátka ne-
umím moc psát stručně, tak pokud jste dočetl až sem, budu 
moc ráda za Vaši odpověď. Závěrem Vám chci popřát příjemný 
zbytek podzimu a krásné nadcházející svátky vánoční, novoroční 
a pevné zdraví Vám i celé Vaší rodině.

Z jižní Moravy Vás zdraví

Pavla Š.

Milá paní Pavlo,

děkuji Vám za krásný e ‑mail, který mne opravdu velice po‑
těšil. Jsem rád, že se Vám preparáty s logem KH tolik osvěd‑
čily. V podstatě není problém používat koupelové oleje ke 
sprchování. Já to ale nedoporučuji. Hlavně pak proto, že je 
zde podstatně vyšší koncentrace éterických olejů a u jedinců 
s citlivou pokožkou by je koupelový olej nanesený přímo na 
pokožku mohl i dráždit. Koupelový olej je primárně určen 
k naředění koupelovou vodou a nikoli k přímému nanášení 
na pokožku. Počítejte s tím, že efekt nebude takový jako 
u  koupele a  dále, že koupelové oleje jsou méně mastné 
než sprchovací. Během koupele mají éterické oleje možnost 
delší dobu působit na pokožku, a tedy lépe se vstřebat, než 
během sprchování. Nelze  ‑li jinak než sprchovat, ponechte 
emulzi sprchovacího oleje, která během použití preparátu 
na vlhké pokožce vznikne, působit alespoň 5  minut. Po 
koupeli doporučuji použít ještě na vlhkou pokožku vhodné 
preparáty. Osvědčily se například lecitinové balzámy LECI-
TOL ROYALE či YLJA (díky vlhké pokožce se dobře nanáší 
ve slabé a rovnoměrné vrstvě a nebude působit mastným 
dojmem). Při svědivosti pokožky se osvědčil LECITOL LIN-
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DENOL. Doporučit lze i tělové lecitinové balzámy LECITINIA 
BODY BALM, nebo LECITINIA BODY MONTANA. Masáž 
provádíme s lehkostí a vždy směrem k srdci. Místa výskytu 
atopického ekzému pak lze ještě ošetřit Vámi používaným 
preparátem.

Na posílení imunity, nejen pro děti, bych Vám doporučil 
ELEUTHEROCOCCOVÝ EXTRAKT. Já sám jsem začal dávat 
svému synovi eleutherococc, zhruba když mu byl jeden 
měsíc. Bylo to príma, nemoci se nám vyhýbaly, takže „chu‑
dinka“ na rozdíl od ostatních dětí nevěděl, co je to doktor. 
ELEUTHEROCOCCOVÝ EXTRAKT je vhodný i pro velmi malé 
děti, a to s tím, že se dávkování musí propočítat na jejich 
váhu. Tedy 15 kapek vydělit vahou dospělého (cca 75 kg) 
a vynásobit vahou děcka. V jednoduchosti je síla, lze taktéž 
počítat, že na 4 kg váhy děcka přijde jedna kapka. I u dětí 
se vypočítané množství eleutherococcu podává 3× denně. 
Zde je vhodné eleutherococc nepodávat přímo, tedy kon‑
centrovaný, ale přidat jej do nějakého nápoje, např.  čaje. 
Informace uvedená na lahvičce, že preparát není vhodný 
pro malé děti, těhotné, či kojící matky, je sice absurdita, 
ale fi rma ji musí uvádět, protože to je zákonem stanoveno. 
Ústava však zaručuje svobodu slova, a tak prohlašuji, 
že ono nařízení pochází buď od lobbistů farmacie, 
nebo úplného blba. Ona vládnoucí elita, spíše však 
banda psychopatů, by z nás ráda udělala nevolníky, či 
novodobé otroky, za něž budou rozhodovat, co smějí 
a  co nikoli. Preparát obsahuje 30  % alkoholu. Při 
aplikaci 5 kapek u děcka vážícího 20 kg to odpovídá 
následujícímu množství alkoholu: 30 kapek je 1 ml. 
V tomto množství je 0,3 ml alkoholu, váhově tedy 
0,22 g. 5 kapek je pak jedna šestina, a zde je konzu‑
mované množství 0,0367 g 100% alkoholu. Daleko 
větší množství alkoholu si vytvoří sám organismus, 
pokud sníte něco sladkého, či u kojence, pokud je 

kojen mateřským mlékem, ve kterém jsou samozřejmě cukry 
také obsaženy. Snad jen pro úplnost 1 kapka preparátu pak 
obsahuje 0,0074 g alkoholu… Humorně vyjádřeno, žádná 
celá, nula, nic… Vhodné by samozřejmě bylo v období epi‑
demií, či kdykoli, kdy to uznáte za vhodné, ošetřit prostředí 
směsí éterických olejů například AROMECLIMA, VIROSAN, 
AROMA -BABY apod. Lze také použít čisté éterické oleje jako 
BOROVICE -JEHLIČÍ, EUKALYPTUS CITRIODORA, JEDLE-
-ŠIŠKY, MATEŘÍDOUŠKA a další. Vyzkoušet také můžete 
směs éterického oleje BOROVICE -JEHLIČÍ 5 dílů a éterického 
oleje MATEŘÍDOUŠKA 1 díl. Zvolený olej, případně jejich 
směs, je vhodné nakapat na kousek buničiny a nechat volně 
odpařovat. Dávkování se řídí velikostí prostoru. Na 5 m3 se 
používá 1 kapka. Pokud děti často trpí na kapénkové infekce, 
mohu ještě doporučit směs éterických olejů uvedenou pod 
názvem ATEMOL. Tato směs je nejen výborná proti kašli, ale 
má i antivirální a antimikrobiální účinky – vhodná k inhalaci 
(nejlépe pár kapek na buničinu nebo kapesník a nechat od‑
pařovat do místnosti poblíž dítěte, nebo v noci položit za‑
kápnutý kapesník přímo na dětský polštář). ATEMOL můžete 
aplikovat i na chleba (chlebová tableta), nebo ředit olejem. 

Možná je i  medová alternativa, kdy na 250 g/ml medu 
přidáme 50 kapek ATEMOLU a vmícháme nejlépe elek‑
trickým ručním mixérem, neboť ruční vmíchávání je velice 
obtížné a zdlouhavé. Jedna čajová lžička takto připravené 

medové speciality (cca 5 ml) pak obsahuje jednu kapku 
preparátu ATEMOL. Dávkování pro menší děti je 3× 
denně 1 čajová lžička – Vaše děti už mohou vnitřní 
užívání. A u těch úplně nejmenších bych pak dopo‑
ručoval výhradně a jenom výše zmíněnou inhalaci. 
U malých dětí také doporučuji při kašli a potížích 
s dýchacími cestami mateřídouškový éterický olej 
v medu – k vnitřnímu užití. Nakapat do medu ÉTE-

RICKÝ OLEJ MATEŘÍDOUŠKA. Do 500 ml nakapat 
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pro malé děti, těhotné, či kojící matky, je sice absurdita, 
ale fi rma ji musí uvádět, protože to je zákonem stanoveno. 
Ústava však zaručuje svobodu slova, a tak prohlašuji, 
že ono nařízení pochází buď od lobbistů farmacie, 
nebo úplného blba. Ona vládnoucí elita, spíše však 
banda psychopatů, by z nás ráda udělala nevolníky, či 
novodobé otroky, za něž budou rozhodovat, co smějí 
a  co nikoli. Preparát obsahuje 30  % alkoholu. Při 
aplikaci 5 kapek u děcka vážícího 20 kg to odpovídá 
následujícímu množství alkoholu: 30 kapek je 1 ml. 
V tomto množství je 0,3 ml alkoholu, váhově tedy 
0,22 g. 5 kapek je pak jedna šestina, a zde je konzu‑
mované množství 0,0367 g 100% alkoholu. Daleko 
větší množství alkoholu si vytvoří sám organismus, 
pokud sníte něco sladkého, či u kojence, pokud je 

kápnutý kapesník přímo na dětský polštář). 
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Možná je i  medová alternativa, kdy na 250 g/ml medu 
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Vážený pane Hadku,

velice ráda si pročítám časopis Aromaterapie a vždy tam najdu 
něco velice zajímavého, ať již pro sebe, či další členy rodiny. Velice 
ráda bych Vám poděkovala za přímo geniální čisticí přípravek, 
krásně voňavý Orange -Sanitol. Po jeho použití je náš byt nejen 
krásně čistý, ale funguje i jako jedna veliká aromalampa. Také 
bych na Vás měla dotaz. V zimě trpívám depresemi, můžete mi 
doporučit něco z Vašich výrobků? Předem Vám děkuji za odpo-
věď a přeji jak hezké Vánoce, tak i vše nejlepší do nového roku.

Ludmila L.

Milá paní Ludmilo,

zimní deprese navštěvují značnou část populace. Zde bude 
z velké části viníkem nedostatek slunečního svitu a taktéž 
méně pohybu a pobytu v přírodě. Za svých pobytů v Egyptě 
jsem si všiml, že byť Egypťané mají „svoji zimu“, která se liší 
nejen teplotami, ale hlavně permanentně svítícím sluníčkem, 
jsou veselí a nejspíše ani netuší, co by mohla zimní deprese 
být. Z preparátů s logem KH Vám mohu doporučit ELEUTHE-
ROCOCCOVÝ EXTRAKT, který nejen podstatným způsobem 
zvyšuje imunitu organismu, ale působí i  jako adaptogen. 
Další informace o eleutherococcu najdete na našem webu 
v nabídce „Ke stažení“, kde je k dispozici celá brožura. Taktéž 
mohu doporučit alternativně ROZMARÝNOVÉ SPRCHOVACÍ 
NEBO KOUPELOVÉ OLEJE, které celkově zlepší látkovou 
výměnu organismu. Ač nejsem příznivcem solárií, v tomto 
případě přimhouřím obě oči a doporučím vyzkoušení. Dále 
bych doporučil buď třezalku, nebo TŘEZALKOVÉ PREPA-
RÁTY k vnitřnímu použití. Třezalka zvyšuje citlivost na světlo 
a  při dostatečných terapeutických dávkách stačí i  menší 
množství světla k  aktivaci organizmu. Třezalku si v  době 
vegetace můžete sama nasbírat a usušit, nyní lze zakoupit 
třezalkové preparáty v lékárně. Dle mých zkušeností jsou ale 
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nacca 50 kapek mateřídouškového oleje a řádně rozmíchat – 
1 čajová lžička pak odpovídá cca 0,5 kapky éterického oleje. 
K masáži dětského hrudníčku lze použít PROATEM balzám 
(v případě vysokých teplot můžete balzámem potřít i cho‑
didla). Na rýmy je vhodný Vámi zmiňovaný NOSNÍ OLEJ 
BABY, který je samozřejmě možné používat i jako prevenci. 
Do nosu kapejte, nebo jím nosík vytírejte. A pokud by se ob‑
jevily i bolesti uší, vložte do ouška vatové tamponky s tímto 
olejem. Jen si vezměte k ruce pinzetku, pro případ, že by 
tampon sklouzl hlouběji do ucha. Zmiňujete se o zvětšené 
nosní mandli. Zde by mohl být nápomocný nosní olej DO-
NOSOL. Je jasné, že tak malé dítě na zádech předepsanou 
dobu neudržíte, ale alespoň jej do nosu kapejte.

V mailu Vám doporučuji éterické oleje a preparáty s logem 
KH. Bohužel od 1.  12.  2012 je fi rma povinna k  éterickým 
olejům přikládat bezpečnostní listy. Toto je příkaz Evrop‑
ské unie. V bezpečnostním listu jsou bohužel údaje, které 
jsou hloupé, nesmyslné a lživé. To je důvod, proč 
bylo v časopisu Aromaterapie 1/2013 (je na webu) 
otištěno i moje osobní vyjádření, a které zasílám 
klientům v  rámci poradny, pokud v  odpovědi 
zmiňuji i aplikaci éterických olejů. Moje vyjádření 
má titul: „Budeme vás strašit, budeme vám lhát“. 
Doporučuji blábolům v bezpečnostních listech 
nevěnovat pozornost.

Budu rád, pokud Vám moje odpověď bude 
alespoň trošku užitečná. 
V  případě jakýchkoli 
dalších dotazů jsem 
Vám samozřejmě 
i nadále k dispozici.

Karel Hadek
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třeba denní dávky kolem 5 g třezalkové 
drogy denně. Ne nadarmo lze třezalku 
označit díky její funkčnosti jako vyni‑
kající přírodní antidepresivum. Hype‑
ricin a hyperosidní složky v třezalce 
obsažené zlepšují náladu a  zvyšují 
tvorbu serotoninu a noradrenalinu. 
To je podobné schéma účinku jako 
u  chemických antidepresiv nabíze‑
ných farmaceutickým průmyslem. 
V lidovém léčitelství se třezalka velice 
dobře osvědčila u slabých a středně 
silných depresí. Nedostatek světla 
v  zimních měsících lze vnímat jako 
jeden ze stresových faktorů, proto bych 
doporučoval i zvýšenou pohybovou aktivitu, pokud možno 
v přírodě, která vede k odbourávání stresových hormonů 
a tím i zlepšování nálady. Mnohé zajímavé informace o tře‑
zalce můžete najít i v archivních číslech časopisu Aroma‑
terapie, které jsou v elektronické podobě na našem webu.

Karel Hadek

Dobrý den, pane Hadku,

chtěla bych Vám poděkovat za Vaše dřívější rady, byly pro mě 
velice užitečné. Vámi doporučené preparáty jsem poctivě použí-
vala a pomoc se dostavila velice rychle. Dnes mám na Vás dotaz, 
který se týká mého manžela. V toto roční období je náchylný na 
nastydnutí, které se projevuje horečkami a po odeznění nemoci 
se nemůže, jak on říká, dlouho zmátožit. Mohl byste mu dopo-
ručit něco na zvýšení imunity a zkrácení rekonvalescence? Za 
každou radu Vám budeme s manželem velice vděční.

Hana P.

Milá paní Hano,

každá nemoc se na těle postiženého podepíše, vyžaduje 
od nemocného organizmu značnou mobilizaci imunit‑
ního systému. Na stavu imunitního systému záleží nejen, 
zda onemocníme, či nikoli, ale také jak dlouho bude trvat 
Vámi zmíněné „zmátožení“ neboli rekonvalescence. Co se 
ELEUTHEROCOCCOVÉHO EXTRAKTU týká, o něm bylo na 
stránkách časopisu Aromaterapie napsáno více než hodně! 
Informace o něm najdete na našem webu, v nabídce „Ke 
stažení“. Pravidelné užívání vede k posílení imunity a tím 
i snížení šance onemocnění. I pokud již k onemocněné dojde, 
má lehčí průběh a i doba rekonvalescence se zkracuje. Dále 
mohu doporučit i jako prevenci koupele v EUKALYPTOVO-
-TYMIÁNOVÉM KOUPELOVÉM OLEJ. I takováto koupel je 
vhodná, ať již jako prevence nastydnutí, případně vynikající 
způsob jak tělo prohřát, pokud jsme někde prochladli. Nutno 
zmínit, že obsažené éterické oleje mají jak antimikrobiální, 
tak i antivirální účinky. Koupele nedoporučuji, pokud by se 
již nemoc projevovala horečnatými stavy. Důsledkem Vámi 
zmíněného onemocnění je i intoxikace organizmu produkty 
látkové výměny mikrobů nebo virů, které se v organizmu 
přemnožili. Proto jako důležitou součást návratu k plnému 
zdraví považuji i následnou detoxikaci. Zde bych mohl do‑
poručit jalovcové nebo borovicové koupele. Éterické oleje 
v těchto koupelových preparátech aktivují tok lymfy, čímž 
urychlují látkovou výměnu, včetně vylučování nashromáž‑
děných toxických látek. Dále bych rád upozornil na vhod‑
nou posilující stravu po prodělané nemoci, neboť v  jejím 
průběhu se povětšinou jí velice málo. Jako vhodnou stravu 
lze doporučit teplá jídla, velice vhodné jsou např.  slepičí 
nebo hovězí vývar, ale i mnohé další. Věcné informace do‑
poručuji opatřit si ve formě odborné literatury, případně 
dohledat na internetu. Mimořádnou pozornost doporučuji 
věnovat česneku, který díky obsažené organicky vázané síře 
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má přímo excelentní antimikrobiální účinky. 
Zapomenout bychom neměli ani na inhalace 
éterických olejů, které díky svým účinkům mi‑
krobiálně čistí vdechovaný vzduch a mohou 
velice účinně bránit přenosu kapénkových 
infekcí. Jako vhodné mohu doporučit směs 
AROMECLIMA, VIROSAN či CHINA. Z éteric‑
kých olejů pak EUKALYPTOVÝ, BOROVICOVÝ, 
KAJEPUTOVÝ, Z MÁTY PEPRNÉ, MATEŘÍ-
DOUŠKOVÝ, NIAOULIOVÝ, SMRKOVÝ, které 
lze požívat buď jednotlivě, nebo i ve směsích, 
které si lze vyrobit jejich kombinací.

Karel Hadek

Vážený pane Hadku,

moje kamarádka, která se zabývá výživovým poradenstvím, 
mi doporučila jako potravinový doplněk vitamín A. Vzhledem 
k tomu, že jsem jej objevila ve Vaší nabídce, ráda bych věděla, 
zda Vámi nabízený vitamín A  lze používat vnitřně. Případně 
i  kolik kapek by byla vhodná denní dávka. Za Vaši odpověď 
Vám budu vděčná.

Marcela D.

Milá paní Marcelo,

děkuji Vám za Váš mail i důvěru, se kterou se na mě se svým 
dotazem obracíte. Bohužel, nepíšete důvod, proč Vám Vaše 
kamarádka doporučila vnitřní užívání vitamínu A. Na rozdíl 
od některých jiných vitamínů, právě nedostatek vitamínu 
A v organizmu je značně neobvyklý. V opačném případě, 
tedy jeho nadměrného vnitřního používání, jej lze označit 
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naza „škodlivý“, a  při excesívním používání dokonce za je‑
dovatý. Námi nabízený vitamín A je legislativně schválen 
pouze pro výrobu kosmetiky. Nikoli tedy z kvalitativních, ale 
legislativních důvodů jej nelze doporučit pro vnitřní použití. 
Dalším vážným důvodem je skutečnost, že námi nabízený 
vitamín A má extrémně vysokou koncentraci. Jeden gram 
vitamínu A obsahuje 1.700.000 IU (mezinárodních jedno‑
tek). V případě doporučení jeho vnitřního používání je pro 
člověka jako prevence nedostatku přiměřená denní dávka 
kolem 5.000 IU. Jakékoli vyšší denní dávkování by mělo být 
výhradně na doporučení lékaře! Nelze opomenout, že vi‑
tamín A přijímáme ve stravě. A to ať již přímo jako vitamín, 
nebo ve formě provitamínu betakarotenu. Vitamín A  je 
rozpustný v tucích (betakaroten též) a to je důvod, proč jej 
lidské tělo umí ukládat. Bohatými zdroji vitamínu A  jsou 
např. tučné ryby, játra, zelenina jako mrkev, špenát, zelí, dýně, 
brokolice, kapusta, petrželová nať, kukuřice, některé druhy 
ovoce jako meloun, meruňky, dále máslo, vaječné žloutky 
a mnohé další potraviny. Jako prevenci vzniku nedostatku 
vitamínu A nutno doporučit konzumaci stravy bohaté na 
betakaroten, který je prekurzorem vitamínu A. Betakaroten 
je v játrech v případě potřeby přeměněn na vitamín A. Za 
velkou přednost betakarotenu před samotným vitamínem 
A lze považovat skutečnost, že jím prakticky nelze způso‑
bit předávkování. Z uvedeného je evidentní, že se nabízejí 
výhodnější možnosti, jak zásobit organizmus optimálním 
množstvím vitamínu A, než jej používat vnitřně.

Ale zpět k námi nabízenému vitamínu. Jedná se o světle žlu‑
tou, hustou olejovitou kapalinu. Při nižších teplotách (v led‑
nici) dokonce i tuhne. Nejmenší námi nabízené množství 
je 20 ml. To odpovídá váhou přibližně 20 g. Obsah jedné 
takové lahvičky je tedy 34 miliónů IU vitamínu A! Pro jednoho 
člověka zásoba zhruba na 18,5 roku! 1 gram pak odpovídá 
zhruba 30 kapkám. Jedna jediná kapka v  sobě vykazuje 
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více než 56.000 IU vitamínu A. Tedy zhruba na 11 dní. Nelze 
se tedy divit, že tuto koncentraci vitamínu A nelze jen tak 
doporučit k vnitřnímu používání, ač o vitamínu A lze říci, že 
se jedná i o vitamín krásy a konečně i zdraví. Krom jiného 
je důležitý pro zdraví pokožky. Nezbytný je i pro správnou 
funkci očí, sliznic vnitřních orgánů. Nedostatek vitamínu A ne‑
boli hypovitaminóza se projevuje suchostí a  olupováním 
kůže, sníženou imunitou a zvýšenou náchylností k infekcím. 
Jedním z typických příznaků je i šeroslepost. Vitamín A lze 
též označit jako antioxidant. Samozřejmě je i vynikající a bez 
přehánění i nepostradatelnou složkou dobrých kosmetic‑
kých preparátů. I zde může napomáhat chemické stabilitě 
výrobků, ale daleko důležitější je jeho anti ‑aging účinek, který 
je zřetelný zhruba po dvouměsíčním pravidelném používání. 
Vzhledem ke skutečnosti, že je vitamín A rozpustný v tucích, 
má i schopnost pronikat do pokožky. Díky regeneračním 
účinkům omezuje tvorbu vrásek tím, že podporuje vlastní 
kožní tvorbu kolagenu a elastinu. Napomáhá tak pokožce 
udržet si mladistvý vzhled. Ale ani zde se nesmí nic přehánět. 
Excesivní dávky vitamínu A  v  kosmetickém preparátu by 
namísto regenerace mohly způsobit podráždění, případně 
i olupování pokožky. Na rozdíl od reklamních 
pohádek, které velice často slibují omládnutí 
díky vitamínu A, bych považoval jako seriózní 
konstatování, že vitamín A, pokud je ve vhod‑
ném fyziologickém preparátu, je schopen 
přispět k pomalejšímu stárnutí pokožky.

Karel Hadek

Vážený pane Hadku,

již dlouhá léta používám já, moje rodina i  kamarádky Vaši 
kosmetiku. Ráda bych Vám vyslovila poděkování za dokonalé 
preparáty, které opravdu spolehlivě fungují. Věřím, že se ve Vaší 
nabídce najde i nějaký krém nebo něco podobného na moji pleť, 
která v zimních měsících trpí suchostí. Ráda bych se zeptala, co 
byste mi doporučil na následné jarní ošetřování. Předem Vám 
děkuji za odpověď a přeji Vám pevné zdraví.

Silvie P.

Milá paní Silvie,

děkuji Vám za přízeň, kterou chováte k našim preparátům, 
i za důvěru, s níž se na mě se svým dotazem obracíte. Zimní 
suchost, kterou zmiňujete, lze považovat za naprosto nor‑
mální jev. Je všeobecně známo, že při nízkých teplotách 
pokožka téměř přestává produkovat vlastní tuky. Důvod je 
celkem jednoduchý. Je jím zimní chlad, tedy teploty pod 
7 °C. Pokožka se „stáhne“, zpomalí se cirkulace krve a tím 
i proces látkové výměny, včetně tvorby kožního mazu. Za 
daných okolností je zřejmé, že si lidé s mastnou pletí ani 
ničeho všimnout nemusí, zatímco u jedinců se sušší pokož‑
kou je problém evidentní. Jistou roli na stresování pokožky 
má zcela jistě i střídání teplot mezi mrazem a teplem. To 
může být velký problém pro ty, kteří trpí na tzv. „rozpras‑
kané žilky“, byť rozpraskané nejsou, ale jen rozšířené, tedy 
couperose. A když již jsme u toho tepla… Zde je nám sice 
hezky, útulně, ale povětšinou je příliš suchý vzduch. Z tohoto 
důvodu lze doporučit při odchodu ven mastnější, nejlépe 
bezvodé preparáty, případně i regenerační oleje, které do‑
poručuji v zimních měsících nanášet nikoli na vlhkou, ale 
suchou pokožku. Při pobytu ve vyhřívaných prostorách lze 
používat běžné krémy, případně i regenerační oleje nanášet 
na navlhčenou pokožku.
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Odchod zimy je potěšením nejen pro nás, ale i pro pokožku. 
Stresující tepelné rozdíly dočasně nahradí jiný faktor a tím 
může být s přibýváním krásných dnů i vysoká sluneční inten‑
zita, na kterou pokožka po zimě není připravena. Zapomeňme 
tedy na ochranu před mrazy a nahraďme ji ostražitostí před 
nadmírou onoho „dobrého“. Ale i zde je dobré používat na 
ochranu adekvátní ochranné faktory. Zcela jiné požadavky 
jsou kladeny u celodenního pobytu venku ve vysokohorských 
podmínkách a něco jiného je běžná procházka v přírodě. Aby 
péče o pokožku nebyla vytržena z kontextu, nutno zmínit, 
že je to jen jeden z tělesných orgánů. Celkově na jaře pro‑
spěje pohybová aktivita a tím i zlepšená látková výměna. 
Jarní období je vhodné i pro detoxikaci organizmu. Zde není 
třeba pořizovat nákladné kúry, excelentně nám může pomoci 
pampeliška, kterou si sami natrháme. Článek o pampelišce 
a jejím používání je v archivní Aromaterapii z roku 2007, na 
str. 7–9. Najdete ji na našem webu v elektronické podobě. 
Taktéž lze doporučit jalovcovou detoxikační kúru. Informace 
o jalovcovém oleji jsou v Aromaterapii z roku 2009, na str. 4–5, 
též na webu. Zde bych doporučil 3 × denně 3 kapky po dobu 
jednoho měsíce. Na tuto kúru při uvedeném dávkování pak 
vystačí jedno balení JALOVCOVÉHO OLEJE o objemu 10 ml. 
Zde bych doporučil (a nejen k jalovcovému oleji) doobjednat 
i  pipetu, s  níž je daleko přesnější dávkování než s  kapací 
vložkou, jež je součástí balení hlavně z transportních důvodů. 
Detoxikaci můžeme podpořit i používáním jalovcového, nebo 
borovicového koupelového, či sprchovacího oleje. V případě 
masáží je k dispozici lecitinový MASÁŽNÍ OLEJ LECITOL 
WALO, případně i BALZÁM BORO -BORO. Na ošetření po‑
kožky obličeje je zde široký výběr vhodných preparátů, přesto 
jako excelentní tip, právě pro jarní období, lze označit LIPIO-
-SÉRUM LMP, které má i svoji verzi s ochranným UV ‑faktorem 
6. Občas dostávám v jarním období dotazy, jak na suché, tak 
i rozpraskané rty. Vnitřně lze doporučit VITAMÍNY B, nejlépe 

jako komplex. Vhodný je i VITAMÍN C. Na samotné rty 
jako prevenci lze doporučit balzám Lippea SPF, který rty 
nejen zvláční, ale poskytne i ochranu před UV zářením. 
BALZÁM HERPILAN vykazuje nejen antivirální účinky, 
vynikající jsou ji jeho účinky protizánětlivé. Doporučuji 
nejen při oparech, lze jej použít i na rozpraskané rty.

V souvislosti s jarní péčí o pleť je nutno zmínit i výživu… 
Bez té to prostě nejde. Zde však nepomůže ani mazání se 
výživným krémem, dokonce ani jeho pojídání. Zde bych 
doporučil kvalitní stravu s dostatkem zeleniny. Pokožka 
jaksi nemá žaludek, a tak ani ten nejdražší výživný krém 
od vědců z Francie, či dokonce Ameriky není schopna 
strávit. Výživa pokožky je součástí procesu látkové vý‑
měny. A tu můžeme aktivovat kvalitní stravou 
a  pohybem. Kyslík vdechovaný v  přírodě 
a kvalitní strava, dle mého, je ideální forma 
„výživného krému“. Budu rád, pokud Vám 
moje odpověď bude užitečná.

Karel Hadek
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y Milí vyznavači aromaterapie 
a alternativních metod v péči 
o tělo své i svých blízkých,
nabízíme další oblíbený KURZ PRAKTICKÉ AROMATERAPIE 
zaměřený na péči o  NOHY, OČI, na AKUTNÍ POMOC PŘI 
BOLESTECH ZAD, LYMFATICKÉ PROBLÉMY, POÚRAZOVÉ 
A CHRONICKÉ STAVY, DECHOVÉ PLICNÍ I REVMATICKÉ POTÍŽE 
S POUŽITÍM AROMATERAPEUTICKÝCH PŘÍPRAVKŮ pana KARLA 
HADKA, DOPORUČENÝMI A  OVĚŘENÝMI PŘÍPRAVKY JEHO 
VYNIKAJÍCÍ ERUDOVANÉ SPOLUPRACOVNICE paní MICHAELY 
ŠVORCOVÉ.

KURZ SE KONÁ V PRAZE 27.–28. 2. 2016, je vhodný nejen 
pro profesionály, ale i pro laiky. Vzájemná komunikace obo‑
hatí i nás. Informace a ukázky, které se nevejdou do pokra‑
čovacího a ročního kurzu pořádaného na podzim, shrneme 
v následném kurzu.

V  loňském roce měl tento kurz PRAK‑
TICKÉ AROMATERAPIE velký úspěch 
a někteří si přáli nejen opakování, ale 
i rozšíření ukázek.

Rády bychom Vám ukázaly péči o nohy 
s  přípravky KOUPELOVÝ OLEJ, MA-
SÁŽNÍ OLEJ NA NOHY, na plísně 
MYKOSAN- N, MYKOSAN -H, pro 
celkovou detoxikaci organismu po‑
užití přípravku CANDISAN a CAN-
DIÖL, také postřik DEOPROFUSS 
NA NOHY, pro desinfekci bot DEO-
BOTAS, zábaly nohou s LYMPHA-
-PACK speciálním přípravkem. 
Dále předvedeme desinfekční 
přípravek THYMICON v pedikúře 
přístrojově i  klasicky. Dozvíte se 

informace o podologii (podiatrii), stavbě nohy, ukážeme si 
nehtová rovnátka, aplikaci speciálního přípravku THYMION na 
bradavice. Také některé prvky rychlé pomoci RHB s použitím 
masážních olejů a speciálních přípravků CAYATERM, včetně 
pohotovostní masáže a zábalů, míčkovou metodu, cviky, syn‑
chronní masáž, jednoduchou refl exní masáž, prvky akupresury 
i elektroakupunktury, baňkování, tejpování, lávové kameny, 
masáže jizev, TENS, biostimulační laser a infraterapii s použitím 
aromaterapeutických přípravků, např. NARBENOLU. Ten se 
velmi osvědčil na jizvy keloidní, ale i čerstvé.

Seznámíte se s praktickými ukázkami měření délky nohou, 
korekcí podpůrnými vložkami, výrobou rovnátka na halluxy, 
cviky a prevencí. Součástí bude i ukázka nehtových rovná‑
tek a tejpování. K odstranění starého tejpu se výborně hodí 
oblíbený ORANGE -SANITOL. Nohy, záda i oči spolu souvisí, 
proto se dá vhodně zkombinovat prevence či 
cílená péče.

Bude Vás čekat anatomie oka a oční cviky pro 
zlepšení zaostření oka, masáže v okolí očních 
partií očními krémy LECI -CARE, SHEA -CARE 
R, SHEA -CARE N, které jsou velmi pří‑
jemné, a pokud jsem mohla sama vyzkou‑
šet, účinné.

Povíme si něco o zdravé výživě a ochut‑
náte i podpůrný potravinový doplněk 
ELEUTHEROCOCC. Nezapomeňte si 
objednat pro nadcházející období také 
super VITAMÍN C v prášku. Tento anti‑
oxidant je nezbytný pro prevenci nejen 
chřipek, ale i onkologických nemocí.

Ukážeme Vám možnosti preventiv‑
ního vyšetření prsů a  možné použití 
masážního prostředku COSETE. Stále 
se rozšiřující nabídky přípravků a nové 
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ymožnosti i kombinace použití nám umožňují pomoci sobě 
i  dalším bez agresivní chemie. Na kurzu bude k  dispozici 
katalog aromaterapeutických preparátů pana Karla Hadka.

Setkáváme se s doporučením, abychom žili zdravě, bez zby‑
tečného zatěžování organismu, jedli, pracovali a odpočívali 
bez stresů a následných nemocí. Toto je v dnešní hektické 
době velmi těžké. Někteří lékaři jsou sice erudováni v oblasti,  
západní medicíny " a ve spolupráci s farmaceutickými fi rmami 
i motivováni předepisovat kanonádu léků, které někdy více po‑
škodí než pomohou. Je smutné, že se nezamýšlí nad možností, 
že léky mají mnoho vedlejších účinků a následné poškození 
jiných orgánů je pak nezvratné. Na kurzu si můžete mnohé 
vyzkoušet, zakoupit různé rehabilitační pomůcky a doplňky 
pro Vaši práci.

Těšíme se na Vás a jsme rády, že se řady příznivců aromaterapie 
a jejího využití stále rozšiřují.

Informace o termínu kurzu najdete
www.zdravvuska.webnode.cz, mail. kurzypraha@seznam.cz.
tel. kontakt Hana Martínková 774 272 992
Vaculová Drahomíra 737 312 571 (jen večer)

Speciální kurz v Ostravě!!!
Aromaterapeutické ošetření a  aktivace orgánových drah, 
čištění a povzbuzení lymfatických cest a uzlin, obličeje, těla 
a končetin pomocí éterických olejů a dalších výrobků Karla 
Hadka.

Hlavní zaměření bude na dráhu ŽLUČNÍKU – tento orgán 
má v březnu nejvhodnější dobu pro své ošetření. Okrajově 
se seznámíte i s dráhami ostatních orgánů. Také se dozvíte 

o bodech na celém těle, kterými můžete ovlivnit vnitřní or‑
gány. Tyto body se nacházejí na trupu, hlavě, obličeji, uších, 
rukou, dlaních, nohou, šlapkách.

K probíraným tématům dostanete potřebné materiály.

12. 3. 2016 SLEZSKÁ OSTRAVA 

Kurz 9–13 hod. 

13–15 hod. individuální konzultace a ošetření

Maximální počet míst na tomto kurzu je 10.

Kurzem Vás provede Vlastimila Kolarčíková, kosmetička‑
‑aromaterapeutka
Kontakt, přihlášení na kurz a dotazy:
Kolarčíková Vlastimila, Mob.: 603 286 335
e -mail : vlastimilakolarcikova@seznam.cz

Základní kurz Aromaterapie 
Amsterdam, Nizozemí
Kurz aromaterapie pro maséry Amsterdam, Nizozemí

17.–19. 6. 2016  Michaela Švorcová, Milena Nováková 

Organizátor: Milena Nováková

Jazyk kurzu: nizozemština (tlumočení z češtiny do nizo‑
zemštiny)

Adresa a  čas budou upřesněny začátkem února na 
http://www.aromatherapiekarelhadek.nl/workshops

Chcete novinky o kurzu obdržet mailem? Napište nám tedy 
na NL@karelhadek.eu a my vás včas budeme informovat.

Těšíme se na vás!

Vaculová Drahomíra 737 312 571 (jen večer)

www.karelhadek.eu
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15.–16. 4. 2015 Aromaterapie v praxi – 
kosmetičky II. část, Brno
Michaela Švorcová, Kateřina Cermanová
Organizátor: Pavel Vozdek
Tel.: +420 603 311 857
E ‑mail: info@kurzynow.cz
www.kurzynow.cz

16.–17. 4. 2016 Pokračovací kurz Ostrava
Karel Hadek, Vlastimila Kolarčíková
Organizátor: Vlastimila Kolarčíková
Tel.: +420 603 286 335
E ‑mail: vlastimilakolarcikova@seznam.cz

13.–15. 5. 2016 Základní kurz Zlín
Karel Hadek, Michaela Švorcová
Organizátor: Renata Bilavčíková
Tel.: +420 605 521 143
E ‑mail: rekvalifi kacezlin@seznam.cz
www.kurzyzlin.cz

17.–19. 6. 2016  Kurz aromaterapie 
pro maséry Amsterdam, Nizozemí
Michaela Švorcová, Milena Nováková 
Organizátor: Milena Nováková

KURZY 2016

5.–6. 2. 2016 Aromaterapie v praxi SLOVENSKO
Michaela Švorcová
Organizátor: Mgr. Monika Mannová
Tel.: +421 911 55 77 56
E ‑mail: m.mannova@gmail.com
www.aromaterapie.sk

4.–6. 3. 2016 Základní kurz Brno
Karel Hadek, Michaela Švorcová
Organizátor: Pavel Vozdek, Johana Vozdeková
ZŠ a MŠ Brno, 2431/1 Horníkova 1
628 00 Brno ‑Líšeň
Tel.: +420 603 311 857
E ‑mail: info@kurzynow.cz
www.kurzynow.cz

18.–20. 3. 2016 Základní kurz Praha
Karel Hadek, Michaela Švorcová
Organizátor: Hana Martínková
Tel.: 774 272 992
E ‑mail: kurzypraha@seznam.cz
Drahomíra Vaculová
Tel.: +420 737 312 571 – pouze večer
E ‑mail: vaculovadrahomira@seznam.cz
www.zdravvuska.webnode.cz

1.–3. 4. 2016 Základní kurz Slovensko
Karel Hadek, Michaela Švorcová
Organizátor: Mgr. Monika Mannová
Tel.: +421 911 55 77 56
E ‑mail: m.mannova@gmail.com
www.aromaterapie.sk
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AROMATERAPIE FAUNA

11. 3. 2016 Aromaterapie a masáže zvířat Praha
Michaela Švorcová, Bc. Kateřina Plačková
Organizátor: Bc. Kateřina Plačková
Tel.: 605 284 125
E ‑mail: plackova@physiodog.cz
www.physiodogacademy.cz

Seminář je vhodný nejen pro zvířecí maséry, terapeuty Dor‑
novy metody, fyzioterapeuty, sestřičky v hospitalizaci, maji‑
tele sportovních a pracovních psů, ale i pro všechny ostatní 
zvědavce, které zajímá použití aromaterapie u zvířat.
Náplň semináře:
• Seznámení s aromaterapií a jejím využitím při práci se zvířaty
• Rozdělení a popis olejů
• Éterické oleje vhodné pro práci s pohybovým 
   aparátem a jejich kombinace
• Využití aromaterapie při práci se svaly
• Využití aromaterapie při problémech s klouby
• Možnosti aplikace a použití na tělo zvířete

Na semináři si vyzkoušíte práci s éterickými oleji a budete 
mít možnost zkusit veterinární přípravky AROMAFAUNA

19. 2. 2016 Aromaterapie nejen pro zvířata Pardubice
Michaela Švorcová, Daniela Čermáková
Organizátor: Daniela Čermáková
Tel.: 732 101 513
E ‑mail: cermakova@aromafauna.eu
www.danetta.cz

Znalostní soutěž

JAKÉ DVA ZNAKY NA NAŠICH WEBOVÝCH 
A FACEBOOKOVÝCH STRÁNKÁCH JSOU TOTOŽNÉ?

A) LEVANDULE A ZVÍŘÁTKA

B) LOGO AKH A LEVANDULE

C) ŠALVĚJ A LEVANDULE

Odpovědi posílejte jako vždy na e ‑mailovou adresu:
akh -soutez@email.cz
Uzávěrka proběhne 28. 2. 2016 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
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Pěstování brambor s přípravkem 
Funghi -Stop, ochrana proti plísni 
bramborové 
(Phytophthora infestans)

Minulý rok byl ve znamení sucha, a tak se zdá, že houbové 
choroby neměly vhodné podmínky pro svůj rozvoj na pěs‑
tovaných rostlinách. Avšak v průběhu vegetační sezóny byly 
momenty s příhodnými podmínkami pro vznik a šíření hou‑
bových chorob. V tomto článku se budu zabývat šetrným 
pěstováním brambor bez použití chemických postřiků.

Základem bezproblémového pěstování brambor je správné 
založení porostu – vzdálenost rostlin v řádku a vzdálenost 
řádků. Hlízy sázíme zhruba 30 cm od sebe – lze i na velikost 
střední až větší stopy – do připravené rýhy v zemi, kterou 
následně zakryjeme. Řádky máme alespoň 45 cm od sebe 
(důvodem je procházení porostu při přihr‑
nování a provádění postřiku). Pokud máme 
splněné tyto 2 body, snížili jsme riziko na‑
padení plísní bramborovou o  polovinu, 
neboť v dobře založeném porostu (ani 
řídký, ani hustý), nejsou rostliny stre‑
sované nadměrným slunečním svitem 
(v případě řídkého porostu), případně 
nadměrnou vlhkostí (v případě hus‑
tého porostu). Rostliny by měly nako‑
nec řádky a  meziřádky zcela zakrýt 
listovou plochou a  tvořit jednotný 
zelený povrch, kde má každá rostlina 
svůj životní prostor a není utlačována 
jinou. Tím se také zabrání vzcházení 
plevelů, které potřebují pro klíčení 
a růst světlo.

Jakmile brambory začínají vzcházet, počkáme na první lís‑
teček a přihrneme zeminou – utvoříme tak hrůbek. Musím 
se přiznat, že jsem nestihl včas připravit pole, a brambory 
sázel v posledním možném termínu. Brambory vzešly, keříky 
měly už do 10 cm a  teprve v  tuto dobu jsem je přihrnul. 
Rostlinám se však nic nestalo, ani je tento zásah nezbrzdil ve 
vývoji a rostly vesele dál. Výhodou tohoto pozdního přihrnutí 
bylo to, že jsem zničil všechny plevele, a rostliny následně 
během týdne až 10 dní zapojily porost, takže jsem plevel 
nemusel vůbec řešit.

Pak ale přišla pohroma. Koncem května a začátkem června 
přišlo značné ochlazení a vytrvalé deště. Teplota se pohybo‑
vala kolem 10 stupňů a skoro celých 14 dní pršelo. V tomto 
počasí chodit na pole bylo nemyslitelné, a tak jsem rostliny 
nekontroloval. Po 10 dnech tohoto počasí jsem konečně 
vyrazil na kontrolu porostu a zjistil jsem nemilou skutečnost. 
Mám na poli Phytopthoru (plíseň bramborovou). Trochu jsem 
přemýšlel a viděl konec celé úrody, protože stále ještě pršelo, 
a tak nešlo stříkat. Také jsem si uvědomil, že v takové fázi 
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střední až větší stopy – do připravené rýhy v zemi, kterou 
následně zakryjeme. Řádky máme alespoň 45 cm od sebe 
(důvodem je procházení porostu při přihr‑
nování a provádění postřiku). Pokud máme 
splněné tyto 2 body, snížili jsme riziko na‑
padení plísní bramborovou o  polovinu, 
neboť v dobře založeném porostu (ani 
řídký, ani hustý), nejsou rostliny stre‑
sované nadměrným slunečním svitem 
(v případě řídkého porostu), případně 
nadměrnou vlhkostí (v případě hus‑
tého porostu). Rostliny by měly nako‑
nec řádky a  meziřádky zcela zakrýt 
listovou plochou a  tvořit jednotný 
zelený povrch, kde má každá rostlina 
svůj životní prostor a není utlačována 
jinou. Tím se také zabrání vzcházení 
plevelů, které potřebují pro klíčení 

Pak ale přišla pohroma. Koncem května a začátkem června 
přišlo značné ochlazení a vytrvalé deště. Teplota se pohybo‑
vala kolem 10 stupňů a skoro celých 14 dní pršelo. V tomto 
počasí chodit na pole bylo nemyslitelné, a tak jsem rostliny 
nekontroloval. Po 10 dnech tohoto počasí jsem konečně 
vyrazil na kontrolu porostu a zjistil jsem nemilou skutečnost. 
Mám na poli Phytopthoru (plíseň bramborovou). Trochu jsem 
přemýšlel a viděl konec celé úrody, protože stále ještě pršelo, 
a tak nešlo stříkat. Také jsem si uvědomil, že v takové fázi 
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napadení, v jaké se bude pole nacházet, až přejde špatné 
počasí, FUNGHI -STOP již nemusí účinkovat. Nezbývalo než 
počkat a vyzkoušet.

Ihned, jakmile po necelých 2 týdnech vysvitlo na delší dobu 
slunce, jsem vzal postřikovač, namíchal postřik (FUNGHI-
-STOP 15 ml/l) a vyrazil na pole. Rostlinám jsem ošetřil celou 
listovou plochu, a kde to šlo, i spodní stranu listů. Nad polem 
se vznášela krásná vůně tymiánu a fenyklu. Postřik jsem opa‑
koval po 4 dnech, opět stejnou koncentrací. Již při druhé apli‑
kaci jsem si všiml, že se skvrny nešíří a rostlina plísni odrůstá. 
Avšak neradoval jsem se, protože vše se může ještě hodně 
rychle změnit, což je u houbových chorob celkem běžné.

Výsledek ošetření přípravkem FUNGHI -STOP předčil má 
očekávání. Plíseň se zcela zastavila (skvrny na listech samo‑
zřejmě zůstaly), rostliny chorobě krásně odrostly a sklizené 
hlízy jsou nepoškozené. Jediným nedostatkem na sklizni je 
ten fakt, že bylo v červenci sucho a hlízy nejsou tak velké, 
jak by mohly být.

Michael Švorc

Jak s Aromafl orou
na jaře?

PLANT -PROTECTOR: Hnojivo vhodné pro pěstování mladých 
rostlin. Vhodný prostředek proti škůdcům nejen do květináče 
pokojových rostlin, ale i skleníku a pařníku.

INSECT -STOP: Prostředek vhodný proti létajícím škůdcům, 
roztočům, puklicím, mšicím. Ochranný prostředek vhodný 
k ošetření pokojových rostlin i rostlin ve skleníku či přímo 
na vašich zahradách. Doporučujeme sledovat počasí, není 
vhodné aplikovat za intenzivního slunce či před deštěm.

FUNGHI -STOP: Ochranný prostředek proti plísním a houbo‑
vému onemocnění. Je vhodný k péči o rostliny pokojové, ve 
sklenících i v zahradách, opět doporučujeme sledovat počasí 
a neaplikovat za přímého slunce.

Ve všech případech doporučujeme dodržo‑
vat předepsané dávky, které jsou uvedeny 
u přípravku na e ‑shopu či webových strán‑
kách.

David Rubáš

rubas@karelhadek.eu
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vému onemocnění. Je vhodný k péči o rostliny pokojové, ve 
sklenících i v zahradách, opět doporučujeme sledovat počasí 

Ve všech případech doporučujeme dodržo‑
vat předepsané dávky, které jsou uvedeny 
u přípravku na e ‑shopu či webových strán‑

rubas@karelhadek.eurubas@karelhadek.eu

jak by mohly být.

Michael Švorc
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Přidejte se k nám a podpořte 
nás na Facebooku

Začátkem roku 2016 jsme pro vás spustili facebookovou 
stránku „Aromafauna Aromaterapie Fauna“, kde vás chceme 
informovat o všem, co se týká fauny, vašich mazlíčků, aro‑
materapie a být vám plně k dispozici.

Také vám rádi zprostředkujeme zajímavosti a aktuality z ob‑
lasti aromaterapie. Budeme vás zde informovat o novinkách, 
produktech a akcích. Nabídneme vám zde články, poradenské 
zajímavosti, vše, co vás může zajímat o zdraví, kráse a život‑
ním stylu vašich zvířátek.

Rádi uvítáme vaše podněty, připomínky a postřehy. Staňte 
se našimi fanoušky, pozvěte své přátele, sdílejte náš obsah, 
pomozte nám spoluvytvářet obsah stránky a především zís‑
kávejte nejnovější aktu‑
ality z naší Aromaterapie 
Fauny.

Těšíme se na vás 
a hlavně vaši 
spolupráci

David Rubáš

rubas@aromafauna.eu

Jaro a Aromafauna
Mezi vašimi dotazy se v lednu a únoru objevuje otázka, jaké 
přípravky AROMAFAUNY používat v tyto dny jako prevenci 
před klíšťaty, blechami, parazity vnějšími, ale i parazity vnitř‑
ními.

Takže jen v krátkosti:

HY FLEA MYCÍ OLEJ – na srst s bleškami. Olej rozředit s vodou 
a vzniklou emulzi aplikovat do hodně mokré srsti. Toto je vari‑
anta mycí. Druhou možností je olej smíchat s vodou v poměru 
1:1 a tuto emulzi aplikovat do huňaté srsti. Ne každého psa je 
možno často koupat. Takového ostříhaného jorkšíra strčím do 
vany po každé procházce v parku, ale leonbergra…

Olej působí jako prevence, ale pokud je v srsti bleška, nebude 
se moci množit. V tomto případě je však potřeba aplikaci opa‑
kovat cca 3× týdně. Výhodou mycího oleje je, že jej nemusíte 
vymývat tak intenzivně jako tenzidové přípravky.

HY INSI mycí olej s aromatickým účinkem – na venkovní pa‑
razity. Obsažené éterické oleje nevoní klíšťatům, 
komárům a ovádům. Po vykoupání v tomto oleji 
doporučuji i aplikovat FAUNA SPOT, který zesiluje 
ochranu před klíšťaty. U malých zvířat neaplikujte 
celou dávku, ale rozdělte ji na části a aplikujte 
1–2× denně. Olej má aromatickou vůni a ta 
může být pro některá zvířata intenzivní. 
Stejně tak přípravek obsahuje oleje, 
které podporují aktivitu. Takže přípravek 
aplikujte v denních hodinách, ne večer. 
Účinek FAUNA SPOTU je cca 4 týdny, 
pokud nekoupete. V případě koupání 
doporučuji cca 1/3 dávky aplikovat po 
koupání.

INSI SPRAY – aromaterapeutický 
spray s  aromatickým účinkem na 

A
ro

m
a

Fa
un

a

razity. Obsažené éterické oleje nevoní klíšťatům, 
komárům a ovádům. Po vykoupání v tomto oleji 

který zesiluje 
ochranu před klíšťaty. U malých zvířat neaplikujte 
celou dávku, ale rozdělte ji na části a aplikujte 
1–2× denně. Olej má aromatickou vůni a ta 1–2× denně. Olej má aromatickou vůni a ta 
může být pro některá zvířata intenzivní. 
Stejně tak přípravek obsahuje oleje, 
které podporují aktivitu. Takže přípravek 

1–2× denně. Olej má aromatickou vůni a ta 
může být pro některá zvířata intenzivní. 
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venkovní parazity. Obsažené éterické oleje nevoní klíšťatům, 
komárům a ovádům. Spray je krátkodobou formou ochrany 
a je nutno jej aplikovat před každou procházkou.

Směs éterických olejů ANTIPARAZIN, INSEKTIN můžete 
aplikovat na kožené či látkové obojky.

První čtvrtina roku je obdobím konce zimy, začátkem jara, 
tlením a rašením… V tomto období je vhodné i posílit imunitu 
a pročistit organismus. Zde bych připomněla PAPENDO, EN-
DOPARAZIN I IMUNOFAUNU. První dva jsou vhodné 
v případě vnitřních parazitů. Přítomnost obsažených 
olejů nevytváří parazitům vhodné prostředí pro jejich 
život. Obsažené oleje jsou známé i svými účinky na 
zvýšení imunitního systému a  obranyschopnosti 
organismu zvířat i lidí.

Jsem ráda, že veterinární přípravky můžeme po‑
užívat pro zvířata jako prevenci. V kosmetice pro 
lidi tomu tak není, kosmetika nesmí být prevencí.

Michaela Švorcová

Loučení
Rozloučili jsme se s rokem 2015, který byl náročný, úspěšný, 
usměvavý i smutný.

Děkuji Danettce i Daniele za jejich spolupráci. Dělaly ARO‑
MAFAUNĚ reklamu nejen na výstavách, ale všude, kam přišly. 
Šířily okolo sebe krásu a  ducha Aromaterapie. Rozdávaly 
úsměv a radost a ty zůstaly ve vzpomínkách na Danettku.

S Danielou Čermákovou, Godínkou a Artíkem se těším na 
další spolupráci při propagování aromaterapie, a to nejen 
pro zvířata.

Michaela Švorcová

Danettka a bylinky
Danettka, moje psí holčička plemene shih ‑tzu, byla od malinka 
velký alergik na veškerou chemii. Ať už se jednalo o koupání, 
léky, granule. První dva roky jejího života jsem hledala, jak 
jí pomoci. Seznámila jsem se s paní Michaelou Švorcovou 
a poznala vynikající veterinární aromaterapeutické přípravky 
– Aromafaunu. Již po prvním vykoupání Danettky v mycím 
oleji bylo jasné, že je to jediná kosmetika pro zdraví našich 
mazlíčků. Postupně jsme pomocí ušního oleje Fauna Otis do‑
léčili záněty v uších, zubní olej nám odstraňoval zubní kámen, 
podávala jsem pupalkový olej, Imunofaunu. Její tělíčko jsme 
pročistili a zbavili toxinů. Danettka byla v bylinkách spokojená, 
šťastná. Šťastná jsem byla i  já. Celá moje rodina postupně 
přešla od chemie k „bylinkám“ pana Karla Hadka. V mém psím 
salonu ošetřuji psí zákazníky jedině pomocí Aromafauny, díky 
které úspěšně řešíme jejich zdravotní problémy.

Roztočil se úžasný kolotoč seminářů, školení, povídání o by‑
linkách. Seznámila jsem se s novými lidmi. Od granulí jsme 
přešli ke krmení přirozenou stravou, k syrovému masu. Da‑
nettku znal v mém okolí každý. Ráda se mnou jezdila, ráda 
se předváděla, byla jedinečná, výjimečná.

Danettka už s námi není… 10. prosince odešla za duhový 
most…, u nás je smutno.

„Jsem ti Danettko vděčná, za to, že jsi byla moje, naučila jsi 
mě spoustu věcí. Poznala jsem díky tobě spoustu úžasných 
lidí. Moc mi chybíš…

Věřím, že tvé poslání na 
tomto světě bylo pomoci 
zvířátkům, dětem a lidič‑
kám v používání bylinek 
místo chemie. Moc ti dě‑
kuji.“

Daniela Čermáková

 První dva jsou vhodné 
v případě vnitřních parazitů. Přítomnost obsažených 
olejů nevytváří parazitům vhodné prostředí pro jejich 
život. Obsažené oleje jsou známé i svými účinky na 
zvýšení imunitního systému a  obranyschopnosti 

lidi tomu tak není, kosmetika nesmí být prevencí.
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Maloobchodní ceny vč. DPH

8% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 6. 2. 2016 do 28. 2. 2016 do 24.00 hodin.

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

AROMAFLORA
Kód

zboží 8% sleva Kč
100 ml– E

R1001 INSECT -STOP 265,17
R1002 FUNGHI -STOP 441,75

AROMAFLORA
Kód

zboží 8% sleva Kč Kč
500 g – I 1000 g – J

R2001 PLANT -PROTECTOR 73,54 126,07

AROMAFAUNA
Kód

zboží 8% 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 425,49 635,44 1 270,77 2 212,55
F0002 HY -INSI 119,16 448,16 669,44 1 338,89 2 331,71
F0003 FELLEOL 119,16 476,55 714,78 1 429,66 2 496,22
F0004 FELLETONIK SPRAY 175,83 295,00 589,99
F0006 FELL BALZÁM NEUTRAL 158,89 465,22 924,72 1 475,00
F0007 FELL BALZÁM ANTIPARAZIN 192,89 487,89 975,78 1 560,16
F0008 HY -PUPPY 504,94 760,22 1 520,43 2 643,76
F0009 HY -DERMAL 465,22 692,11 1 384,22 2 422,49
F0011 HY -FLEA 127,10 533,32 746,56 1 492,05 2 387,32
F0020 FAUNA ORAL 96,50 374,45 629,72
F0021 FAUNA DENTOL 96,50 374,45 629,72
F0030 FAUNA RINIS 312,05 499,22
F0031 FAUNA OTIS 312,05 499,22 1 004,17
F0040 URINSTOP SPRAY 295,00 499,22 998,44
F0041 FAUNA CELIBAT SPRAY 300,72
F0042 FAUNA SPOT 249,66 397,11 794,22
F0050 FAUNA DESINF SPRAY 136,11 306,33 453,89
F0051 AROMA SANITOL 198,60 476,55 782,89
F0060 INSI -SPRAY 243,95 414,16 828,33 1 440,99
F0070 ANTIPARAZIN 175,83 283,66 561,61
F0071 INSEKTIN 232,60 374,45 743,17
F0072 ENDOPARAZIN 217,71 332,29 532,81 1 065,52
F0073 FAUNA HAPPY 238,23 374,45 748,88
F0080 FAUNA PADS 561,61
F0081 HY -WASCH PADS 238,23 351,78 703,45 1 259,44
F0087 MULTIF BALZÁM 198,60
F0088 MYCOS BALZÁM 431,22
F0089 HELP BALZÁM 555,99
F0090 JOJOBOVÝ OLEJ  – SPRAY 465,22
F0091 PUPÁLKOVÝ OLEJ  – SPRAY 487,91
F0092 SHEA BUTTER A, E 198,60
F0101 FAUNA PARROT 641,05
F0201 PAPENDO 219,13 427,98
F0103 FAUNA THERMOL 510,56 765,94
F0200 IMUNO FAUNA 295,00 442,55 1 713,32
F0104 FAUNA LECITOL -N masážní olej neutr. 130,50 226,89 419,78 584,38
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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

KOUPELOVÉ OLEJE

Kód
zboží 8% sleva

Kč
20 ml

C
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

I, P
1002 BOROVICOVÝ 61,18 256,93 359,72 719,43
1003 CITRONOVO -KAFROVÝ 64,62 271,37 379,93 759,83
1004 EUKALYPTO -TYMIÁNOVÝ 71,83 301,72 443,53 844,82
1006 JALOVCOVÝ 80,54 338,23 473,52 947,02
1007 LEVANDULOVÝ 61,41 257,88 361,02 722,06
1008 MANDARINKOVÝ 52,09 218,69 306,16 312,32
1009 MEDUŇKOVÝ 59,06 248,03 347,23 694,50
1010 PELARGÓNIOVÝ 117,63 497,14 695,99
1011 ROZMARÝNOVÝ 78,43 329,45 461,23
1012 TYMIÁNOVÝ 67,22 282,29 395,20
1013 YLANG -YLANG 103,27 433,72 607,24 1214,49
1014 Z CITRONOVÉ RŮŽE 68,72 288,67 404,15
1015 PAČULIOVÝ 68,71 288,60 404,03
1016 Z RŮŽOVÉHO DŘEVA 71,34 299,58 419,41
1019 ŠALVĚJOVÝ 73,93 310,49 4234,68 869,37
1020 GRAPEFRUITOVÝ 70,40 295,69 413,97 827,97
1017 NEUTRÁLNÍ 49,96 209,79 293,71 587,41
2732 Dr. VOŠTĚP 89,04 371,41 595,28 1190,57

1005 HEŘMÁNKOVÝ Dětský 
koupelový olej 58,97 247,62 346,65 693,30

1021 JEŽÍŠEK 313,45 438,81
1018C SADA KOUPELOVÝCH OLEJŮ 18 × 20 ml 591,32

HY -OLEJE NA OMÝVÁNÍ OBLIČEJE

Kód
zboží 8% sleva

Kč
20 ml

C
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

I, P
1000 ml

J
1305 HY -OLEJ Z RŮŽOVÉHO DŘEVA 64,11 269,26 403,90 807,79
1304 HY -OLEJ YLANGOVÝ 67,82 284,83 427,24 584,47
1303 HY -OLEJ SANTÁLOVÝ 70,50 296,14 444,21 888,40
1306 HY -OLEJ NEUTRÁLNÍ 59,65 250,53 375,80 751,60 1202,56
1302 HY -OLEJ NA ODSTR. MAKE -UPU 59,65 250,53 375,80 751,60 1202,56
1301 HY -OLEJ NA HOLENÍ 62,68 263,21 394,82 789,63
1980 LIPIO KARLOFF 297,28 444,77

8% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 6. 2. 2016 do 28. 2. 2016 do 24.00 hodin.

SPRCHOVACÍ OLEJE

Kód
zboží 8% sleva

Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I, P

1102 BOROVICOVÝ 59,85 250,67 350,93 701,88
1103 CITRONOVÝ 61,73 259,25 362,96 725,90
1104 FRISCH 59,67 250,66 350,91 701,82
1105 LEVANDULOVÝ 60,79 255,33 357,45 714,92
1106 ROZMARÝNOVÝ 68,92 289,40 405,17 810,29
1107 SANTÁLOVÝ 65,73 276,09 386,53 773,05
1108 Z CITRONOVÉ RŮŽE 59,06 248,03 347,23 694,50
1109 ČAJOVNÍKOVÝ 56,94 239,12 33,78 672,08
1112 ŠALVĚJOVÝ 59,96 251,84 352,58 705,17
1113 GRAPEFRUITOVÝ 58,02 243,73 341,21 658,03
1110 NEUTRÁLNÍ 49,96 209,79 293,71 587,41
1114 MEDUŇKOVÝ 58,12 244,12 341,77 683,52
1116 JALOVCOVÝ 60,28 253,12 354,36 708,73
1117 HVĚZDA 239,54
1207 MANDLOVÝ Dětský umývací olej 55,12 231,50 324,10 648,20
1111C SADA SPRCHOVACÍCH OLEJŮ 12 × 20 ml: 525,18

PŘÍPRAVKY NA INTIMNÍ HYGIENU

Kód
zboží 8% sleva

Kč
20 ml

C
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

I, P
OLEJE

1202 HY -INTIMA (pro ženy) 52,37 219,93 307,88 615,74
1203 HY -INTIM H (pro muže) 52,37 219,93 307,88 615,74
1205 HY -INTIM SET 2 × 100 ml 425,83; 2 × 200 ml 553,59

1209 SADA INTIM 525,38
KRÉMY

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

1204 INTIMISS 45,28 339,57 577,23 1086,60
1206 FEMISHEA 52,75 395,57 672,47 1265,85
1211 GENISAN 56,63 423,32 719,65
1212 PRESHEA 59,50 446,20 758,53

DEODORANTY
50 ml

D
115 ml

U
215 ml

V
500 ml

I
1000 ml

J
1208 HAPPY -DEO 133,89 238,11 380,96 761,91
4222 ANTIINSEKT SPRAY 197,23 315,60 631,18 1 136,14
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PŘÍPRAVKY NA OŠETŘENÍ ZUBŮ A ÚSTNÍ DUTINY

Kód
zboží

8% sleva
Kč

5 ml
A

20 ml
C

30 ml
Z

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I, P

1501 HERPILAN 147,84 502,65
1502 LIPPEA SPF 146,79 499,11
1503 DENTAROM 250,49 500,97
1504 ZUBNÍ OLEJ 56,56 237,61 356,39 689,05
1505 HALITOSAN 48,77 321,84 643,70
1506 KARIOSAN 41,82 175,65 263,48 509,38
1507 BABY -DENT 56,57 239,23 358,86
1508 TANALIP 142,77 485,37

PŘÍPRAVKY NA OŠETŘENÍ NOHOU

Kód
zboží 8% sleva

Kč
20 ml

C
50 ml

D
100 ml

E
115 ml

U
200 ml

G
215 ml

V
500 ml

I, P
1000 ml

J
1804 KOUPELOVÝ OLEJ 

NA NOHY 71,98 251,84 352,58 705,17 1234,05

1805 MASÁŽNÍ OLEJ NA NOHY 100,30 351,07 491,50
2728 PREVENTY 90,31 376,51 527,11 1054,22
1806 MYKOSAN -N 250,67 827,23
1803 MYKOSAN -H plíseň pokožky 226,34
1801 DEO PROFUSS 32,93 151,41 242,28 454,29 726,84
1811 DEOBOTAS 199,42 319,06 599,84

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

1000 ml
J

1808 LYMPHA -PACK W/O 36,80 275,96 386,35 689,91 1159,06
1802 PEDI -DERM G10 18,14 136,04 190,46 258,48 353,70 693,79

OŠETŘENÍ VLASŮ A POKOŽKY HLAVY

Kód
zboží 8% sleva

Kč
5 ml

A
20 ml

C
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

I, P
1404 VLASOVÝ MYCÍ OLEJ (mast./norm.) 65,38 274,59 411,89 823,75
1405 VLASOVÝ MYCÍ OLEJ (suché/norm.) 65,38 274,59 411,89 823,75
1401 VLASOVÉ TONIKUM KOMONICOVÉ 187,00 373,95
1406 HAARETOL 68,32 286,95 459,10 918,23
1421 SEBOÖL 67,15 282,01 394,83 789,62

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

1403 LUPISAN 16,37 199,62
1402 HAARETTE Q 49,44 751,60
1420 SEBOSAN 29,99 224,97 314,96 629,92

115 ml – U 215 ml – V
2801 APILINE 223,22 357,15

8% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 6. 2. 2016 do 28. 2. 2016 do 24.00 hodin.

NOSNÍ OLEJE

Kód
zboží 8% sleva

Kč
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
1601 NOSNÍ OLEJ 197,07 315,31
1602 NOSNÍ OLEJ BABY 200,85 321,38 642,72
1603 DONOSOL 326,84
1604 LECINOS 338,72

REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE

Kód
zboží 8% sleva

Kč
30 ml

Z
100 ml

E
1907 LEVANDULOVO -MRKVOVÝ 306,63
1908 LEVANDULOVO -MRKVOVÝ SPF 6 340,88
1910 YLANG -YLANG 314,22
1919 AVOKÁDO 246,85
1904 AVOKÁDO SPF 6 290,22
1901 ALOE VERA 256,93
1920 ALOE VERA SPF 6 290,22
1902 ARNIKA 250,07
1903 ARNIKA SPF 6 283,14
1916 ALIPIA 371,41
1909 GERADERM SPF 4 289,08
1911 NEUTRÁLNÍ 252,03 705,66

EXKLUZIVNÍ REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE BPJ

Kód
zboží

8% sleva
Kč

30 ml
Z

1917 ROSEA BPJ 893,44
1912 HEŘMÁNKOVÝ BPJ 906,58
1913 NEROLIOVÝ BPJ 1015,07
1914 SANTÁLOVÝ BPJ 1007,42
1915 NEUTRÁLNÍ BPJ 604,52
1921 JASMÍN BPJ 495,08
1922 JASMÍN SPF 6 526,85

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

526,85

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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REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ KRÉMY

Kód
zboží 8% sleva

Kč
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
250 ml

H
2003 CITRONOVO -MRKVOVÝ 38,76 290,60 464,98
2011 SANTALIA 33,41 250,53 425,92 776,67
2012 SANTALIA SPF 6 37,03 277,80 472,28
2014 LEVANDULOVÝ 39,82 298,56 447,82 895,64
2015 LEVANDULOVÝ SPF 6 40,59 311,76 481,84
2016 MATEŘÍDOUŠKOVÝ/QUENDEL 38,33 287,41 459,84 890,95
2017 APISAN 44,51 345,99 484,64 872,57
2018 OLIVOVÝ 31,88 239,01 382,42 740,95
2019 OLIVOVÝ SPF 6 39,60 297,07 445,18
2022 ROSEANA 54,00 405,06 607,58 1093,63
2023 ROSEANA SPF 6 59,50 446,30 669,45
2025 AKNETTE 36,79 275,90 441,42 855,25
2026 AKNETTE SPF 6 40,19 301,47 456,61
2027 CITROSE 37,99 284,89 455,81
2029 TEA TREE 24,10 180,61 270,92 541,85
2030 TEA TREE SPF 6 26,13 195,89 300,17
2039 NEROLI 48,66 364,92 583,85
2050 SENSISHEA 23,25 174,25 278,81 487,93
2031 ALOE VERA 45,80 348,53 539,33
2032 TAMANU -DERM 73,92 584,74 919,92 1839,82
2033 SHEA -MELLISEA 40,27 302,03 453,05
2028 TANADERM 27,77 208,17 333,07

SPECIÁLNÍ KRÉMY

Kód
zboží

8% sleva
Kč

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

2001 MONTANA 29,99 224,97 337,44 652,41
2002 ATOP -DERM 35,09 263,21 394,80 789,61 1237,05
2020 ARADEA 24,17 376,51 745,37
2062 BODY SALVIA 44,01 234,00 374,37 748,75

8% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 6. 2. 2016 do 28. 2. 2016 do 24.00 hodin.

LECITINOVÉ KRÉMY

Kód
zboží

8% sleva
Kč

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

2041 LECIDERMA SHEA SUPRA 46,93 354,24 534,91 1070,17
2053 LECIDERMA SHEA SUPRA SPF 6 47,52 387,88 608,98 1217,95
2042 LECIDERMA SHEA NEUTRAL 44,08 332,55 499,51 999,01
2049 LECIDERMA SHEA NEUTRAL SPF 6 48,08 365,94 566,28
2043 LECIDERMA SHEA LAVENDEL 52,24 395,97 593,93 1187,86
2046 LECIDERMA SHEA LAVENDEL SPF 6 56,36 430,32 662,68
2044 LECIDERNA SHEA ROSE 69,10 534,49 801,74 1603,47
2047 LECIDERNA SHEA ROSE SPF 6 75,25 572,89 878,56
2045 LECIDERMA SHEA SANTAL 63,04 487,55 731,35
2048 LECIDERMA SHEA SANTAL SPF 6 67,24 522,59 801,39
2007 ELEUTHEROCOCC 43,20 323,92 492,36 984,70
2008 ELEUTHEROCOCC SPF 6 49,44 370,84 563,69
2024 GELEE ROYALE – s mateří kašičkou 49,85 373,88 568,27 1136,55

LIPIO -SÉRA

Kód
zboží

8% sleva
Kč

35 ml
S

100 ml
E

1950 NEUTRÁLNÍ 302,73 699,59
1960 NEUTRÁLNÍ SPF 6 337,57
1951 RŮŽE 634,84
1961 RŮŽE SPF 6 670,05
1952 SANTÁL 514,97
1962 SANTÁL SPF 6 553,22
1953 HEŘMÁNEK 410,58
1954 RŮŽOVÉ DŘEVO 343,36
1955 LEVANDULE 348,26
1965 LEVANDULE SPF 6 388,31
1956 CEDR ATLAS 352,25
1966 CEDR ATLAS SPF 6 386,83
1957 ALBIDERM 440,16
1958 LMP 327,72
1968 LMP SPF 6 370,00

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

8% sleva se týká všech označených přípravků8% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 6. 2. 2016 do 28. 2. 2016 do 24.00 hodin.

LECITINOVÉ KRÉMY

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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FLUID – GOTHEA

Kód
zboží 8% sleva

Kč
30 ml

Z
1970 GOTHEA AMO 1304,28
1971 GOTHEA ROY 1464,45

ZÁKLADNÍ KRÉMY

Kód
zboží

8% 
sleva

Kč
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
250 ml

H
500 ml

I
1000 ml

J
2301 DERMISOFT 20,19 151,38 204,35 286,09 400,54 560,75
2302 NATURALIA 26,33 197,35 276,28 552,54 911,70
2303 SHEA BUTTER 32,08 240,55 336,80 673,58 1131,60 1912,95

PROGRAM SALTIA

Kód
zboží 8% sleva

Kč
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
250 ml

H
2036 SALTIA 26,63 199,62 359,33
2037 SALTIA BN 40,18 301,37 512,31
2404 SALTIA W/O 31,70 237,82 332,94 570,75

OČNÍ KRÉMY

Kód
zboží 8% sleva

Kč
15 ml

T
50 ml

D
2201 SHEA -CARRE R 325,83
2202 SHEA -CARRE N 288,49
2203 LECI -CARRE 322,64 806,61

TĚLOVÉ KRÉMY

Kód
zboží 8% sleva

Kč
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
200 ml

G
250 ml

H
500 ml

I, P
2060 BODYEM NEUTRAL 23,40 175,54 263,29 509,05 865,35
2061 BODYEM ROY 26,29 197,02 295,53 571,34 971,29
2070 LECITINIA BODY BALM 278,01 556,04
2071 LECITINIA BODY MONTANA 305,48 610,94

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

8% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 6. 2. 2016 do 28. 2. 2016 do 24.00 hodin.

BYLINNÉ PLEŤOVÉ VODY A TONIKA

Kód
zboží 8% sleva

Kč
20 ml

C
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

I, P
1000 ml

J
2501 CITRONOVÁ Pleťová voda 14,47 107,16 246,45 396,44
2502 HŘEBÍČKOVÁ Pleťová voda 14,47 107,16 246,45 396,44
2503 JALOVCOVÁ Pleťová voda 14,47 107,16 246,45 396,44
2504 LEVANDULOVÁ Pleťová voda 14,47 107,16 246,45 396,44
2505 ROZMARÝNOVÁ Pleťová voda 14,47 107,16 246,45 396,44
2506 RŮŽOVÁ Pleťová voda 23,13 171,10 393,53 633,08
2507 YLANG Pleťová voda 14,47 107,16 246,45 396,44
2508 ČAJOVNÍKOVÁ Pleťová voda 14,47 107,16 246,45 396,44
2500 VRATIČOVÁ Pleťová voda 135,56 268,95 457,22
2509 CITRONOVÉ Pleťové tonikum 16,26 123,61 259,57 444,97
2513 HŘEBÍČKOVÉ Pleťové tonikum 16,26 123,61 259,57 444,97
2514 JALOVCOVÉ Pleťové tonikum 16,26 123,61 259,57 444,97
2516 LEVANDULOVÉ Pleťové tonikum 16,26 123,61 259,57 444,97
2517 MĚSÍČKOVÉ Pleťové tonikum 21,20 161,16 338,45 580,17
2518 ROZMARÝNOVÉ Pleťové tonikum 16,26 123,61 259,57 444,97
2522 RŮŽOVÉ Pleťové tonikum 24,38 185,34 389,21 667,19
2520 YLANGOVÉ Pleťové tonikum 16,26 123,61 259,57 444,97
2521 ČAJOVNÍKOVÉ Pleťové tonikum 16,26 123,61 259,57 444,97
2510 ELEUTHEROCOCC -PROPOLISOVÉ 

Pleťové tonikum, 70% alkoholu 39,54 166,08 232,50 498,24

PŘÍPRAVKY NA OŠETŘENÍ RUKOU

Kód
zboží

8% 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 ELASTOSAN – olej na nehty 162,30 405,72

1702 REA 23,25 174,23 243,92 435,60 662,08

1703 MYRHEA 23,99 179,34 233,14 430,44 663,58

1704 SHEADERM TH 45,77 343,36 618,03 1064,38 1648,06

1705 BALNARU TH 35,95 269,54 485,17 835,58

1710 LECIO -MAJO 215,33 430,58 563,51 1048,39

9502 TERMORUKAVICE + 100 ml SHEADERM TH + 100 ml BALNARU TH + 100 ks sáčky 984,58
(BEZ SLEVY)

8% sleva 20 ml
C

500 ml
P

1706 CITRIO Mycí olej 16,54 345,98

1707 DESINFI Mycí olej 18,11 376,45

1708 SENSITIV Mycí olej 23,48 472,07

www.karelhadek.eu
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ANTICELULITIDOVÁ SÉRIE „CELLU -THERAP“

Kód
zboží

8% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I, P

1000 ml
J

1001 CELLU -THERAP Koupelový olej 98,70 414,59 580,42
1101 CELLU -THERAP Sprchovací olej 76,95 323,15 452,41 904,82
2707 CELLU -THERAP Masážní olej 71,71 301,17 421,61 843,23 1445,54

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

2702 CELLU -THERAP Masážní krém 38,14 286,05 457,69 915,37 1544,69
2730c SADA CELLU -THERAP testery 4 ks 263,81

OPALOVACÍ OLEJE
Kód

zboží 8% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

2601 SPECIÁLNÍ TĚLOVÝ OLEJ SPF 4 53,93 210,34 357,56
2602 OPALOVACÍ OLEJ SPF 6 75,91 326,43 522,30
2603 OPALOVACÍ OLEJ SPF 10 81,80 351,77 562,83
2604 OPALOVACÍ OLEJ SPF 15 93,42 401,72 642,77

115 ml
U

215 ml
V

2610 LECISON 282,08 451,33

DĚTSKÁ SÉRIE
Kód

zboží 8% 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, P

1005 HEŘMÁNKOVÝ Dětský koupelový olej 58,97 247,62 346,65 693,30

1207 MANDLOVÝ umývací olej 55,12 231,50 324,10 648,20

1602 NOSNÍ OLEJ BABY 200,85 321,38 642,72

2034 BABY K heřmánkový 25,12 188,53 263,92 471,30

2035 BABY L levandulový 24,10 180,82 253,13 452,04

2708 DĚTSKÝ masážní olej 49,37 207,31 310,98 621,92

2709 FENYKLOVÝ masážní olej 59,61 250,33 425,57

2713 MUTTISOFT 62,90 264,22 449,19 951,24

4229 AROMA BABY 225,38 450,75

2729c SADA BABY - testovací 8 ks 414,18

SPECIÁLNÍ PROGRAM COUPEROSE
Kód

zboží 8% sleva
Kč

5 ml
A

30 ml
Z

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

2004 ALTHEA Regenerační krém 50,19 376,36 564,56 1129,11
2005 ALTHEA SPF 6 Regenerační krém 54,26 406,93
1905 ALTHEA Regenerační olej 326,90
1906 ALTHEA SPF 6 Regenerační olej 359,86

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

8% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 6. 2. 2016 do 28. 2. 2016 do 24.00 hodin.

REGENERAČNÍ PLEŤOVÉ MASKY
Kód

zboží 8% sleva
Kč

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

1000 ml
J

2401 JOJOBA 28,49 213,61 299,05 512,68 875,81 1538,02
2402 LECITHIN W/O 35,00 262,57 367,61 630,16 1076,55 1864,23
2403 NATURALIA W/O 33,23 249,19 348,86 598,05
2404 SALTIA W/O 31,70 237,82 332,94 570,75
2405 AKTIDERMA LY 36,01 269,92 404,87 728,79

MASÁŽNÍ OLEJE, KRÉMY A BALZÁMY
Kód

zboží 8% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I, P

1000 ml
J

2714 CAYATHERM 89,65 376,51 640,05 1280,14 2146,09
2710 LEVANDULOVÝ 57,02 239,54 407,23 814,44 1365,39
2711 MANDLOVO -TŘEZALKOVÝ 54,50 228,89 389,13 778,22 1304,66
2712 THERMOTON 106,22 446,13 758,45 1516,87
2717 PMS (uklidňující) 111,80 469,55 845,18
2718 PMS -PRO (prokrvující) 54,49 228,84 411,91
2720 SKOŘICOVÝ 55,07 231,29 393,18 786,37
2722 COSETTE 124,79 524,05 890,59
2724 NEUTRÁLNÍ 47,85 200,99 341,68 683,39 1145,71
2716 LECITOL NEUTRAL Z 38,46 161,62 290,90 565,63 953,48
2719 LECITOL NEUTRAL SUPER 55,97 235,09 423,19 822,84 1387,05
2721 LECITOL MCS -N 138,76 263,66 444,03
2735 LECITOL LINDENOL 53,60 225,09 382,61 765,23
2723 LECITOL ROYALE 65,71 276,04 469,28 938,57
2736 LECITOL YLJA 68,72 288,67 490,74 981,51
2737 LECITOL WALO 62,39 261,98 445,38 890,76
2732 DR. VOŠTĚP 89,04 371,41 595,28 1190,57
2727 SADA MASÁŽNÍCH OLEJŮ 12×20 697,05

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

2701 CALEN B 23,34 347,76
2704 CALEN K 24,18 375,45
2705 TENARENE AKUT 31,35 235,16
2706 TENARENE SUPER 50,37 377,67
2731 SCHOKO PACK 28,56 325,63 651,27
2739 BORO -BORO balzám 29,14 218,58 349,73 699,45

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

8% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 6. 2. 2016 do 28. 2. 2016 do 24.00 hodin.

SÉRIE MENOTON

Kód
zboží 8% sleva

Kč
20 ml

C
100 ml

E
200 ml

G
1038 MENOTON Koupelový olej 80,54 338,23 473,52
1138 MENOTON Sprchovací olej 62,68 263,23 368,53
2738 MENOTON Tělový olej 85,10 357,39 500,32

SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVKY

Kód
zboží

8% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I, P

1809 DEPILOL 56,62 237,85 380,55 808,67
2733 NARBENOL 105,58 438,83
2803 HEMOSAN 59,36 249,32 398,93 797,83
1810 DEKUBITL Spec. těl. olej 102,35 429,58 730,29 1 460,60
2830 ATOSAN -LECI 91,81 385,64 539,88 1 079,78

5 ml
A

30 ml
Z

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

2725 CHINA BALSAM 71,76 301,39 391,82
2726 THERMO -BALSAM 19,07 276,49 552,99 995,37
2802 WINTERSHEA 44,15 242,80 388,47
2804 MOLUSAN 38,58 216,06 345,70
2807 PROATEM balzám 45,28 339,57 577,23
2808 SALTERICA 18,08 135,51 203,26 406,52
2740 JOSHEA 361,77 578,82 1157,65
2809 OLEOSOL BAL 79,19 110,86 221,73
2810 OLEOSOL JAGR 91,10 127,49 255,12
2811 OLEOSOL CELLU 99,64 139,46 278,94
2812 OLEOSOL PEDI 98,83 138,32 276,63
2821 ATOPINAL 36,99 277,39 388,33 776,67
2822 SHEA VITA 108,08 151,30 302,61 499,30

DOPLŇKY STRAVY
Kód

zboží Bez slevy
Kč

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

1000 ml
J

3011 ELEUTHEROCOCC extrakt 224,20 515,65 979,75 1 881,10
100 g

E
250 g

H
500 g

I
1000 g

J
3002 ELEUTHEROCOCC KOŘEN 95,77 162,80 287,33 440,53
5105 VITAMÍN C v prášku – 130 g 166,1
 115 ml

U
215 ml

V
500 ml

I
1000 ml

J
3003 ALOE VERA GEL – šťáva 89,84 129,19 208,29 354,06
3004 ALOE VERA KONCENTRÁT –10× 290,22 465,11 937,23 1 593,25

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

ÉTERICKÉ OLEJE

Kód
zboží 8% sleva

Kč
5 ml

A
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
100 ml

E
4001 AMYRIS 193,64 309,81 619,65 1065,01
4002 BADYÁN 133,75 213,97 427,95 735,54
4108 BAZALKA 210,69 337,09 674,20 1158,77
4004 BENZOE ABSOLUE PRYSKYŘICE 320,25 512,38 1 024,76 1761,30
4005* BERGAMOT 258,77 414,05 828,08 1424,29
4006 BOROVICE -JEHLIČÍ 142,84 228,55 457,09 786,19
4003 CEDROVÉ DŘEVO ATLAS 112,63 180,19 360,41 619,43
4007 CEDROVÉ DŘEVO 120,27 192,41 384,82 661,92
4009 CELER -SEMENA 256,13 409,80 819,63 1408,71
4010* CITRON 170,86 273,36 546,72 939,69
4011* CITRON BEZ TERPENU 283,85 454,17 908,32 1561,18
4012* CITRON EXTRA 194,37 310,99 621,99 1069,04
4013 CITRONELA 119,24 190,80 381,60 655,87
4014 CITRONOVÁ RŮŽE 183,44 293,52 587,02 1008,96
4015 CITRONOVÁ TRÁVA 143,22 229,14 458,30 788,30
4016 CYPŘIŠ 198,66 317,86 635,70 1092,81
4076 ČAJOVNÍK 158,06 252,89 505,78 869,32
4017 ČESNEK 255,18 408,29 816,57 1403,49
4054 DOBROMYSL -OREGÁNO 245,75 393,18 786,36 1351,58
4018 ELEMI 291,45 466,33 932,65 1602,99
4019 ESTRAGON 317,26 507,59 1 015,20 1744,87
4020 EUKALYPTUS 113,35 181,35 362,71 623,40
4096 EUKALYPTOVO -CITRONOVÝ 129,40 207,06 414,14 712,31
4021 EUKALYPTUS KOALA 99,92 179,86
4022 FENYKL 147,67 236,28 472,56 812,23
4023* GRAPEFRUIT 159,40 255,04 510,09 877,35
4024 HEŘMÁNEK ŽLUTÝ 612,60 980,18 1568,28 3136,57 5390,97
4025 HŘEBÍČEK 106,58 170,56 341,09 586,29
4101 JALOVEC EXTRA 333,42 533,48 1066,96 1833,84
4027 JEDLE -ŠIŠKY 205,36 328,59 657,17 1129,52
4028 KADIDLOVNÍK 371,56 558,65 893,84 1787,69 3072,58
4029 KAFR 93,39 149,40 298,80 513,56
4030 KAFR PŘÍRODNÍ - KRYSTALY 108,44 173,48 346,97 596,34
4031 KAJEPUT 146,34 234,13 468,29 805,45
4032 KANANGA 239,35 382,96 765,92 1316,41
4103 KARDAMOM 379,05 644,12 1288,25 2189,77
4033 BOROVICE - KLEČ 205,35 328,56 657,14 1129,46
4034 KMÍN 209,27 334,80 669,62 1150,91
4035 KOPR 302,01 483,20 966,40 1661,00
4036 KORIANDR 467,55 748,07 1496,12 2573,35
4038 LAVANDIN 164,19 262,00 510,10 876,73

ÉTERICKÉ OLEJEÉTERICKÉ OLEJE
Kč

20 ml

ÉTERICKÉ OLEJE

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

8% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 6. 2. 2016 do 28. 2. 2016 do 24.00 hodin.

Kód
zboží 8% sleva 5 ml

A
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
100 ml

E
4039 LEVANDULE EXTRA 240,00 384,01 768,02 1320,05
4097* LITSEA CUBEBA 118,83 190,14 380,29 653,60
4040 MAJORÁNKA 312,94 500,69 1001,39 1721,13
4041* MANDARINKA ČERVENÁ 227,83 364,51 729,03 1253,94
4098* MANDARINKA ZELENÁ 223,51 357,63 715,26 1229,35
4042 MÁTA KADEŘAVÁ 257,27 411,64 823,28 1415,01
4043 MÁTA PEPRNÁ 249,74 399,60 799,20 1374,65
4044 MATEŘÍDOUŠKA 275,03 440,07 880,12 1512,72
4046 MEDUŇKA INDICUM 111,18 177,87 355,75 611,46
4047 MENTOL PŘÍRODNÍ KRYSTALY 147,45 235,92 471,85 810,99
4048 MRKVOVÁ SEMENA 452,73 724,39 1448,76 2491,85
4049 MUŠKÁTOVÝ KVĚT 319,70 511,53 1023,04 1758,36
4050 MUŠKÁTOVÝ OŘECH 356,70 570,70 1141,44 1961,84
4051 MYRHA 313,21 501,13 801,80 1603,60 2758,20
4052 MYRTA 324,99 519,99 1039,96 1788,75
4053 NIAOULI 193,84 310,11 620,24 1066,02
4055 PAČULI 250,78 401,25 802,49 1380,30
4057 PEPŘ ČERNÝ 491,16 785,84 1571,69 2703,29
4099 PELARGÓNIE 318,30 509,28 1018,55 1750,64
4058 PETRŽEL 371,50 594,40 1188,81 2043,24
4059 PIMETOVNÍK 252,45 403,94 807,86 1388,51
4060* POMERANČ 83,18 133,10 266,18 457,52
4061* POMERANČ BEZ TERPENU 193,80 310,08 620,16 1065,90
4062* POMERANČ EXTRA 101,42 162,28 324,56 557,83
4063 POMERANČOVÉ LISTÍ 204,95 327,93 655,87 1127,28
4064 PUŠKVOREC 361,60 578,56 1157,12 1988,84
4065 ROZMARÝN EXTRA 162,09 259,33 518,69 892,12
4100 ROZMARÝN SPA 162,09 259,33 518,69 892,12
4067 RŮŽOVÉ DŘEVO 192,74 308,38 616,76 1060,08
4066 RŮŽOVÁ PALMA 215,36 203,93 326,30 652,60 1122,48
4069 SATUREJKA HORSKÁ 323,04 516,86 1033,72 1776,70
4070 SKOŘICE - KŮRA 375,32 600,52 1201,02 2064,26
4072 SMRK - JEHLIČÍ 159,85 255,77 511,52 879,81
4073 SPAJK 235,31 376,50 752,98 1295,13
4074 ŠALVĚJ 201,86 322,98 645,99 1110,26
4075 ŠALVĚJ MUŠKÁTOVÁ 454,07 726,48 1452,95 2497,27
4077 TÚJE 181,43 290,26 580,54 997,81
4078 TYMIÁN ČERVENÝ 333,79 534,78 1069,52 1838,25
4079 TYMIÁN SVĚTLÝ 137,09 219,35 438,69 754,00
4080 VAVŘÍN 264,20 422,73 845,44 1453,08
4081 VETIVER 310,97 497,55 995,10 1680,70
4082 YLANG - YLANG 227,10 363,36 726,72 1249,03
4083 YZOP 536,96 859,13 1718,29 2953,30
4084 ZÁZVOR 456,22 729,97 1459,93 2511,08
9412 TESTOVACÍ KUFŘÍK S EO 3375,09 (BEZ SLEVY)

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 249,20 983,11 1 572,48 2 515,70 5030,15
4086 HEŘMÁNEK MODRÝ 150,67 602,67 964,27 1 542,82 3085,65
4087 JASMÍN ABSOLUE 505,88 2 024,94 3 239,05 5 182,51 10364,95
4037 KOZLÍK 128,19 513,99 822,38 1 316,04 2632,10
4088 MEDUŇKA OFFICINALIS 456,68 1 826,79 2 923,12 4 677,23 9353,23
4089 MIMÓZA 225,89 904,88 1 448,04 2 317,35 4634,97
4090 NEROLI 527,13 2 108,55 3 373,67 5 397,88 10795,76
4091 RŮŽE 1 139,82 4 559,24 7 294,81 11 671,68 23343,36
4092 ŘEBŘÍČEK 357,65 1 430,60 2 288,97 3 662,35 7324,68
4068 SANTÁLOVÉ DŘEVO 271,42 1 085,65 1 737,05 2 779,27 5558,55
4093 SLAMĚNKA 300,02 1 201,56 1 921,92 3 074,75 6147,98
4094 VANILKA ABSOLUE 212,62 852,70 1 364,48 2 183,20 4366,43
4045 MED 412,64 1 650,51 2 640,83 3 996,48 7992,95
*Jedná se o skupinu olejů, které mají oproti ostatním sníženou trvanlivost. Proto u nich vyznačuje-
me záruční lhůtu 1 rok. Tyto éterické oleje je nutné skladovat v chladu.

SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ

Kód
zboží 8% sleva

Kč
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
4201 AFRODIZIAKÁLNÍ 196,91 315,03 630,07
4206 ANTIINSTEKT 166,05 265,68 531,34
4208 ANTIRAUCH 182,93 292,70 585,39
4205 ANTICHRAPIN 198,85 318,17 636,33
4202 AROMECLIMA 158,38 253,40 506,82
4203 HARMONIE 224,11 358,56 717,14
4204 NOC LÁSKY 337,62 540,18 1 080,39
4212 RELAXAČNÍ 408,81 652,74 1 308,22
4213 SENNÉ KVĚTY 131,49 210,38 420,76
4215 UVOLŇUJÍCÍ 158,48 253,56 507,12
4214 UŠLECHTILÉ DŘEVO 207,70 332,33 664,67
4216 INSEKTOL 161,86 258,98 517,98
4217 NELINOL 239,25 382,83 765,66
4218 VIROSAN 214,42 343,05 686,12
4219 ATEMOL 211,41 338,24 676,50
4221 CHINA 178,34 285,34 570,67
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8% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 6. 2. 2016 do 28. 2. 2016 do 24.00 hodin.

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

SMĚSI ÉO SAUNA
Kód

zboží 8% sleva Kč
10 ml B 20 ml C 50 ml D

4401 ČÍNSKÁ SAUNA 302,91 484,66 969,31
4402 FINSKÁ SAUNA 244,69 391,47 782,95
4404 HORSKÁ SAUNA 279,28 446,87 893,71
4405 JAPONSKÁ SAUNA 262,81 420,49 841,00
4406 LESNÍ SAUNA 239,46 383,13 766,28
4409 POLÁRNÍ SAUNA 344,14 550,62 1101,19
4412 RUSKÁ SAUNA 262,30 419,66 839,34
4410 SAUNA RELAX 263,40 421,43 842,86

SPECIÁLNÍ SMĚSI ÉO

Kód
zboží 8% sleva

Kč
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
100 ml

E
1201 CANDISAN 251,98 403,15 806,31 1 385,87
4207 ANTINIKOTIN 336,78
4209 CANDIÖL 237,45 379,89 759,81 1 068,49
4210 THYMION 239,95 379,71 752,37
4220 AROMA -BUDÍK 203,37 325,40 650,78
4211 DOBRÝ DEN 140,42 224,65 449,36
4223 MOLUNOL 373,87 778,62

30 ml
Z

100 ml
E

115 ml
U

215 ml
V

2805 PROAPINOL 234,35 679,55

ČAKROVÉ SMĚSI

Kód
zboží 8% sleva

Kč
1 ml

M
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
100 ml

E
4801 č. 1 MULADHARA -KOŘENOVÁ 25,82 215,29 344,45 688,91 1184,94

4802 č. 2 SVADHIŠTHANA -SAKRÁLNÍ 40,70 339,08 542,53 1085,05 1866,29

4803 č. 3 MANIPURA -EMOČNÍ 57,70 480,62 768,99 1580,08 2645,36

4804 č. 4 ANAHATA -SRDEČNÍ 84,43 728,84 1166,11 2332,23 4011,44

4805 č. 5 VIŠUDDHI -KOMUNIKAČNÍ 47,01 388,77 622,02 1244,04 2139,72

4806 č. 6 ADŽŇA -INTUIČNÍ 61,56 513,00 820,80 1641,61 2823,58

4807 č. 7 SAHASRARA -KORUNNÍ 43,17 304,53 577,57 1155,15 1986,86

SADY ČAKROVÝCH SMĚSÍ
Kód

zboží 8% sleva Kč

4800M SADA ČAKROVÝCH SMĚSÍ 7 × 1 ml 347,72

4800 B SADA ČAKROVÝCH SMĚSÍ 7 × 10 ml 2597,05

PŘÍRODNÍ PARFÉMY – ČAKROVÉ

Kód
zboží 8% sleva

Kč

2,5 ml Q 50 ml D

4901 č. 1 MULADHARA -KOŘENOVÁ 34,23 255,09
4902 č. 2 SVADHIŠTHANA -SAKRÁLNÍ 43,84 403,75
4903 č. 3 MANIPURA -EMOČNÍ 55,90 590,43
4904 č. 4 ANAHATA -SRDEČNÍ 58,18 793,01
4905 č. 5 VIŠUDDHI -KOMUNIKAČNÍ 48,03 463,08
4906 č. 6 ADŽŇA -INTUIČNÍ 57,88 312,30
4907 č. 7 SAHASRARA -KORUNNÍ 45,41 430,04

PARFÉMY

Kód
zboží 8% sleva

Kč
2,5 ml

Q
50 ml

D
4908 VALENTINE – Unisex parfém 41,47 345,98
4909 KLEOPATRA – Dámský parfém 44,69 378,03
4910 FARAO – Pánský parfém 30,19 233,01
4911 MAGIC – Dámský parfém 45,58 387,17
4912 LILIEN – Dámský parfém 39,19 323,35
4913 VIOLA – Dámský parfém 53,11 462,43

PENTAGRAMOVÉ SMĚSI

Kód
zboží 8% sleva

Kč

1 ml
M

5 ml
A

10 ml
B

4851 DŘEVO  – SOUCITNOST 203,93 805,48 1288,79
4852 OHEŇ  – LÁSKA 201,38 795,43 1272,67
4853 ZEMĚ  – EMPATIE 215,19 850,03 1360,03
4854 KOV  – ÚCTA 104,69 413,59 661,72
4855 VODA  – MOUDROST 119,84 473,35 757,34

www.karelhadek.eu
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8% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 6. 2. 2016 do 28. 2. 2016 do 24.00 hodin.

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

SADY PENTAGRAMOVÝCH SMĚSÍ
Kód

zboží 8% sleva Kč

4850 m SADA PENTAGRAMOVÝCH SMĚSÍ 5 × 1 ml 757,79
4850a SADA PENTAGRAMOVÝCH SMĚSÍ 5 × 5 ml 2993,21

PŘÍRODNÍ PARFÉMY – PENTAGRAM

Kód
zboží 8% sleva

Kč
2,5 ml

Q
50 ml

D
4951 DŘEVO – SOUCITNOST 99,27 1323,16
4952 OHEŇ – LÁSKA 98,06 1307,39
4953 ZEMĚ – EMPATIE 100,22 1394,76
4954 KOV – ÚCTA 52,13 695,45
4955 VODA – MOUDROST 99,27 1323,16

ROSTLINNÉ OLEJOVÉ MACERÁTY

Kód
zboží Bez slevy

Kč
115 ml

U
215 ml

V
500 ml

I
1000 ml

J
5201 ARNIKOVÝ 327,08 523,33 981,24 1635,40
5202 KAŠTANOVÝ 197,46 315,94 592,39 987,31
5203 MĚSÍČKOVÝ 226,53 362,45 679,59 1132,66
5204 TŘEZALKOVÝ S10 207,34 331,74 622,01 1036,68
5205 TŘEZALKOVÝ W10 474,45 759,10 1 423,34 2372,22
5207 TŘEZALKOVÝ O10 215,92 345,46 647,76 1079,55
5208 TŘEZALKOVÝ C10 207,34 331,74 622,01 1036,68
5211 TŘEZALKOVÝ M10 222,66 356,23 667,93 1135,48
5209 ALOE VERA 237,44 370,39 703,71 1196,28

KOSMETICKÁ MÁSLA

Kód
zboží Bez slevy

Kč
100 ml

E
250 ml

H
500 ml

I
5025 MANGOVÉ MÁSLO 241,07 482,13 819,64
5026 KAKAOVÉ MÁSLO 157,47 314,91 535,36
5029 BAMBUCKÉ MÁSLO 94,74 189,46 322,09

VITAMÍNY

Kód
zboží Bez slevy

Kč
20 ml

C
50 ml

D
115 ml

U
215 ml

V
5101 LECITIN SUPER 199,88 399,77
5102 PANTHENOL – provitamin B5 59,11 118,23 236,46 366,53
5103 VITAMÍN A 195,02 390,05
5104 VITAMÍN E 168,38 336,78 673,54 1044,00

ROSTLINNÉ OLEJE
Kód

zboží Bez slevy
Kč

115 ml
U

215 ml
V

500 ml
I

1000 ml
J

5040 AMARANTOVÝ OLEJ LZS 1 468,37 2 303,35 4 416,89 7508,69
5041 ARGANOVÝ OLEJ LZS 358,66 573,84 1 078,83 1798,05
5002 AVOKÁDOVÝ OLEJ 75,40 120,63 226,80 385,54
5003 BRUTNÁKOVÝ OLEJ LZS 332,91 532,63 1 001,38 1702,33
5004 DÝŇOVÝ OLEJ LZS 197,64 316,21 594,46 1010,61
5005 JOJOBOVÝ OLEJ LZS (DPH 21%) 367,55 588,07 1 105,55 1879,46
5042 KOKOSOVÝ OLEJ LZS 138,80 222,08 417,54 709,81
5031 KONOPNÝ OLEJ LZS 128,34 205,36 386,09 656,35
5006 LNĚNÝ OLEJ LZS 60,49 96,76 181,95 309,31
5007 MAKADAMIOVÝ LZS 86,28 138,04 259,50 441,17
5009 MANDLOVÝ OLEJ LZT 46,57 74,49 140,06 238,08
5039 MANDLOVÝ OLEJ LZS 131,29 210,07 394,91 671,34
5010 OLIVOVÝ OLEJ LZS 78,91 126,28 237,37 403,53
5011 PUPÁLKOVÝ OLEJ LZS 318,24 509,20 957,30 1627,41
5012 RICINOVÝ OLEJ LZS (DPH 21%) 64,58 103,33 194,25 330,23
5014 SEZAMOVÝ OLEJ LZT 69,15 110,65 208,02 353,66
5015 SLUNEČNICOVÝ OLEJ LZS 54,63 87,40 164,32 279,33
5035 SLUNEČNICOVÝ OLEJ LZT 25,88 41,39 77,83 132,29
5016 SOJOVÝ OLEJ LZT 15,02 24,03 45,17 76,82
5017 Z JADER HROZNŮ LZT 67,38 107,79 202,68 344,54
5019 Z MERUŇ. PECEK LZS 169,51 271,20 509,86 866,75
5020 Z PŠENIČNÝCH KLÍČKŮ LZS 163,19 261,07 490,83 834,38
5021 Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ LZS 318,24 509,20 957,30 1627,41
5023 Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ LZT 34,10 54,57 102,60 174,44
5043 Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ PRA 129,72 207,55 390,18 663,32
5022 Z JADER ANDSKÉ RŮŽE LZS 211,00 337,59 634,68 1078,95
5013 Z RÝŽOVÝCH KLÍČKŮ LZS 69,63 111,43 209,44 356,05
5024 KARITÉ (SHEA OLEJ) 77,93 124,68 234,40 398,49
5018 Z ČERNÉHO KMÍNU LZS 367,96 588,73 1 106,75 1881,51

DEZINFEKČNÍ PŘÍPRAVEK
Kód zboží Bez slevy 150 ml F 500 ml I 1000 ml J

1807 THYMICON 113,64 235,23 348,48

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

5501 SAMEA 102,96 včetně aplikároru 65,81

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

série Emotion

www.karelhadek.eu

VÁNOČNÍ SMĚSI ÉO
Kód

zboží 8% sleva
Kč

10 ml
B

20 ml
C

50 ml
D

4301 VÁNOČNÍ ČAS 149,00 238,41 476,80
4302 VÁNOČNÍ DÁREK 154,36 246,98 493,94
4303 VÁNOČNÍ KOLEDA 196,25 314,01 628,00
4304 VÁNOČNÍ POHÁDKA 272,57 436,12 872,21
4305 VÁNOČNÍ SEN 180,50 288,79 577,58
4306 VÁNOČNÍ VEČER 155,15 248,26 496,52
4307 VÁNOČNÍ VŮNĚ 161,46 258,33 516,66
4308 VÁNOČNÍ STROMEČEK 150,22 240,34 480,67
4309 JEŽÍŠEK 179,16 286,64 573,29
4310 VÁNOČNÍ HVĚZDA 117,61 188,14 376,27
4311 VÁNOČNÍ NÁLADA 149,00 238,41 476,80
4312 VOŇAVÉ VÁNOCE 178,07 284,91 569,78
4313 ROMANTICKÉ VÁNOCE 201,03 321,65 643,29

AUTOPARFÉMY

Kód
zboží 8% sleva

Kč
115 ml

U
215 ml

V
500 ml

I
7001 VANILOU 280,36 434,54
7002 LOVE STORY 253,19 392,46
7003 FLAVOUR 257,91 399,76 743,72
7004 FLIRT 335,30 519,72
7005 ANTI -TABAK 385,38 597,34
7006 FRUIT -LINE 519,11 787,86

UNIVERZÁLNÍ POMERANČOVÝ ČISTIČ

Kód
zboží Bez slevy

Kč
150 ml

F
500 ml

I
1000 ml

J
5500 ORANGE -SANITOL 145,59 334,85 535,79

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT
Kód

zboží Bez slevy Kč

9416 PILNÍK SKLENĚNÝ 51,41
9504 ŽELATINOVÉ TOBOLKY V1, bal. 100 ks 38,14
6000 OCHRANNÁ ROUŠKA, bal. 5 ks 10,46

S M L XL XXL
9500 TRIČKO AKH pracovní 92,60 92,60 92,60 92,60 92,60
6001 KOSMETICKÁ ČEPICE, balení 10 ks 22,43
9502 TERMORUKAVICE+100 ml SHEADERM+100 ml BALNARU+100 ks SÁČKY 984,58
9503 SÁČKY K TERMORUKAVICÍM 100 ks 55,42
9501 TERMOPODLOŽKA MASÉRSKÁ 150×60 1028,97

8% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 6. 2. 2016 do 28. 2. 2016 do 24.00 hodin.

SPRCHOVACÍ OLEJE
Kód

zboží 8% sleva 100 ml
E

200 ml
G

8203 FLIRT SO 250,99 376,49

KRÉMY
Kód

zboží 8% sleva 50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

8404 ETERICA RK 190,23 313,87 627,73

PARFÉMOVÉ OLEJE
Kód

zboží 8% sleva 10 ml
B

20 ml
C

50 ml
D

8501 AMBRA 102,98 164,76 329,54
8502 ANANAS 101,77 162,83 325,66
8503 AVOKÁDO 184,59 295,35 590,67
8504 BROSKEV 170,66 273,05 546,08
8505 KONVALINKA 111,93 178,74 358,15
8506 ČOKOLÁDA 114,21 182,73 365,47
8507 FIALKA 114,21 182,73 365,47
8509 JASMÍN 128,35 205,35 410,68
8510 KARAMEL 108,42 173,46 346,90
8511 KOKOS 100,26 160,42 320,85
8512 MED 114,21 182,73 365,47
8513 MEDOVÝ MELOUN 100,37 160,59 321,17
8514 MELOUN 114,21 182,73 365,47
8515 TABÁK 136,14 217,81 435,63
8516 VANILKA 113,11 180,97 361,97

VŮNĚ DO VYSAVAČŮ

Kód
zboží 8% sleva

Kč
50 ml

D
100 ml

E
5600 AROMISAN 228,93 348,19

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

www.karelhadek.eu
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