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I přes vše nepříjemné, co sluníčko může natropit, ho mám rád. Koneckonců, vždyť je to „pra-
rodič“ života na planetě Zemi. Jako každý rok jsem se těšil na nejdelší den v roce, který letos 
připadl na 21. června. V 6 hodin a 25 minut ráno dosáhlo nejsevernější polohu. Tento den 
je již historií a též letošní léto se pomalu chýlí ke konci. Za pár dní (v pátek 22. září) nastane 
podzimní rovnodennost a vládu převezme podzim. Tedy období, které s sebou přináší i zvýše-
nou nemocnost z titulu nepřízně počasí. Co má dělat ten, kdo onemocní a nechce na každou 
maličkost polykat antibiotika či jiné výrobky farmaceutického, případně chemického prů-
myslu? Od prosince loňského roku platí nařízení Evropského parlamentu a rady Evropského 
společenství, na jehož základě fi rmy nesmí poskytovat zákazníkům informace o účincích 

bylin a jejich pozitivním vlivu na organizmus člověka. Tyto informace nesmí být obsaženy ani na webových stránkách 
fi rem, a pokud tam byly, musí být odstraněny. Toto opatření se pak samozřejmě týká i běžně dostupných potravin. A tak 
díky byrokratům, dle mého spíše mafi ánským euroidiotům, cibule, případně čaj z ní nesmí být účinné při nastydnutí, 
tymián nesmí mít antimikrobiální účinky a pomáhat při zánětech. Česnek vykazující extrémně silné antimikrobiální, 
protiplísňové, antivirální a antiparazitické účinky, posilující imunitní systém to už dělat nesmí, byť tak činí bez vedlejších 
negativních účinků. Je zakázáno informovat, že čaje z řebříčku či květu černého bezu jsou vynikající při horečnatých 
onemocněních, že vyvolávají pocení. Dovolím si tedy čtenáře informovat, že já se potím, a není to pocení terapeutické, 
když zjišťuji, co vše nám občanům tito psychopati zakazují. Stejně tak jsou na tom i ostatní léčivé rostliny včetně potravin. 
Alois Jirásek v jedné ze svých knih popisuje dobu temna. Z mého pohledu se ono temno opakovaně vyskytuje až nezdravě 
často. Bez nároku na úplnost, další temno zde bylo za hnědého Adolfa, rudého Klémy a komoušů. A aby doba temna 
neupadla v zapomnění, zavádí ji i psychopatičtí eurodiktátoři. Drzost europsychopatů, stejně jako u výše jmenovaných 
„spasitelů“ nezná mezí. Svoje lumpárny označují jako ochranu spotřebitele. Svým postupem však primárně občanům 
EU odepírají právo svobodného rozhodování o péči o svoje zdraví. Jestli o něco nestojím, pak je to, aby se o mě, o moje 
zdraví, samozřejmě za moje daňové poplatky staral nějaký eurohňup a přikazoval mi, co je pro mě dobré a co ne. A tak 
již mám dostatečné zásoby květu černého bezu, dobromyslu, meduňky, mateřídoušky. Vegetační doba se chýlí ke konci, 
ještě budu sbírat a sušit pampelišku, jitrocel a další léčivé byliny. Jejich léčivé účinky jsou dány přírodou vytvořenými ob-
sahovými složkami těchto rostlin a empiricky ověřeny. Nutno s potěšením konstatovat, že lumpácké direktivy euroblbů 
na léčebné schopnosti bylin a potravin nemají nejmenší vliv. Konec- konců, ono záleží na každém z nás, jakou cestu si 
vybere. Informací o léčivých účincích rostlin je stále dostatek. Ústava mi zaručuje svobodu slova 
a  jako soukromá osoba je budu i nadále šířit, stejně tak jako aromaterapie šíří své vůně. Všem 
čtenářům časopisu Aromaterapie přeji nejen krásný podzim, ale aby jim informace o léčivých by-
linkách a aromaterapii, jejich sběr, jakož i jejich účinky byly stálým průvodcem v případě potřeby 
na cestě nejen letošním podzimem.

Váš Karel Hadek

vybere. Informací o léčivých účincích rostlin je stále dostatek. Ústava mi zaručuje svobodu slova 
a  jako soukromá osoba je budu i nadále šířit, stejně tak jako aromaterapie šíří své vůně. Všem 
čtenářům časopisu Aromaterapie přeji nejen krásný podzim, ale aby jim informace o léčivých by-
linkách a aromaterapii, jejich sběr, jakož i jejich účinky byly stálým průvodcem v případě potřeby 



o
b

sa
h

Obsah

NOVINKY
Balení zásilek ....................................................................................2
Vysoké poštovné? ..........................................................................2
Alergeny .............................................................................................3

SLOVO ODBORNÍKA
Cypřišový olej...................................................................................5
Kurz Aromaterapie Hurghada .................................................6

ZKUŠENOSTI A RADY
Rady pana Hadka.........................................................................7
Vši ...........................................................................................................7
Děti a bradavice ............................................................................8
Lékař léčí, ale Karel uzdravuje ................................................8
Intimiss a děti....................................................................................8
Třezalkový macerát na vlastní kůži ........................................9
Měsíční proměny ženy .............................................................. 10
Bílo-zelená domácnost ............................................................ 12
Femishea záchranář ................................................................. 12
Parazity v pohybe ....................................................................... 13
Pedikúra v praxi ........................................................................... 15
Thymicon stokrát jinak .............................................................. 16
Zbavte se otoků ........................................................................... 18
Tinnitus a ušní olej ....................................................................... 19
Olej z pražených vlašských ořechů  .................................. 19

KOUTEK PRO MAMINKY
Péče o miminko  .......................................................................... 21

PORADNA ..................................................................................... 22

KURZY
Termíny kurzů ll. pololetí 2017 ................................................. 28
Termíny kurzů Aromafauna  ................................................... 29

ZNALOSTNÍ SOUTĚŽ ..................................................................29

Na tři dny i na týden, do Rakouska s Datourem! ........ 30

AROMAFLORA
Insect-Stop a zavíječ zimostrázový ..................................... 32

AROMAFAUNA
Esenciální oleje jako součást krmiv 
hospodářských zvířat ................................................................ 33
Plazí mazlíčci jako zdroj infekčních 
onemocnění člověka ............................................................... 34
Paragán aneb péče o kotě .................................................. 35
Poradna ........................................................................................... 37

5 LET

16
18
19

 .................................. 19

 .......................................................................... 21

 ..................................................................................... 22

Paragán aneb péče o kotě
Poradna ...........................................................................................

PODZIMNÍ SLEVA 6%

www.karelhadek.eu
1



no
vi

nk
y

ochrání přepravované výrobky před velice často nešetrnou 
přepravou. Samozřejmě po vybalení obdržené zásilky vzniká 
otázka, kam s ním. Pokud je k dispozici kompost, je vhodné 
ho tam vysypat. Jinak jej lze odložit i do běž‑
ného odpadu. V přírodě je na 100% 
odbouratelný. Ani při kontaktu 
ať již s  domácími zvířaty, či 
dětmi žádné nebezpečí nehrozí.

Karel Hadek

Vysoké poštovné?
Jedním z občasných postesknutí je situace s výší poštov‑
ného. Souhlasím, že pokud si někdo objedná nějaký testovací, 
případně levný preparát, že částka za jeho přepravu může 
být v poměru k ceně objednaného zboží značně vysoká. 
V roce 2011 bylo zavedeno, že se zasílalo zásadně na fak‑
turu a klient měl 14 dní na uhrazení. Zásilky na dobírku byly 
výhradně na vlastní přání, stejně tak platba předem. Mně 
osobně se tento způsob zamlouval, neviděl jsem důvod pro 
jiný způsob plateb.

Jak staré dobré přísloví praví: „Pro dobrotu, na žebrotu“. 
Dále zde máme ještě jedno přísloví, které nutno se zasíláním 
zásilek citovat: „Stokráte nic i vola utahá“. Nutno podotknout, 
absolutní většiny klientů fi rmy se následující řádky netýkají. 
Bohužel, celé situace si povšimli jedinci, kteří objednávali 
a objednávali, ale neplatili. Bohužel ve společnosti se nachází 
jistá skupina lidí, pro které je slovo slušnost naprosto cizí 
pojem. Prvním nutným opatřením bylo, že se velice rychle 

Balení zásilek
Vyřizování zakázek v expedici je specifi cký problém. Krom 
jiného je stále aktuální otázka, jaký materiál používat na 
vyplňování prázdných prostorů v kartonech. Dlouhodobé 
zkušenosti říkají, že výrobky musí být více než řádně, tedy 
nárazuvzdorně, zabaleny. Konstatování celkem jednoduché, 
navíc i logické. Poněkud složitější je to již v praxi. Nabídku 
„chipsů“ z pěnového polystyrenu jsme zásadně odmítali jako 
absolutně nevhodné řešení z hlediska ekologického. Šlak 
mě může trefi t, když je někde objevím poletující v přírodě. 
A tak jsme se před dlouhými lety rozhodli pro používání již 
vzniklého odpadu. Od různých fi rem jsme sváželi čisté, byť 
jednorázově použité kartony určené k likvidaci. Z nich jsme 
vyráběli kartonovou střiž na zakoupeném zařízení. Taktéž 
jsme sváželi sice vyrobené, ale nepoužité noviny či případně 
různé prospekty. Za noviny a prospekty jsme sice museli 
zaplatit, ale stále bylo, hlavně z ekologického hlediska, vý‑
hodnější zpracovávat již jednou vzniklý „odpad“ než pořizo‑
vat odpad nový. Výroba kartonové střiže byla časově velice 
náročná, vyjádřeno fi nančně i drahá, byť kartony jsme měli 
za cenu jejich svozu. Používání novin a prospektů, hlavně pro 
expedientky, také nic příjemného nebylo. Barvy ulpívaly na 
jejich rukou. V současné době jsme objevili materiál, který 
v  konečném kontextu nebude dražší než původní. Práce 
s ním však bude daleko čistší, příjemnější, a dokonce i zdra‑
vější. A ekologie? Ta bude tančit radostí. Novinka se vyrábí 
výhradně z materiálů rostlinného původu a její obrovskou 
předností vůči dříve používaným novinám a prospektům je 
i to, že je naprosto netoxická. V principu lze konstatovat, že se 
jedná o napěněný a usušený bramborový a kukuřičný škrob. 
Nový materiál je nejen velice lehký, ale i odolný. Zajímavostí 
je i skutečnost, že tento materiál je i antistatický. Z hlediska 
transportu je velice vhodný na zajištění a ochranu přepravo‑
vaných preparátů v kartonech. Díky svým vlastnostem, tvaru 
a konzistenci dobře vyplní volný prostor v kartonu a dobře 
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k dispozici žádný dokument, že zásilku vůbec odeslala. Platby 
přicházely, nikoli však za všechny takto odeslané zásilky. Za‑
platit ale fi rma musela všechny výdaje spojené jak s výrobou, 
tak i odesláním, včetně DPH. Problémy byly i s „dopisy“ na 
dobírku. Nejen žádná levná záležitost pro kupujícího, zde se 
platí za dopis, který musí být doporučený a dobírku. U této 
formy pak prakticky neexistuje možnost cokoli reklamovat 
v případě poškození, či znehodnocení zásilky. A tak častá 
poškození šla výhradně k tíži fi rmy. I pokud zásilka odejde 
jako registrovaná, tedy balík, některé „chytrolíny“ to nezajímá 
a prostě fakturu nezaplatí. Bohužel právní vymahatelnost 
u  nízkých obnosů je prakticky nulová. Občas se objevo‑
valy i objednávky na „neexistující“ osoby, které bydlely na 
existující adrese… Je jasné, zásilku měl kdo převzít, s tím 
že platit neměl kdo… Forem jak si opatřovat u Hádků vý‑
robky za nulovou cenu zde bylo dost. Dobírky také nejsou 
bezproblémové, přicházely mailové objednávky se žádostí 
o dobírky, které se pak jako nedoručitelné vracely. Pokud 
někdo požaduje zaslání zboží na dobírku, musí počítat s tím, 
že musí zaplatit cenu zvýšenou o dobírečné.

Nezbylo než přijmout sice nemilá, ale z ekonomického hle‑
diska nezbytně nutná opatření. A tak, jak je to běžné všude, 
musela přijít ke slovu platba předem. Po odeslání elektronické 
objednávky z eshopu, nový účetní systém vygeneruje zcela 
automaticky fakturu a odešle objednávajícímu. Po připsání 
fakturované částky na fi remní konto dojde ke spárování 
platby s fakturou a objednávka je vyřízena a co nejrychleji 
odeslána objednateli. No a nyní něco, co snad potěší. Toto 
je nejvhodnější z forem, jak zaplatit co nejméně za přepravu 
a  vyhnout se tak vysokým nákladům. Garantuji, že fi rma 
účtuje klientům výhradně jen částky, které proplácí přepravci.

Karel Hadek

Alergeny
Od poloviny prosince 2014 musí výrobci potravin povinně 
zvýrazňovat alergeny v popisu složení potravin. Povinnost 
uvádět alergeny se týká i restaurací, jídelen, pekáren, cukrá‑
ren, kaváren, nemocnic, škol či sociálních ústavů. Obdobnou 
povinnost má i výrobce kosmetických přípravků.

Alergen je látka, jež spouští alergickou reakci. Alergie je 
přehnaná, nepřiměřená reakce imunitního systému orga‑
nismu na látky, se kterými se běžně setkáváme v našem 
prostředí. Je způsobena nesprávnou aktivací protilátek ze 
skupiny imunoglobulinu E (IgE) vlivem daného alergenu.

Potravinové alergeny jsou nám celkem známé, v obilovi‑
nách lepek, v kravském mléku syrovátkové bílkoviny a ka‑
sein. Setkáváme se i s alergií na pyl travin, stromů, zvířecí 
srst. U zvířecí srsti je vhodné se zamyslet, zda se nejedná 
o alergii na přípravky, kterými je zvíře ošetřeno. Dle mých 
zkušeností je tomu právě tak.

EUGENOL, CITRAL, GERANIOL, D -LIMONENE a mnoho 
dalších účinných látek patřících na seznam alergenů najdete 
na etiketách kosmetických výrobků. Tyto látky jsou účin‑
nými složkami konkrétní siličné rostliny a následně účinnými 
látkami v éterickém oleji.

Silice – éterické neboli esenciální oleje olea aetherea jsou 
těkavé, ve vodě nerozpustné, olejovité látky nebo směsi 
látek, intenzivní vůně a  palčivé chuti. Jsou velmi těkavé 
i při nízkých teplotách. Silice jsou vytvářeny rostlinami jako 
ochrana před nepříznivým vlivem prostředí, bakteriemi, 
viry, plísněmi. Své využití našly při výrobě léčiv, kosmetiky, 
potravinářství.
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Silice, Éterické oleje, Esenciální oleje – několik názvů pro 
stejnou „věc“. Většinou jsou kapalné a bezbarvé, při kontaktu 
se vzduchem mohou postupem času, některé z nich měnit 
svou kvalitu. Mívají menší hustotu než voda. Jsou rozpustné 
v tucích, etheru, alkoholu, chloroformu nebo v benzínu, ale 
nemísí se s vodou. Získávají se z rostlinného materiálu nej‑
častěji parní destilací, kde po kondenzaci par, směsi vody 
a éterických olejů dochází k vytvoření „dvojkapaliny“. Ná‑
sledně již stačí „dvojkapalinu“ jen oddělit na vodu ‑hydrolát 
a éterické oleje.

Jako příklad použijeme EUGENOL. Chemický průmysl je 
schopen extrahovat eugenol z éterických olejů z hřebíčku, 
muškátového oříšku, bobkového listu a  skořice. Takto 
vzniklý eugenol je částečně rozpustný ve vodě a výborně 
rozpustný v organických rozpouštědlech. Takto vyrobený 
eugenol nebo ‑li 4‑allyl‑2‑methoxyfenol, C10H12O2, smíšen 
s oxidem zinečnatým tvoří směs, která se používá jako zubní 
výplň a v protetických aplikacích v zubním lékařství. Eugenol 
se používá při výrobě parfémů, ochucovadel, esenciálních 
olejů a v medicíně jako lokální antiseptikum a anestetikum. 
Eugenol však není hřebíček…a hřebíček není eugenol.

Hřebíček – Eugenia caryophyllata – obsahuje ne‑
jenom eugenol, ale i acetyleugenol, karyofylén, 
kvercetín, kempferol. Éterický olej je směs účin‑
ných látek, které se doplňují a podporují. Éterické 
oleje  – esenciální oleje jsou koncentrovanou 
látkou. Je vhodné je používat ředěné. Koncen‑
trace je volena dle vážnosti problému, na který 
má být olej či již přípravek použit.

V aromaterapii využíváme éterické oleje, ne che‑
mické látky, chemicky vyrobené účinné látky. 

Chemie je schopna vytvořit eugenol, ten následně používat 
v léčivech, kosmetice, potravinářství. Chemická látka euge‑
nol, 4‑allyl‑2‑methoxyfenol, C10H12O2, není hřebíčkový olej 
Eugenia caryophyllus Oil.

Hřebíček je známým kořením přidávaným do sladkých i sla‑
ných pokrmů. Hřebíček byl v lidovém léčitelství používán jako 
anestetikum do hojivých mastí, vod používaných k omývání 
bolavé zanícené pokožky i k ošetření bolavého zubu.

EUGENOL, CITRAL, GERANIOL, D -LIMONENE a  mnoho 
dalších jsou důležitou součástí éterických olejů, které pou‑
žíváme při výrobě kosmetických i veterinárních přípravků. 
Jsou to účinné látky, bez kterých by konkrétní éterický olej 
neměl své účinky, své schopnosti.

Příběh hřebíčku a eugenolu má i mnoho dalších olejů:

Bazalkový olej D ‑LIMONENE, LINALOOL

Pelargoniový olej CITRAL, CITRONELLOL, GERANIOL, LINALOOL

Kmínový olej D ‑LIMONENE

Levandulový olej GERANIOL, D ‑LIMONENE, 
LINALOOL

Seznam éterických olejů a  jejich alergenů 
najdete na našich webových stránkách.

Michaela Švorcová
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v léčivech, kosmetice, potravinářství. Chemická látka euge‑

 – obsahuje ne‑
jenom eugenol, ale i acetyleugenol, karyofylén, 
kvercetín, kempferol. Éterický olej je směs účin‑
ných látek, které se doplňují a podporují. Éterické 
oleje  – esenciální oleje jsou koncentrovanou 
látkou. Je vhodné je používat ředěné. Koncen‑
trace je volena dle vážnosti problému, na který 

V aromaterapii využíváme éterické oleje, ne che‑
mické látky, chemicky vyrobené účinné látky. 
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Cypřišový olej
Je dalším z olejů, který má v aromaterapii velice dlouhou tradici. 
Olej se získává z jehličí vysokého, stále zeleného jehličnanu, 
který připomíná obrovskou zelenou svíci. Lze jej nalézt v oblasti 
celého Středomoří. V jižní Francii je nejen velice rozšířen, ale lze 
jej označit i za hřbitovní strom, o kterém lze bez přehánění říci, 
že je neodmyslitelnou součástí tamních hřbitovů. To pak byl 
důvod, když jsem se kdysi s éterickými oleji seznamoval, proč 
jsem dal cypřišovému oleji vlastní, k hřbitovům náležející, byť 
naprosto nevhodné pojmenování „Smutný olej“. CYPŘIŠOVÝ 
OLEJ se vyrábí parní destilací z jehličí, případně i plodů. Jeho 
INCI označení je Cupressus sempervirens oil. Jako u většiny 
jehličnanů i u cypřiše jsou nejdůležitější složkou oleje mono‑
terpeny, kterých se v oleji nachází kolem 60%. Dále obsahuje 
seskviterpeny, aromatické alkoholy, oxidy, estery. Díky tomuto 
složení a z něho vycházejícím vlastnostem nachází široké použití 
v aromaterapii. CYPŘIŠOVÝ OLEJ má dřevitou vůni vzdáleně 
připomínající borovici. Velice zajímavé jsou jeho adstringentní 
účinky. Lze jej stejně jako levandulový olej použít při různých 
krvácivých stavech, jako jsou poranění či i krvácení z nosu. 
Zmíněné vlastnosti činí CYPŘIŠOVÝ OLEJ jedinečným v pre‑

parátech, tedy krémech a  regeneračních olejích 
používaných jak při rozšířených žilkách v obličeji 
(cuperose), tak i růžovce (rosacea).

Nelze se divit, že tento éterický olej má 
své jedinečné místo i v preparátech na 
ošetření křečových žil a hemeroidů. Zde 
je vhodné použití jak v mycích prepará‑

tech, tak i mastích, případně olejích na 
následné ošetření. Díky daným vlast‑
nostem jej lze označit jako povinnou 
součást preparátů HEMOSAN a PRE-
VENTY. Při křečových žilách, vzhledem 
k možné existenci krevních sraženin, 
masáž nedoporučuji, ošetření lze spíše 

nazvat jen „hlazením“. Vždy masírujeme (hladíme) směrem 
k srdci. Tím výčet možností použití zdaleka nekončí. Lze jej 
použít jako vhodnou a  účinnou součást preparátů vlasové 
kosmetiky při mikrobiálně podmíněné tvorbě lupů. Ať již jako 
součást mycích preparátů či balzámů. Dalším bonusem pak je, 
že cypřišový olej optimalizuje funkci tukových žláz pokožky 
a působí protizánětlivě. Těchto vlastností lze využít nejen ve 
vlasové kosmetice, ale i při koncipování obličejových krémů 
určených pro tzv. smíšenou pleť. Krémy s cypřišovým olejem 
jsou vhodné i pro pěstování zralé pokožky.

Jeho antiseptické, spasmolytické a uklidňující účinky činí cypři‑
šový olej jedním z nejúčinnějších olejů při problémech (boles‑
tech) v krku a také v nose v dobách, kdy se možnost nastydnutí 
stává za chladného sychravého počasí každodenní záležitostí. 
Při prvních náznacích bolesti, pálení či škrábání v krku káp‑
neme jednu jedinou kapku tohoto oleje do 
úst, smícháme se slinami a co nejpomaleji 
polykáme. Toto opakujeme při zmíněných 
příznacích nejlépe každou hodinu až do 
odeznění problému. Přiznávám, v  prvních 
chvílích je chuť cypřišového oleje vše 
jiné než příjemná, což se v krátké době 
změní. Po nějakém čase si na chuť 
CYPŘIŠOVÉHO OLEJE zvykneme 
a nepřipadá nám nijak hrozná. Orální 
aplikací cypřišového oleje můžeme 
předejít plnému rozvinutí angín, zá‑
nětu průdušek či i chřipce. V případě 
přicházející nemoci není nejdůležitější 
chuť oleje, ale jeho účinek a  ten je 
opravdu vynikající. Pokud někdo trpí 
na krvácení z dásní, i zde cypřišový 
olej účinně pomáhá. CYPŘIŠOVÝ 
OLEJ lze doporučit jak k inhalacím, 
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tak i vnitřnímu použití při suchém a dráždivém kašli, byť zde 
bych doporučoval speciální směs éterických olejů ATEMOL.

Další doporučované použití nachází cypřišový olej díky spas‑
molytickým účinkům u  bronchiálního astmatu. Při prvním 
náznaku astmatického záchvatu je vhodné nakapat malé množ‑
ství cypřišového oleje na kapesník nebo buničinu a inhalovat. 
U astmatiků jej lze doporučit jako olej vhodný na aromatizaci 
prostorů, v nichž se zdržují.

Karel Hadek

Kurz Aromaterapie Hurghada
Jak již jsem v minulém vydání časopisu Aromaterapie uvedl, ve 
dnech 11. až 18. listopadu bude v egyptské Hurghadě uspořádán 
podzimní základní kurz Aromaterapie. Čas pokročil a termín 
kurzu se nám přiblížil nejen v čase, ale i organizačně. Organizaci 
kurzu bude zajišťovat cestovní kancelář DATOUR. U této CK se 
bude moci každý zájemce informovat o detailech a samozřejmě 
i přihlásit. Bohužel v době uzávěrky tohoto vydání časopisu 
Aromaterapie ještě nebyly známy ceny zájezdu. Tato forma 
byla zvolena proto, že při individuální cestě zájemců by bylo 
nutné řešit značné množství problémů. Hlavně bývají problémy 
s letenkami, dále je nutné řešit transfer z letiště do hotelu, česky 
mluvícího delegáta, jakož i následně transfer z hotelu na letiště. 
Jak již jsem uvedl, odlet by byl 11. 11. 2017 z Prahy (čas upřesní 
CK Datour). Let pak trvá cca 4 hodiny a 20 minut. O ubytování 
bylo také již rozhodnuto. Vytipovány byly původně dva hotely. 
Hotel Palm Beach a hotel Mirage Aqua Park. Hotel Palm Beach 
jsem navštívil osobně již v červenci. Oba hotely deklarují 5*, 
nutno vzít v úvahu, že ony egyptské hvězdičky jsou o trochu 
méně zářivé než evropské, ale záruku solidnosti představují. 
Oba hotely jsou vybavením velice podobné, rozhodnutí nebylo 
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a vůbec lehké. Nakonec jsme se rozhodli pro hotel Mirage Aqua Park. 

Ubytování je tam příjemné, každý pokoj má individuální klimati‑
zaci, dále koupelnu/WC, miniledničku, TV ‑satelit, telefon, balkon 
nebo terasu. Jídelna je prostorná, bohužel nemohu se vyjádřit 
ke stravě a dalším hotelovým službám. Byl jsem to před pár dny 
obhlédnout, nikoli jako host. Měl jsem ale možnost prohodit pár 
slov s Čechem, který tam trávil se svojí rodinou dovolenou a byl 
velice spokojen. Oproti hotelu Palm Beach má hotel Mirage Aqua 
Park větší a příjemnější pokoje. Hotel leží přímo u moře, k dispo‑
zici je prostorná písčitá pláž, lehátka a slunečníky jsou zdarma, 
lépe řečeno v ceně pobytu. Má výborně vybavený aquapark, což 
mně osobně nic neříká, já jezdím k moři se slanou vodou, nikoli 
k bazénům. Byť i vyhřívaný bazén v době chladného počasí může 
někoho potěšit. Z letiště v Hurghadě je to k hotelu Mirage Aqua 
Park zhruba 19 km. Z hotelu do staré Hurghady (Dahar) zhruba 
11 km, do nové (Sakkala) asi 16 km. Do Hurghady není problém 
se v případě zájmu dostat. Každou hodinu staví u hotelu auto‑
bus jedoucí z El Gouny do Hurghady. Údajně je cena jízdenky, 
přepočteno, kolem 10 Kč. Taktéž taxi není problém, oněch 11 km 
stojí v současné době v přepočtu zhruba 30 Kč. V případě zájmu 
o jakékoli další informace či účast na kurzu Aromaterapie v Hu‑
rghadě mě kontaktujte na: poradna@karelhadek.eu. Potenciálním 
zájemcům budu průběžně zasílat nově získané informace a zašlu 
kontaktní údaje na cestovní kancelář Datour. A tak již dnes se těším 
na setkání se všemi, kteří se rozhodnou k účasti na podzimním 
kurzu v letních podmínkách.

Karel Hadek

ství cypřišového oleje na kapesník nebo buničinu a inhalovat. 
U astmatiků jej lze doporučit jako olej vhodný na aromatizaci 

Kurz Aromaterapie Hurghada

zici je prostorná písčitá pláž, lehátka a slunečníky jsou zdarma, 

www.karelhadek.eu
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Rady pana Hadka
Vážený pane Hadku, před nedávnem jsem Vás žádala o radu 
ohledně mých vnitřních i vnějších problémů souvisejících 
s kvasinkami a  také sníženou imunitou. Po diskuzi s Vámi 
jsem začala užívat CANDIÖL a velice mi pomohl. Zmizel mi 
neustupující ekzém na obličeji, akné na zádech, zvýšila se 
mi imunita. Jeho chuť jsem si velice oblíbila. Dále jsem si 
velice oblíbila pití Aloe Vera gelu koncentrátu. Jako jeden 
z příznivých účinků je také to, že mě nadobro opustily silné 
menstruační bolesti, nevolnosti a křeče. Dříve jsem v těchto 
dnech nemohla nikterak fungovat, dnes je prožívám bez se‑
bemenší újmy.

Co se přípravků na vnější použití týká, zamilovala jsem si 
regenerační olej ALTHEA. Pleť je po něm krásně vyživená, 
napnutá a hlavně vypadá velice zdravě. Jiné marketingové 
přípravky slibující vypnutí pokožky přes noc nesahají tomuto 
oleji ani po paty. :‑) S mým manželem také milujeme další 
obličejovou i tělovou kosmetiku všeho druhu od AKH. Velice 
Vám také děkuji za radu užívání probiotik. Od loňského roku 
po operaci s hemoroidy a následném užívání antibiotik jsem 
se téměř bála jít na toaletu. Zdravé střevo = zdravá imunita 
mně nyní dává 100% smysl.

Ještě bych možná v této souvislosti ráda dopl‑
nila, že zhruba po dvou týdnech užívání CAN-
DIÖLU se dostavilo prakticky ze dne na den 
prudké nachlazení. Velkou část tohoto na‑
chlazení (silná bolest v krku, rýma, celková 
únava, teplota) přičítám i detoxikačnímu 
procesu tohoto přípravku, čímž chci opět 
jenom pět chválu na tento zázračný přípra‑
vek a jeho maximální účinnost a funkčnost. 
Zmizelo i zahlenění v ústní dutině. Věřím, 
že CANDIÖL dohromady s Aloe Vera při‑
spěly právě k ústupu komplikací před a při 
menstruaci. Toto nachlazení jsem musela 

bohužel potlačit paralenem, neboť jsem měla dva dny před 
svatbou, jinak bych vše nechala běžet přirozeným proce‑
sem. Poté jsem se ale k užívání CANDIÖLU vrátila.

Ještě jednou děkuji za všechny předešlé rady a po čase 
se s Vámi opět mileráda podělím o zkušenosti, které mi 
přinesly produkty AKH.

S přáním krásného slunečného dne přeje

Ludmila V.

Vši
Milý pane Hadku, ve škole jsem chytila vši a  nic na ně 
nepůsobilo. Maminka mi tedy koupila váš olejíček, který 
pomohl. Děkuji vám, že jste ho vymyslel. Sice nebylo pří‑
jemné mít na hlavě med, ale pomohlo mi to opravdu 
hodně. A za to vám posílám obrázek.

Vaše Doubravka Mašatová z Horní Břízy (8 let, 2. A)
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Jinak bych ještě chtěla v krátkosti upozornit na další možné 
využití Vašich přípravků. Přípravek ANTIOXI se mi zdá, že 
velmi příznivě působí na stav dásní a jako čistítko proti zub‑
nímu kazu. (Hřebíček je prostě hřebíček, krásně voní, chutná 
a ještě pomáhá zoubkům.)

Přípravek PRESHEA mi výborně pomohl teď v březnu na 
svědivou vyrážku ze sluníčka.

A  teď na léto mám vynikající zkušenosti 
s dvěma kapkami CANDISANU na den. Přináší 
nám ženám pocit svěžesti 
a s tím související sebe‑
vědomí celý den.

Díky za vše, co děláte :‑).

Vaše Milena

Intimiss a děti
Dobrý den, pane Hadku, někdy na jaře jsem Vám psala o radu, 
co byste doporučoval na ošetřování zúžené předkožky penisu 
u mého tříletého vnuka. Lékařkou doporučenou kortikoido‑
vou mast jsme s dcerou u vnuka nepoužily a začaly proma‑
závat Vámi doporučeným INTIMISSEM. Výsledek se dostavil 
poměrně brzy! Dnes jde předkožka hladce přetáhnout, kluk 
neprotestuje, naopak sám někdy připomene!

Tímto dopisem Vám chci moc poděkovat! S Vašimi produkty 
jsme v celé široké rodině nadšeni!

Přeji krásné léto! Jitka T.

Děti a bradavice
Krásny den, pane Hadku. Pětiletý vnouček měl na plosce 
nohy bradavici. Během tří měsíců se mu zvětšovala, bolelo 
ho to. Dle babských rad jsme mu dávali na noc rozdrcený 
česnek a zalepili. Jenže vnuk si to přes noc strhnul. Už jsme 
nevěděli, co s tím, na vypálení tekutým dusíkem bychom 
ho nedostali, je to strašná bo‑
lest. Zkusila jsem použít Váš 
přípravek MOLUSAN. Je to 
zázrak. Během pár dnů bra‑
davice úplně zmizela. Moc 
Vám, pane Hadku, děkuji.

Zdravím Alena D.

Lékař léčí, ale Karel uzdravuje
Milý Karle, předem mého e ‑mailu Vám posílám srdečné po‑
zdravení. Slíbila jsem Vám, že se ozvu, jak jsem dopadla po 
dalších testech, kdy mi při vyšetření v únoru tohoto roku 
byly diagnostikovány lehké dysplastické změny – LSIL.

Na základě Vašeho doporučení jsem do dalších testů začala 
užívat preparát ANTIOXI, doplnila jsem jej o ELEUTHERO-
COCC a lehce si denně ďobla CANDIÖL. (Zdá se mi, že po 
něm klesá chuť na sladké jídlo.) Já i můj muž jsme se mazali 
přípravkem PRESHEA.

Před třemi týdny jsem byla na kontrolní kolposkopii a dnes 
mi přišly výsledky. Všechny testy byly negativní… Lékaři říkají 
zázrak, já říkám Karel Hadek. Děkuji Vám z celého srdce, opět 
jsme si ověřili, že „Lékař léčí, ale Karel uzdravuje“.
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nímu kazu. (Hřebíček je prostě hřebíček, krásně voní, chutná 
a ještě pomáhá zoubkům.)

Přípravek 
svědivou vyrážku ze sluníčka.

A  teď na léto mám vynikající zkušenosti 
s dvěma kapkami 
nám ženám pocit svěžesti 
a s tím související sebe‑
vědomí celý den.

Díky za vše, co děláte :‑).

Vaše Milena

česnek a zalepili. Jenže vnuk si to přes noc strhnul. Už jsme 
nevěděli, co s tím, na vypálení tekutým dusíkem bychom 
ho nedostali, je to strašná bo‑
lest. Zkusila jsem použít Váš 

. Je to 
zázrak. Během pár dnů bra‑
davice úplně zmizela. Moc 
Vám, pane Hadku, děkuji.

A  teď na léto mám vynikající zkušenosti 
CANDISANU na den. Přináší 

nám ženám pocit svěžesti 
a s tím související sebe‑

Díky za vše, co děláte :‑).

Intimiss a děti

 mi výborně pomohl teď v březnu na 

A  teď na léto mám vynikající zkušenosti A  teď na léto mám vynikající zkušenosti 
 na den. Přináší 

neprotestuje, naopak sám někdy připomene!

Tímto dopisem Vám chci moc poděkovat! S Vašimi produkty 

Vaše Milena

www.karelhadek.eu
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Třezalkový macerát 
na vlastní kůži
Zatímco většina lidí trávila červencové sváteční dny na kou‑
palištích nebo po výletech, členové Aromaterapie (dvounozí 
i čtyřnozí) si dobrovolně vyzkoušeli, jak náročné je vytvořit 
kvalitní třezalkový macerát. Celkem často totiž slýcháme, 
jak je vše, co je kvalitní, zbytečně drahé. A to pro nás byla 
výzva. Třezalkový macerát se vyrábí na první pohled jedno‑
duše. Vezme se třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) 
a tukový základ (v našem případě olivový olej) a prostě se 
to naloží a nechá „marinovat“ jako fl ákotka, po čase se ona 
třezalková „marináda“ slije do lahviček a je hotovo. Kdepak…

Prvním kamenem úrazu bylo řinčení budíku v šest hodin 
ráno. Dalším pak výběr místa, kde by mohla 
třezalka tečkovaná kvést. Možná si říkáte, co 
je složitého na tom najít louku a na ní ně‑
jakou žlutou kytku. Opak je pravdou – je to 
velmi složité. Když se lépe rozhlédnete po 
svém okolí, zjistíte, že na většině luk je 
zaseta výtěžná tráva (výnosné travní 
semeno), která slouží zemědělcům 
ke krmení dobytka. Kvetoucích luk 
s jetelem, heřmánkem, kopretinami, 
třezalkou  apod. je jako šafránu. 
Navíc není úspěch zaručen, i když 
takovou louku máte ve své blízkosti. 
Zemědělci ji mohou posekat dřív, 
než třezalka stihne vyrůst.

Naše sběračská partička měla štěstí. 
Paní Švorcová našla louku blízko 
přehradní nádrže Seč, která byla 
květy přímo posetá. A  k  našemu 
potěšení zde kvetla i  třezalka. Při 

sběru tohoto žlutého kvítí se nesmí podcenit ani výbava 
samotného sběrače – nesmí chybět prodyšná taška či košík, 
nůžky a jak jsme brzy pocítili, tak ani OPALOVACÍ OLEJ W/O.

Další fází byl kurz samotného sběru. Pro kvalitní třezalkový 
macerát je důležitý i správně „zralý“ květ. Nesmí být moc 
rozkvetlý, ani úplně zelený, zkrátka takový akorát. Stříhají se 
pouze květy, nikoliv celé stonky. Někdo může namítat, že se 
květy mohou jen uštipovat, tudíž nůžky nejsou zapotřebí. 
Ano, něco pravdy na tom bude. Ale kdo by chtěl mít zatřís‑
něné ruce od hypericinu, což je červené barvivo obsažené 
v žlázkách květu? Navíc v množství, které je potřeba na vý‑
robu 10 litrů macerátu, by mi asi upadly prsty.

Takže tašky uvázat k  pasu, nůžky připravit 
a jde se na to. V první chvíli jsem měla pocit, 
že třezalku nikde nevidím nebo tam, kde jdu 
já, prostě žádná neroste. Když se ale rozkou‑

káte, máte najednou plné ruce práce. Slu‑
níčko nás s každou minutou čím dál tím 

víc připalovalo. K polednímu už bylo 
pěkné vedro a za každý kvítek ještě 
nerozkvetlé třezalky jsme byli vděční. 
Jediným rozptýlením v té nekonečné 
záplavě květů byla naše pětičlenná 
smečka psů.

Po dvou hodinách mně už váha plá‑
těné tašky táhla kalhoty špatným 

směrem a  nebyla 
jsem sama, kdo pro 

záchranu kalhot 
ve správné výšce 
utahoval opasek. 

A  tak jsme sběr 
odpískali a  vydali 
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Prvním kamenem úrazu bylo řinčení budíku v šest hodin 
robu 10 litrů macerátu, by mi asi upadly prsty.

Takže tašky uvázat k  pasu, nůžky připravit 
a jde se na to. V první chvíli jsem měla pocit, 
že třezalku nikde nevidím nebo tam, kde jdu 
já, prostě žádná neroste. Když se ale rozkou‑

káte, máte najednou plné ruce práce. Slu‑
níčko nás s každou minutou čím dál tím 

víc připalovalo. K polednímu už bylo 
pěkné vedro a za každý kvítek ještě 
nerozkvetlé třezalky jsme byli vděční. 
Jediným rozptýlením v té nekonečné 
záplavě květů byla naše pětičlenná 
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Po dvou hodinách mně už váha plá‑
těné tašky táhla kalhoty špatným 

ráno. Dalším pak výběr místa, kde by mohla 
třezalka tečkovaná kvést. Možná si říkáte, co 
je složitého na tom najít louku a na ní ně‑
jakou žlutou kytku. Opak je pravdou – je to 
velmi složité. Když se lépe rozhlédnete po 
svém okolí, zjistíte, že na většině luk je 
zaseta výtěžná tráva (výnosné travní 
semeno), která slouží zemědělcům 
ke krmení dobytka. Kvetoucích luk 
s jetelem, heřmánkem, kopretinami, 
třezalkou  apod. je jako šafránu. 
Navíc není úspěch zaručen, i když 
takovou louku máte ve své blízkosti. 
Zemědělci ji mohou posekat dřív, 

Naše sběračská partička měla štěstí. 
Paní Švorcová našla louku blízko 
přehradní nádrže Seč, která byla 
květy přímo posetá. A  k  našemu 
potěšení zde kvetla i  třezalka. Při 

sběru tohoto žlutého kvítí se nesmí podcenit ani výbava 
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jsme se k autu, kde byl přichystaný velký koš vystlaný pro‑
stěradlem. Třezalkové květy jsme sesypali dohromady. Na 
první pohled se zdálo, že máme alespoň deset kilo květů, 
ale kuchyňská váha nám naše iluze rychle vzala. Všehovšudy 
jsme v pěti lidech a pěti psech v úmorném vedru nasbírali 
za dvě a půl hodiny 3 kg třezalky. Květy bylo nutné ještě na 
pár minut rozprostřít na plátěném prostěradle a nechat na 
slunci ještě trochu zavadnout. Prostoje mezi zavadnutím 
a nakládáním květů do olivového oleje můžete stejně jako 
my využít k vychutnání dobré kávy.

Jelikož jsme nechtěli o tento zážitek připravit ostatní kolegy, 
vydali jsme se na třezalku ještě jednou v plném počtu 9 lidí. 
My, kteří jsme už se sběrem třezalky měli tu čest, jsme se 
kochali nad zmatenými výrazy našich IT specialistů. Z dotazů 
typu „proč se tahle žlutá kytka trhá a tahle žlutá ne“ jsme 
měli celkem obavy, ale nakonec se ukázalo, že i do světa 
jedniček a nul se dokáže vepsat malé žluté kvítí. Takže i tento 
sběr byl úspěšný.

Teď nás čeká 6‑8 týdnů čekání, macerování a míchání, než 
se z naší píle stane kvalitní domácí třezalkový macerát.

Iva Šimonková

Měsíční proměny ženy
Žena bývá nevyzpytatelná a  nepochopitelná nejen pro 
muže, ale mnohdy i sama pro sebe. Vnitřní pocity, myšlen‑
kové pochody a tělesnou kondici ovlivňuje nejen věk, ale 
i měsíční cyklus. Někdy má žena pocit, že se jí neuvěřitelně 
daří – jeden den je skálopevně přesvědčená, že v zaměst‑
nání odvedla výborný kus práce, partner je skvělý a rodina 
i ona sama jsou v pořádku. Neuplyne ani den a všechno je 
jinak – klid narušují silné emoce, v práci jde najednou vše 
ztěžka, s nikým se nedá pořádně mluvit, v rodině jsou cítit 
nesváry a celková nespokojenost narůstá.

Spisovatelka Miranda Gray se ve své knize Cyklická žena zamýšlí 
právě nad těmito proměnami, které se v ženě dějí a popisuje 
čtyři fáze, jimiž žena každý měsíc prochází. Pochopení a při‑
jmutí těchto fází umožní ženě využít plně své schopnosti k obo‑
hacení soukromého i pracovního života, k osobnímu rozvoji, 
ke zlepšení vztahů. Aromaterapie může přispět k naladění 
na jednotlivé fáze a v důsledku pak i k celkové spokojenosti.

První fáze se nazývá dynamická. Jedná se o fázi, která nastává 
po menstruaci. Z hlediska optimální doby se jedná přibližně 
o 7.–13. den. Žena se fyzicky, emočně i duševně cítí aktivní, 
schopná, nezávislá, její mysl je soustředěná, systematická, 
rozumové schopnosti jsou velmi silné, daří se plánovat, pro‑
mýšlet nové kroky. Je to období vhodné pro nové 
projekty, učení, duševní práci, pro změny v pracov‑
ním i osobním životě. Žena je otevřená světu, koná, 
je fyzická zdatná. Tuto fázi lze podpořit i z pohledu 
aromaterapie a přispět tak k jejímu pohodovému 
plynutí. Z koupelových olejů lze doporučit ROZ-
MARÝNOVÝ, CITRONOVO -KAFROVÝ, FRISCH, 
ŠALVĚJOVÝ, MASÁŽNÍ A  TĚLOVÝ OLEJ LECI-
TOL LINDENOL, LECITOL YLJA, z éterických olejů 
ROZMARÝN, PIMENTOVNÍK, MATEŘÍDOUŠKU 
A DOBROMYSL.

rozumové schopnosti jsou velmi silné, daří se plánovat, pro‑
mýšlet nové kroky. Je to období vhodné pro nové 
projekty, učení, duševní práci, pro změny v pracov‑
ním i osobním životě. Žena je otevřená světu, koná, 
je fyzická zdatná. Tuto fázi lze podpořit i z pohledu 
aromaterapie a přispět tak k jejímu pohodovému 

ROZ-
MARÝNOVÝ, CITRONOVO -KAFROVÝ, FRISCH, 
ŠALVĚJOVÝ, MASÁŽNÍ A  TĚLOVÝ OLEJ LECI-

z éterických olejů 
ROZMARÝN, PIMENTOVNÍK, MATEŘÍDOUŠKU 

jsme se k autu, kde byl přichystaný velký koš vystlaný pro‑
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Druhá fáze je expresivní. Je to fáze ovulace, přibližně 14.–20. 
den. Toto období je vhodné pro budování vztahů, protože 
je žena více vnímavá, sebejistá, komunikativní, společenská, 
dokáže se lépe vcítit do druhých. V této fázi není vhodné 
dělat změny – schopnost soustředit se a rozumně se roz‑
hodnout je slabší. Z  hlediska aromaterapie lze doporučit 
JALOVCOVÝ, LEVANDULOVÝ, PELARGONIOVÝ KOUPE-
LOVÝ OLEJ NEBO SPRCHOVACÍ OLEJ ROZMARÝNOVÝ, 
ŠALVĚJOVÝ ČI Z RŮŽOVÉHO DŘEVA, MASÁŽNÍ A TĚLOVÝ 
OLEJ LECITOL LINDENOL, LECITOL YLJA, éterické oleje 
může použít ty samé jako ve fázi dynamické a přidat JA-
LOVCOVÝ ČI Z RŮŽOVÉHO DŘEVA. Jak ve fázi dynamické, 
tak i expresivní může mít žena pocit, že udělá spoustu práce 
a má více energie.

Třetí fáze se nazývá kreativní, předchází menstruaci a zahr‑
nuje období 21.–28. dne. Pro některé ženy je tato fáze méně 
příjemná – klesá přísun energie a naopak narůstá intenzita 
emocí. Žena pociťuje příliv inspirace, dokáže rozpoznat pro‑
blémy, je to období originality. Způsob myšlení může 
ženu v tomto období potrápit – logické myšlení ustu‑
puje strachům a negativitě. Je to období, kdy má 
žena tendenci „uklízet“ ve svém životě. Z hlediska 
aromaterapie lze doporučit JALOVCOVÝ, LE-
VANDULOVÝ A  MEDUŇKOVÝ KOUPELOVÝ 
ČI SPRCHOVACÍ OLEJ, MASÁŽNÍ A TĚLOVÝ 
OLEJ LECITOL LINDENOL, LECITOL YLJA, 
KOUPELOVÝ OLEJ NA NOHY, PREVENTY 
MASÁŽNÍ OLEJ NA TĚŽKÉ NOHY, PMS MA-
SÁŽNÍ OLEJ na bříško při napětí a bolestech 
předcházejících menstruaci, ÉTERICKÉ OLEJE 
CITRONOVÝ, LITSEU CUBEBU, MÁTU PE-
PRNOU či oleje z jehličnanů.

Čtvrtá fáze, refl ektivní, přibližně 1.–6. den, je fází menstruace. 
Charakterizuje ji pasivní, do nitra k refl exi zaměřený postoj. 
Žena v této fázi přemítá, přehodnocuje, chce nalézt podstatu 
věcí, dokáže nechat odplout staré a  dát prostor novému. 
Je to čas odpočinku, spánku a regenerace. V tomto období 
není vhodné začínat nový projekt. Relaxaci lze navodit díky 
LEVANDULOVÉMU ČI MEDUŇKOVÉMU SPRCHOVACÍMU 
OLEJI, MASÁŽNÍMU A TĚLOVÉMU OLEJI LECITOL LINDE-
NOL, LECITOL YLJA, PMS MASÁŽNÍ OLEJ na bříško pomůže 
při napětí a bolestech předcházejících menstruaci. Zajímavá 
je i  směs HARMONIE, ÉTERICKÝ OLEJ LEVANDULOVÝ, 
MEDUŇKOVÝ, Z RŮŽOVÉHO DŘEVA, PELARGONIOVÝ ČI 
PAČULIOVÝ.

Pochopení zmíněných čtyř fází může ženě přinést úlevu 
a  vnést plynulost do jejího každodenního života. 

Stačí si uvědomit, kdy je v plné síle a kdy je lépe 
zvolnit tempo.

Milena Nováková, distributorka v Nizozemí a Belgii

Pozn.:  rozřazení a  popis fází pochází z  knihy 
Cyklická žena od Mirandy Gray.
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se nazývá kreativní, předchází menstruaci a zahr‑
nuje období 21.–28. dne. Pro některé ženy je tato fáze méně 
příjemná – klesá přísun energie a naopak narůstá intenzita 
emocí. Žena pociťuje příliv inspirace, dokáže rozpoznat pro‑
blémy, je to období originality. Způsob myšlení může 
ženu v tomto období potrápit – logické myšlení ustu‑

Pochopení zmíněných čtyř fází může ženě přinést úlevu 
a  vnést plynulost do jejího každodenního života. 

Stačí si uvědomit, kdy je v plné síle a kdy je lépe 
zvolnit tempo.

Milena Nováková, distributorka v Nizozemí a Belgii

Pozn.:  rozřazení a  popis fází pochází z  knihy 
Cyklická žena od Mirandy Gray.

puje strachům a negativitě. Je to období, kdy má 
žena tendenci „uklízet“ ve svém životě. Z hlediska 
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CITRONOVÝ, LITSEU CUBEBU, MÁTU PE-

Cyklická žena od Mirandy Gray.
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Bílo-zelená domácnost
Vážený pane Hadku, dovolte mi, abych i  já přispěla svým 
psaním do kolonek spokojených zákaznic. Kdysi dávno, 
už to budou asi 2 roky, jsem se dostala náhodou k Vašim 
produktům přes kamarádku. Nezačalo to ale kosmetikou, 
nýbrž skvělým univerzálním čističem ORANGE -SANITOLEM. 
Když jsem jej začala používat, s tím jsem začala stále více 
a více pročítat články na Vašem webu a když mi přišel ča‑
sopis Aromaterapie, s radostí jsem si jej vždycky přečetla. 
Bylo to neuvěřitelné, co všechno šlo s Vašimi výrobky vyléčit 
a udělat. Když jsem četla o tom, jak mají spokojení zákaz‑
níci v koupelně jen samé bílo ‑zelené lahvičky, vždycky jsem 
si říkala, že to jsou lidé, kteří mají ve svém životě asi dost 
jasno a nepotřebují hledat a obíhat všechny drogerie, kde 
je sleva, či v které uličce si vybrat ten nejlepší krém se 100% 
zárukou zářivé pleti. A to zdaleka má pleť nevypadala tak 
dobře, jak všechny krémy zaručovaly. Když jsem se podívala 
do své koupelny já, byl tam chaos, ze všeho něco. Dnes už 
mohu hrdě říci, že i  já patřím k těm ženám, které mají ve 
své koupelně jasno, ne jenom, že bílo ‑zelené lahvičky stojí 
v koupelně, také v ledničce KAKAOVÉ MÁSLO, paní ALOE, 
u vysavače AROMISAN a u aromalampiček éterické oleje. 
Také náš pes ujíždí na ENDOPARAZINU, a co užívá pes, to 
jsme také vyzkoušeli, přece bychom ho v  tom nenechali. 
Kdybych měla vyjmenovat jedinou věc, která je na místě 
prvním, tak bych to označila slovem všechny. Dnes už si 
nedovedu představit, že bych byla bez THYMICONU, který 
používám hodně na celou ložní soupravu, včetně postelí, ko‑
berců či sedaček, dokonce už s námi cestuje i na dovolenou, 
kdy prvně vystříkám celé rodině postele. Vzhledem k tomu, 
že dnes lidé cestují s domácími mazlíčky, nikdy nevíte, kdo 
v té postýlce spinkal. Dále bych chtěla také poděkovat za 
MYKOSAN N, manžel má na nehtech 20 let plíseň, nešlo se 
toho zbavit žádnými zázraky uvedenými v  reklamách ani 
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v lékárnách. Neříkám, že se toho zbavil po týdnu, už to užívá 
rok, jelikož to měl opravdu velmi špatné. Ale po roce jde 
vidět, že se nehty začínají uzdravovat. K tomu přidal ještě 
CANDIÖL, bez kterého už naše domácnost nemůže být. 
Pleťové krémy, hydrofi lní odličovací oleje, masky, ty jsou 
prostě bezkonkurenční a je to vidět i na mé pleti. Dnes má 
pleť vypadá mnohem napnutěji, šťavnatěji a co víc, prostě 
tak, že jsem se přestala líčit. Proč bych měla tak dobře vy‑
padající pleť skrývat za tuny make ‑upů.

Vaše skvělé výrobky se staly součástí našeho života. Dnes 
už i  já hrdě prohlašuji, že patřím do rodiny hadkovských 
kosmeťáků.

Přeji Vám mnoho zdraví a mnoho dalších spokojených zá‑
kaznic.

S přáním krásných slunečných dnů

Pavlína Karpetová

Femishea záchranář
Dobrý den, pane Hadku,  chtěla bych Vám touto cestou velmi 
poděkovat za záchranu zdraví i partnerského života. Nedávno 
jsem vyzkoušela několik Vašich produktů 
(OLEJ NA MYTÍ RUKOU, TĚLOVÝ 
MEDUŇKOVÝ MYCÍ OLEJ, ATOPI-
NAL a především intimní balzám 
FEMISHEA). Právě za FEMISHEU 
bych chtěla poděkovat především.

www.karelhadek.eu
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už mluvit jen a jen v minulém čase) s opakujícími se záněty 
močových cest a vaginálním diskomfortem (svědění, pálení, 
problémy při intimním styku, atd). Neustále jsem se vracela ke 
svému gynekologovi, urologům a pořád se to řešilo antibiotiky. 
Gynekolog mě ještě ani pořádně neprohlédl a hned usoudil, že 
to jsou kvasinky (jak to tak čtu, tak to vypadá, že tento problém 
má spousta dalších žen) a pořád dokola jsem měla nějaké tab‑
letky, zaváděcí globulky, apod. Problémy se neustále vracely 
a bohužel vždy po styku s přítelem to bylo ještě horší, což mi 
pochopitelně dělalo starosti, podepsalo se to na psychice i na 
kvalitě našeho sexuálního života a vztahu celkově.

Už jsem byla opravdu zoufalá. Když přítel objevil Vaši stránku, 
ihned jsme objednali produkty. Musím říct, že dnes jsem 
dobrala 50 g FEMISHEA a už mi přišla další 
objednávka, tentokrát rovnou 250 g. Jsem 
nadšená!!! Nejen, že nádherně voní, je pří‑
jemný tím, jak jemně pálí, ale hlavně vím, 
že konečně používám něco naprosto pří‑
rodního a zdravého a vše se, vypadá 
to, vrací do normálu.

Moc Vám tímto děkuji za to, že jste 
a  že vytváříte něco, co má smysl 
a  může to opravdu pomoci na 
mnoha frontách.

Ještě jednou Vám moc děkuji 
a  určitě jsem neobjednala Vaše 
produkty naposledy. Přeji Vám ze 
srdce, ať se Vám daří jak v pracov‑
ním, tak osobním životě.

Hezký večer

Lída M.

Parazity v pohybe
Horúčavy tohto leta nám pripomenuli, že sa náš kontinent 
skutočne akosi otepľuje. Tropické letá a teplotné rekordy 
posledných rokov okrem iného vyvolali rozširovanie niek‑
torých chorôb a parazitov, ktoré ich prenášajú.

Potvrdil to popredný slovenský parazitológ doc. MVDr. Brani‑
slav Peťko, CSc., riaditeľ parazitologického ústavu Slovenskej 
akadémie vied:

„Vďaka tomu, že sa v strednej Európe už 20–30 rokov otepľuje, 
pozorujeme klimatické zmeny, tak aj parazity sa dali do pohybu. 
Preto, tak ako sa prispôsobujeme iným zmenám, musíme sa 
naučiť brať do úvahy aj parazity, ktoré sú okolo nás a vo vyššej 
miere sa tu vyskytujú.“

Opýtali sme sa, ktoré konkrétne môžu ohrozovať ľudí a po‑
chopiteľne aj zvieratá:

„Od skorej jari nás ohrozujú kliešte, potom komáre a v lete je 
vyššia aktivita ďalších parazitov. Komáre a kliešte sú pre nás 
nebezpečné hlavne chorobami, ktoré prenášajú. Kliešť prenáša 
zápal mozgových blán, lymskú boreliózu, anaplazmózu a ďa-
ľšie… Mnohí majú už s týmito chorobami vlastnú skúsenosť. 
Na druhej strane - komára mnohí z nás považujú za neškodný 
dotieravý hmyz. Nie je to však pravda. Aj európsky komár môže 
prenášať nebezpečné choroby či parazity! Vďaka otepľovaniu 
k nám z trópov a subtrópov doniesol parazitárne ochorenie 
„vlasovčitosť“ – odborne „dirofi lariózu. Dirofi laria je tenký dlhý 
červ, ktorý sa vyvíja pod kožou a v pľúcach psovitých meso-
žravcov. Ak takýto infi kovaný komár sadne na človeka, môže 
aj nás nakaziť dirofi lariózou a zárodky vlasovitého červa do-
kážu rásť aj v ľudskom tele. Na Slovensku sú potvrdené prípady, 
kedy sa pod kožou človeka vyskytol takýto parazit. Pokiaľ ide 
o psov, najmä žijúcich vonku na dvore, niektoré oblasti sú do-
slova zamorené týmto parazitom. A cesta k nákaze človeka je 
tu naozaj jednoduchá.“

ihned jsme objednali produkty. Musím říct, že dnes jsem 
 a už mi přišla další 

objednávka, tentokrát rovnou 250 g. Jsem 
nadšená!!! Nejen, že nádherně voní, je pří‑
jemný tím, jak jemně pálí, ale hlavně vím, 
že konečně používám něco naprosto pří‑
rodního a zdravého a vše se, vypadá 

Moc Vám tímto děkuji za to, že jste 
a  že vytváříte něco, co má smysl 
a  může to opravdu pomoci na 
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Tu len krátko poznamenám. Je preto veľmi dôležité sa chrániť 
nielen pred parazitmi, akým je kliešť, ale aj pred komármi 
a ďaľším bodavým hmyzom. Vynikajúcu ochranu nám posky‑
tuje skvelá novinka MOSKYTOL. Na dovolenky a výlety do 
prírody by sme si mali určite pribaliť aj ANTIINSEKT-SPREJ 
alebo zmesi ANTIINSEKT a INSEKTOL. Postrachom pre ne‑
bezpečný hmyz je i výborný FAUNA SPOT.

Vráťme sa však k vnútorným parazitom, ktorými sa môže 
nakaziť i človek. Informácie sme čerpali z rozhovoru s odbor‑
níkom a z článkov, ktoré na túto tému odborníci publikujú.

PARAZITY VO VNÚTRI ĽUDSKÉHO TELA sú témou, ktorá 
je stále tak trochu tabu. Možno mrle u dieťaťa, ktorými sa 
nakazí v kolektíve – to si vieme predstaviť, veď sme to v det‑
stve mnohí zažili. Ale predstava, že v našom tele možno žije 
nejaký červ… tá sa mnohým zdá absurdná a  je 
nám nepríjemné o tom čo i len hovoriť. Realita 
je však taká, že rovnako ako zviera, aj človek sa 
môže stať hostiteľom pre parazita. Niekedy aj 
viac druhov parazitov. Ploskavce, pásomnice, 
hlístovce, mrle, škrkavky… Zoznam potencio‑
nálnych neželaných návštevníkov vo vnútri 
nášho tela je hrozivý. Ak sa nimi nakazíme, 
môžu celé roky žiť v našich telesných tekuti‑
nách, črevách, vnútorných orgánoch, svaloch 
či pod kožou, môžu sa i opuzdriť… a tým sú 
ešte ťažšie rozpoznateľné.

Ak sa to stane, tieto parazity v našom tele 
žijú, to znamená prijímajú potravu, rozmno‑
žujú sa a rovnako i vylučujú… Inými slovami 
– v našom tele chodia na WC. Podobne ako 
pri patogénnych plesniach, tieto ich výlučky 
predstavujú pre naše telo to najväčšie nebez‑
pečenstvo. Sú to toxíny, proti ktorým musí 
telo stále bojovať a vynaložiť veľa síl, aby sa 

ich zbavilo. Netreba zdôrazňovať, že takýto stav dlhodobo 
vyčerpáva imunitu človeka. Výlučky parazitov sú v niektorých 
prípadoch silné psychotoxíny a sú skrytou príčinou depresií 
a ďaľších vážnych problémov.

Príznaky prítomnosti parazitov v tele môžu byť rôznorodé. 
Lekár často pacienta lieči na iné choroby, no jeho problémy 
sú možno spôsobené práve prítomnosťou parazitov v tele.

Zisťovanie parazitov v tele je veľmi široká téma. Spomenieme 
tu preto len pár faktov. Parazity sa v  tele dokazujú ťažko 
a len nepriamymi metódami. Ak parazity žijú v našom tele 
celé roky, nemusíme mať proti nim protilátky. Zo skúsenosti 
vieme, že mnohí lekári v praxi pri rôznych diagnózach o prí‑
tomnosti parazitov ani neuvažujú, pacienta neposielajú na 
špeciálne vyšetrenie a neliečia ho antiparazitikami.

Je preto na každom z nás, ak máme podozrenie alebo pro‑
blémy, ktoré nemajú zjavnú príčinu, aby sme pouvažovali, 
či naše telo nemá nejaké záťaže v  podobe patogénnych 
plesní alebo parazitov. Môžeme sa s touto otázkou obrátiť 
na lekára. A môžeme i vyskúšať účinky aromaterapie. Pa‑

togénne kvasinky a plesne nám v našom trávení vie 
veľmi dobre dať do poriadku unikátna zmes éterických 
olejov CANDIOL.

Ale čo použiť na prípadné parazity v tele?

Už naše babičky vedeli, že treba jesť cesnak, 
výborné účinky majú napríklad šalvia, tymián, 
jadierka z melóna… A to už sme opäť pri aro‑
materapii, ktorá nám ponúka pomoc.

ENDOPARAZIN je zmes éterických olejov, určená 
na likvidáciu vnútorných parazitov. Patrí síce do 
série Aroma Fauna, prípravkov pre zvieratá, je 
však stále viac ľudí, ktorí sa rozhodli vyskúšať 
tento prípravok na sebe.

www.karelhadek.eu
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Pedikúra v praxi
S  kosmetikou AKH provedeme dokonalou péči o  nohy 
v salónu i doma. Při profesionálním ošetření odvedeme 
perfektní práci od začátku do konce čistě s přípravky AKH.

Nejprve omyjeme vaničku na nohy ORANGE SANITO-
LEM, potom vydezinfi kujeme THYMICONEM a necháme 
zaschnout nebo utřeme dosucha papírovým ubrouskem. 
THYMICONEM očistíme i křeslo, na kterém bude sedět 
náš klient, obzvláště opěradla na ruce a nohy, kde přichází 
křeslo do styku s  pokožkou. Potom pohodlně usadíme 
zákazníka do křesla, postřikem THYMICON povrchově 
vydezinfi kujeme jeho nohy. Zatím napustíme voňavou 
lázeň s přídavkem KOUPELOVÉHO OLEJE NA NOHY. Po 
krátké koupeli začneme ošetřovat jednu a  pak druhou 
nohu. Ostříháme a  zapilujeme nehty, odstraníme skal‑
pelem ztvrdlou zrohovatělou kůži, kterou si můžeme 
během práce natírat PEDI -DERMEM G10. Zajistíme si 
tím, že kůže nebude znovu rychle zasychat 
a my můžeme v klidu pokračovat. Abychom 
nohy dokonale očistili od přebytečného pra‑
chu z pilování a broušení, použijeme solný 
peeling OLEOSOL PEDI a na vlhké pokožce 
provedeme krátkou masáž. Nohy 
lehce omyjeme a řádně osušíme. Při 
letní péči úplně stačí ukončit ošet‑
ření OLEOSOLEM PEDI – nohy jsou 
ošetřené proti plísni, promazané díky 
tukovým složkám a osvěžené obsaže‑
nou solí. Do pantofl í nebo žabek se 
dá pohodlně vklouznout a zákazníci 
se nesmeknou, až budou odcházet. 
Do pevnějších bot už namasírujeme 
nohy MASÁŽNÍM OLEJEM NA NOHY.

PEDI -DERMEM G10. Zajistíme si 
tím, že kůže nebude znovu rychle zasychat 
a my můžeme v klidu pokračovat. Abychom 
nohy dokonale očistili od přebytečného pra‑
chu z pilování a broušení, použijeme solný 

a na vlhké pokožce 
provedeme krátkou masáž. Nohy 
lehce omyjeme a řádně osušíme. Při 
letní péči úplně stačí ukončit ošet‑

– nohy jsou 
ošetřené proti plísni, promazané díky 
tukovým složkám a osvěžené obsaže‑
nou solí. Do pantofl í nebo žabek se 
dá pohodlně vklouznout a zákazníci 
se nesmeknou, až budou odcházet. 
Do pevnějších bot už namasírujeme Do pevnějších bot už namasírujeme 

MASÁŽNÍM OLEJEM NA NOHY.
Do pevnějších bot už namasírujeme 

MASÁŽNÍM OLEJEM NA NOHY.

A  podľa vyjadrenia mnohých, ktorí užívali ENDOPARA-
ZIN, často to bolo so zaujímavými výsledkami. Uvediem 
za všetky len jeden príklad: Mladá žena, ktorá mala veľké 
tráviace ťažkosti, zo všetkého jej bývalo zle a  mala časté 
migrény a depresie, chodila po vyšetreniach a lekároch asi 
2  roky. Stav sa jej nezlepšil, aj keď jej predpisovali rôzne 
lieky, často s nepríjemnými vedľajšími účinkami. Rozhodla 
sa vyskúšať kúru proti parazitom a bola sama prekvapená 
jej priebehom. V prvých dňoch jej celkom prestalo chutiť 
jesť, bola unavená, musela veľa piť a preháňalo ju. Potom, asi 
na 4. deň ju všetko bolelo, dostala zimnicu a cítila sa chorá. 
Mala strašnú migrénu. Na 6.–7. deň zrazu všetky problémy 
ustúpili, bolesť hlavy pominula a pomaly dostala normálnu 
chuť do jedla. Teraz môže jesť aj jedlá, z ktorých jej bývalo 
zle a hlava ju už nebolieva. Cíti sa dobre. ENDOPARAZIN 
užívala 2 týždne a po týždňovej prestávke si kúru ešte raz 
zopakovala. Je možné, že ENDOPARAZIN pomohol jej telu 

zbaviť sa niečoho, čo tam nepatrilo a vďaka nemu jej 
organizmus začal opäť normálne fungovať.

Parazity nie sú len kapitola v učebniciach biológie. 
Žijú tu s nami na našej planéte, sú skutočné a reálna 
je aj možnosť, že s nimi prídeme do kontaktu. Je 
preto múdre chrániť sa pred možnými zdrojmi 

nákazy ‑ pred hmyzom, závadnou vodou a potra‑
vinami… Zároveň tu však musíme normálne žiť, 
občas nás niečo i poštípe…, skrátka nemôžeme 
sa stále niečoho báť a nevychádzať von.

Dobrá správa je, že sú tu úžasné rastlinné a éte‑
rické oleje v účinných prípravkoch pána Karla 
Hadka, ktoré nás môžu bezpečne sprevádzať 
na našej ceste životom.

Mgr. Monika Manová, distributor Slovensko

www.karelhadek.eu
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Při výskytu křečových žil, při tzv. pocitu těžkých nohou, ma‑
sírujeme olejem PREVENTY a tento přípravek doporučíme 
i na pravidelné používání při domácí péči.

Při vstupním pohovoru se může stát, že zákazník ani neví, že 
má plíseň na nehtu nebo na kůži a přijdeme na to až během 
procedury. Pracujeme vždy v dobře padnoucích jednorá‑
zových rukavicích. Na plíseň na chodidle nebo mezi prsty 
použijeme MYKOSAN -H a na plíseň nehtů MYKOSAN -N. Oba 
tyto přípravky je nutné používat i doma. Aby měla naše práce 
smysl, je zapotřebí spolupráce mezi námi a zákazníkem, mů‑
žeme doporučit i protiplísňovou kúru, kdy se užívá CANDIÖL 
vnitřně. Při vý skytu bradavic vysvětlíme použití THYMIONU 
a zdůrazníme, že pro dosažení skvělých výsledků je třeba 
velké trpělivosti a opravdu pravidelné péče. Když ukončíme 
svoji práci a rozloučíme se, tak přichystáme opět prostředí 
pro dalšího zákazníka. Vše řádně omyjeme 
ORANGE SANITOLEM a  vydezinfi kujeme 
THYMICONEM. Totéž platí pro nástroje, 
které po zaschnutí dáváme do sterilizátoru 
na předepsanou dobu.

Pro pedikérku je vhodné mít 
alespoň základní znalosti o  re‑
fl exologii nohou. S  použitím 
éterických olejů a stimulací re‑
fl exních plošek dokážeme po‑
zitivně harmonizovat tělesné 
zdraví a duševní pohodu. Dají 
se i odhalit signály o nerov‑
nováze některých orgánů 
v těle podle mapy refl exních 
oblastí.

Pokud chceme pedikúru 
udělat zajímavější a poka‑
ždé jinou, nabízejí se díky 
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svoji práci a rozloučíme se, tak přichystáme opět prostředí 
pro dalšího zákazníka. Vše řádně omyjeme 

 a  vydezinfi kujeme 
. Totéž platí pro nástroje, 

které po zaschnutí dáváme do sterilizátoru 

Pro pedikérku je vhodné mít 
alespoň základní znalosti o  re‑
fl exologii nohou. S  použitím 
éterických olejů a stimulací re‑
fl exních plošek dokážeme po‑
zitivně harmonizovat tělesné 

sortimentu AKH nekonečné možnosti. Míchání 
éterických olejů do neutrálního koupelového oleje, 
neutrálního masážního oleje nebo neutrálního 
krému.

Svoje služby zdokonalíme odborným poraden‑
stvím a  znalostí použití přípravků AKH, které 
souvisí s péčí o nohy: LYMPHA -PACK, DEOPRO-
FUSS, DEOBOTAS, BODY SALVIA, CAYATHERM, 
THERMOTON, MASÁŽNÍ OLEJE MANDLOVO-
-TŘEZALKOVÝ, SKOŘICOVÝ, všechny uvedené 
v článku a jistě spoustu dalších.

Být pedikérkou je krásná práce, přináší viditelné 
výsledky. Přeji vám spoustu spokojených zákaz‑
níků a radost z dobře odvedené práce. Budeme 
rádi, když se s námi podělíte o vaše zkušenosti 
a nápady a rádi je uvedeme v časopise.

Kateřina Cermanová

Thymicon stokrát jinak
Když se řekne dezinfekce, většina lidí si vybaví nepříjemný 
dráždivý odér chemie. Lidé v  aromaterapii jsou v  tomto 
ohledu už tak trochu „zkažení“, protože si pod slovem dez‑
infekce vybaví vůni tymiánu, čajovníku a citronu, a to v po‑
době přípravku THYMICON. Jeho škála využití je obrovská, 
ačkoliv si můžete myslet, že se jako dezinfekční přípravek 
hodí právě jen k dezinfekci.

Kromě čištění kuchyňské linky, koupelny a  toalet najde 
uplatnění i mimo domácnost. Pojďme si projít možnosti 
použití THYMICONU pěkně po pořádku.

sortimentu AKH nekonečné možnosti. Míchání 
éterických olejů do neutrálního koupelového oleje, 
neutrálního masážního oleje nebo neutrálního 

Svoje služby zdokonalíme odborným poraden‑
stvím a  znalostí použití přípravků AKH, které 

LYMPHA -PACK, DEOPRO-
FUSS, DEOBOTAS, BODY SALVIA, CAYATHERM, 
THERMOTON, MASÁŽNÍ OLEJE MANDLOVO-

všechny uvedené 

Být pedikérkou je krásná práce, přináší viditelné 
výsledky. Přeji vám spoustu spokojených zákaz‑
níků a radost z dobře odvedené práce. Budeme 
rádi, když se s námi podělíte o vaše zkušenosti 
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uchovat do další sezóny, stačí THYMICONEM potřít vnitřek 
uzávěru a  dobře zašroubovat. V  prostoru mezi krémem/
olejem a  víčkem se na dost dlouhou dobu opět vytvoří 
antibakteriální klima.

Při psaní tohoto článku se s tipy na využití THYMICONU 
doslova roztrhl pytel. Najednou za mnou kolegové cho‑
dili a líčili, jak použili přípravek na čištění akvárií od zelené 
řasy, odpuzování mravenců a vos, dezinfekci zavařovacích 
sklenic a víček, vymývání použitých květináčů a podobně. 
Mně osobně se vyplatila rada aplikovat přípravek na zubní 
kartáček. Mezi štětinami se po každodenním používání usadil 
zubní olej. THYMICON zanesené štětiny kartáčku krásně 
a jednoduše vymyl.

THYMICON se velice dobře osvědčil i jako repelent. Můžete 
jej aplikovat na oblečení i na nekryté plochy pokožky.

Dezinfekční účinky přípravku ocení i lidé, které trápí plíseň 
nehtů. Aby tento problém nepřenesli na své blízké, je třeba 
dezinfi kovat nůžky, pilníky i kleštičky. Tuto metodu dezin‑
fekce mohou využívat i manikérky při své profesi.

Tipů, jak přípravek využít, je opravdu celá řada. Ale je pouze 
na vás, jestli si dopřejete voňavou a bezpečnou očistu va‑
šeho okolí, nebo jestli si budete dál lámat hlavu s tím, jestli 
dezinfekce, kterou momentálně používáte, neublíží vašemu 
zdraví.

Doufám, že jsme Vás tímto článkem alespoň trochu inspi‑
rovali. A pokud máte nějaké rady a tipy, jak přípravek THY-
MICON využít, budeme rádi, když se o ně s námi podělíte.

Iva Šimonková

Začněme třeba v kuchyni. Kromě dezinfekce kuchyňské linky 
můžete přípravek aplikovat i na krájecí prkýnko. Ruku na 
srdce, kdo z  nás má krájecí podložku speciálně na maso 
a  na zeleninu? Právě ve vařečkách, krájecích podložkách 
a  jiných kuchyňských pomůckách ze dřeva se skrývá ob‑
rovské množství bakterií, kterých se pouhým opláchnutím 
nezbavíte. Proto je víc než vhodné je po omytí dezinfi ko‑
vat THYMICONEM, který má silné antibakteriální účinky. 
THYMICON je také vynikajícím pomocníkem při dezinfekci 
lednice i při prodlužování životnosti potravin, které podléhají 
rychlé zkáze. Zkuste pár kapek přípravku nanést na vatový 
tampon a vložit jej do přihrádky se zeleninou. Oleje obsažené 
v THYMICONU vytváří v přihrádce pro plísně nehostinnou 
atmosféru a tím zabraňují plesnivění uložené zeleniny.

Stejný účinek má THYMICON i u čištění matrací 
a přikrývek od roztočů. Přípravek se pomocí 
rozprašovače jednoduše aplikuje na matrace, 
nejlépe hned po ránu. Takto ošetřené matrace 
zakryjte přikrývkou a nechte až do včera půso‑
bit. Mezi matrací a přikrývkou se uvolňováním 
obsažených éterických olejů opět vytvoří 
pro bakterie nesnesitelné prostředí.

Pronikavou ale zároveň příjemnou vůni 
tymiánu a citronu oceníte i v případě, 
že se z vaší pračky line nesnesitelný zá‑
pach. Opět stačí přípravek rozprašova‑
čem aplikovat do bubnu pračky, zavřít 
poklop a nechat nejlépe přes noc pů‑
sobit. Tento postup můžete opakovat 
neomezeně beze strachu z poškození 
vnitřku pračky.

Přípravek THYMICON se krásně dopl‑
ňuje i s ostatními přípravky Karla Hadka. 
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Léto je v plné síle, sluníčko svítí a my si můžeme užívat všeho, 
co nám tento čas nabízí. Např. cestování, koupání, opalování 
nebo jen to velmi příjemné lenošení. Ale léto s sebou přináší 
i velkou zátěž pro naše tělo, jako jsou např. otoky nohou 
a rukou, bolest v krku…

Jak se těmto problémům dá předejít? Lze to udělat například 
tak, že budeme dodržovat více než než kdykoliv jindy správný 
pitný režim, lehčí stravování, přiměřený pohyb, dostatečný 
spánek, posílení imunity a pokud možno zmírnění stresu. 
Vím, že se to lehce říká, ale hůře dodržuje. Zvládnout se 
to dá, pokud chceme, protože tím pomůžeme a ulehčíme 
práci našim orgánům, např. srdci, ledvinám, plícím a všem 
ostatním, které mají „správný chod těla“ na starosti.

Vynikající a nesčetněkrát ověřené jsou právě výrobky 
aromaterapie Karel Hadek, jako např. ELEUTHEROCOCC, 
o kterém bylo napsáno mnoho (v katalozích, v různých 
článcích a také v minulém čísle 2/2017), ale jeho velký 
vliv na posílení imunity je nutné mít neustále na pa‑
měti i při otocích.

Na otoky nohou jsou vynikající koupele ve vlažné 
vodě s koupelovým olejem na nohy. Koupele by 
měly trvat přibližně 20–30 minut, při kterých nese‑
díme, ale ve stoje přešlapujeme a přidržujeme se 
třeba židle. Je to velice příjemné a oteklým a una‑
veným nohám tyto koupele hodně pomohou. Po 
koupeli natřeme nárty a kotníky 
zábalem LYMPHA-PACK, pře‑
kryjeme folií a necháme půso‑
bit ½–1 hodinu. Pokud možno 
vleže a ještě lépe je mít nohy 
ve zvýšené poloze, např.  na 
složeném polštáři. Pokud tr‑

píme na otoky celých nohou, uděláme zábal s LYMPHA-PACK 
na veškerá oteklá místa.

Otoky rukou také zmírníme zábalem s LYMPHA-PACK, který 
natřeme na prsty, hřbety a hlavně okolo zápěstí. Ruce vlo‑
žíme do igelitového sáčku a odpočíváme. Je vhodné udělat 
zábaly nohou a rukou současně, jelikož kotníky a zápěstí plní 
obdobné funkce a vzájemně se ovlivňují a uvolňují.

Pokud pocítíme začínající bolest v  krku, rovněž můžeme 
s úspěchem použít LYMPHA-PACK, a to tak, že přípravkem 
natřeme celý krk a  překryjeme fólií. Necháme působit asi 
1 hodinu. Toto ošetření opakujeme individuálně, podle po‑
třeby. Mnohdy stačí tři zábaly. Ve chvíli, kdy pocítíme začí‑

nající bolest v krku, dále pak večer před spaním a třetí 
zábal následující den mezi 17.–19. hodinou. Mnohdy 
po takovém zábalu ustane i tlak nebo bolest v uších. 
Je vhodné i užívat ELEUTHEROCOCC, a to minimálně 
3× denně 15–20 kapek. Poslední užití ELEUTHEROCO-

CCU je vhodné do 17 hodin, aby nám jeho působení 
nebránilo v usnutí.

Věřím, že tyto mé zkušenosti a  mých mnoha 
klientek Vám také pomohou při bolestech 
a LYMPHA-PACK si oblíbíte pro jeho všestranné 
použití, protože LYMHA-PACK uleví od bolesti 
na všech místech, kde se nacházejí lymfatické 
cesty a uzliny, a to bez jakýchkoliv vedlejších 
účinků!

Kolarčíková Vlastimila kosmetička - aromatera-
peutka

vlastimilakolarcikova@seznam.cz

Mob.: 603 286 335
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vykapala asi tři lahvičky. Zpočátku jsem kapala pravidelně, 
později občas, jakoby preventivně. Navštívila jsem lékaře, 
a když jsem mu vyprávěla, že mi zabraly ušní kapky pro 
pejsky, řekl, že je to moje sugesce.

Já jsem moc ráda, že ušní olej zabral a že zase spím jako dřív.

Děkuji  Marie Frimlová

Olej z pražených 
vlašských ořechů 
Vlašský ořech je plod z ořešáku královského. Je to mohutný 
listnatý strom z čeledi ořešákovitých. Přirozeně se vyskytuje 
na Balkáně, v Malé a Střední Asii, pochází z oblasti dnešního 
Íránu. Upřednostňuje vlhké nížinné oblasti.

Olej z ořešáku královského má jedinečnou lahodnou chuť a 
tím je zajímavý do kuchyně. Ovšem přináší i mnoho zdravot‑
ních benefi tů. Je známý svými protiplísňovými účinky, proto 
je předurčen zejména pro vnitřní použití. Vlašské ořechy 
mohou podporovat obranyschopnost a mozkovou činnost, 
povzbuzovat látkovou výměnu, mít pozitivní vliv při ne‑
chutenství. Neméně důležitý je pro obsah řady vitamínů B, 
vitamínu E, stopových a minerálních prvků (zinek, kobalt, 
hořčík, železo aj.). Obsahuje také nenasycené mastné ky‑
seliny, což jsou zdravé, kvalitní tuky. Díky tomu může být 
vhodný jako prevence před krevními sraženinami, srdečně‑
‑cévním onemocněním, vysokým cholesterolem a může 
mít pozitivní vliv na krevní oběh.

Olej lze využít i na vnější použití. Oblíbený je jako masážní 
olej, kde může vykazovat zvláčňující vlastnosti a napomáhat 
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Tinnitus a ušní olej
"Tinnitus je zvukový vjem bez přítomnosti vyvolávajícího 
podnětu. Typickými zvukovými projevy ušního šelestu jsou 
zvonění, klepání, pískání, šumění, hučení, bzučení, syčení, 
bušení, skřípání aj."

Nevím jak dlouho, ale šelest v uších jsem takřka ne‑
vnímala. V říjnu 2016 jsem „omarodila“ se zánětem v 
krku a kašlem, který jsem léčila antibiotiky.  Když mi 
začalo být lépe, jednoho večera jsem ulehla do postele 
a začalo mi ťukat v pravém uchu. Ťukání bylo hodně 
rychlé, nešlo vůbec usnout a do rána jsem nespala. 
Hned ráno jsem odjela k lékaři, který mi vysvětlil, že se 
jedná o tinnitus a předepsal mi léky. Domnívala jsem 
se, že ťukání přejde, ale omyl. Další dvě probdělé noci 
a navíc mě začal bolet žaludek. Opět jsem jela k lékaři. 
Vyměnil mně léky a přidal lék na spaní.

Léky jsem brala dle předepsání, ovšem ťu‑
kání nepřestávalo. Přes den se to dalo nějak 
zvládnout a v noci jsem díky lékům na spaní 
spala tři hodiny. Se svými problémy jsem se 
svěřila dceři a ta mi nabídla Ušní olej FAUNA 
OTIS z AROMAFAUNY, který používá pro 
své pejsky. Prý ať vyzkouším. Také mi na‑
bídla ELEUTHEROCOCC EXTRAKT na 
posílení imunity.

V beznaději a nejvyšší psychické nouzi 
jsem si hned nakapala a kapala jsem 
třikrát denně.

Ťukání po jednom dni kapání ušního 
oleje přestalo. Pro mě zázrak! Od ťu‑
kání mám pokoj. Léky jsem vysadila, 
kapala jsem pouze ušní olej a brala ELE-
UTHEROCOCC.  Během půl roku jsem 
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Makovec: 
1 šálek mléka
1 šálek cukru
1 balíček prášku do pečiva
2 ks vajec
1 šálek mletého máku
1 balíček vanilkového cukru
1 špetka soli
2 šálky polohrubé mouky

1/4 šálku oleje z pražených vlašských ořechů 

Mouku smícháme s práškem do pečiva v 
míse, přidáme cukr, olej z pražených 
vlašských ořechů, mletý mák, mléko, 
vejce, vanilkový cukr a sůl a ze směsi 
zpracujeme hustší těsto.

Těsto nalijeme na vymazaný a vy‑
sypaný plech, rovnoměrně roze‑
třeme a dáme péct do předehřáté 
trouby na 190 °C. Pečeme asi 20 
minut.

Po upečení necháme makovec 
zchladnout a potřeme citrono‑
vou polevou.

Sára Celundová
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regeneraci pokožky, tím může zpomalovat příznaky stárnutí 
pleti. Známý je pro své protiplísňové účinky, a to jak v kos‑
metice, tak v potravinářství.

Výtažek z vlašských ořechů je vhodný do salátů, zálivek či 
marinád na maso, dobře poslouží i na pečení sladkých po‑
krmů. Nedoporučuji ho použít do receptů na pečivo, má 
svou atypickou chuť a mohl by chuť pečiva pozměnit. 

Salát se zálivkou:
hlávkový salát
rukola
listy baby špenátu
ředkvičky
cherry rajčátka

Zálivka (4 porce): 
10 lžiček oleje z vlašských ořechů 
2 lžičky jablečného octa 
2 lžičky agávového sirupu 

1 lžička hořčice 

sůl 

Vše smíchat a nanést na zeleninový salát. Výborná je i k masu.
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Péče o miminko 
Naše péče o miminko pomocí aromaterapeutické kosmetiky 
začala již v prenatálním období. Ve 20. týdnu těhotenství 
má dítě nosánek o velikosti čočky, dokáže rozeznávat vůně 
a chutě, které se k němu dostanou prostřednictvím plodové 
vody. Nervová zakončení umožňující cítit dotek se vytváří 
dokonce ještě dříve, už koncem třetího měsíce těhotenství. 
Hlazení těhotenského bříška olejem MUTTISOFT, do kterého 
můžeme ještě přidat pár kapek oblíbeného esenciálního 
oleje, je tedy nejen výbornou prevencí proti striím, ale také 
nádherným způsobem komunikace s děťátkem. Po naro‑
zení se dítě orientuje především podle vůně, především 
tak pozná svou maminku. Příchod na svět se pro něj tedy 
stává o hodně přívětivější, pokud bude důvěrně znát i jiné 
vůně, ty, jimiž bylo hlazeno přes stěnu bříška.

Pokožka novorozenců je dokonalá sama o sobě. Je všeobecně 
známo, že přemíra různých přípravků, obzvláště těch, které 
narušují její přirozený ochranný fi lm, ji spíše škodí. Vůbec 
není potřeba malá miminka koupat každý den s použitím 
mýdla, tak jak se to dělávalo dříve. Čistá voda z kohoutku 
má však také tendenci pleť vysoušet, do koupele můžeme 
tedy nalít malé množství koupelového oleje (2–3dávky dáv‑
kovače). Našim oblíbeným se stal DĚTSKÝ MANDLOVÝ. 
Když jsem v něm poprvé koupala našeho syna, měla jsem 
pocit, že i on si užívá to, jak po koupeli krásně voní. Poté 
mě napadlo, že to je možná tím, že jsem ten olej už dříve 
používala já sama. Miminkům dodává pocit bezpečí, když 
cítí, že voní stejně jako jejich maminka. Přemíra různých 
vůní a používání parfemované kosmetiky je pro ně matoucí.

Jednou z věcí, které u novorozeňátek posílí pocit bezpečí 
a přijetí, je určitě láskyplný dotek provoněnými dlaněmi. Je 
dobré masáž provádět přibližně ve stejnou dobu, například 
navečer, jako zklidňující rituál před delším odpočinkem. Na 
začátku se jedná spíše o jemné hlazení, které se na místech, 

kde je cítit napětí nebo kde vidíme, že je přímý dotek pro 
miminko příliš intenzivní, může provádět i několik centimetrů 
nad pokožkou. Snažíme se být citliví a vnímaví k potřebám 
dítěte a zároveň trpěliví. Pokud začne reagovat na doteky 
pláčem, masáž jemně ukončíme. V prvních týdnech mohou 
doteky trvat třeba jen několik minut, postupem času začí‑
náme masáž prodlužovat a vidíme, jak si děťátko naši péči 
více a více užívá. Pro tyto chvíle můžeme použít mandlový 
olej, do kterého přidáme nepatrné množství oblíbeného 
esenciálního oleje, malým miminkům postačí i 1 kapka na 
2 polévkové lžíce oleje. Máme na paměti, že jejich nos je 
o hodně citlivější a vnímavější než ten náš. Pokud pro masáž 
použijeme DĚTSKÝ HEŘMÁNKOVÝ KRÉM, zahalíme mi‑
minko do obláčku zklidňující květinové vůně. DĚTSKÝM 
MASÁŽNÍM FENYKLOVÝM OLEJEM po‑
můžeme kojencům trpícím na koliky. 
Krátkou masáž bříška můžeme provádět 
i několikrát denně při přebalování.

Nic nepomáhá na opruzeniny tak dobře, 
jako pravidelná výměna plen. 
My používáme moderní látkové 
pleny (když nám nestihnou včas 
uschnout, tak i ty klasické) a jsme 
s nimi nadmíru spokojeni. Veli‑
kost svrchních kalhotek je pro 
děti od 4 kg, takže jsme po na‑
rození a  potom při cestování 
vyzkoušeli i pleny jednorázové. 
Překvapilo mě zjištění, že přes 
dokonalý absorpční systém jed‑
norázových plen snáze dojde 
k  opruzení pokožky. Je to způ‑
sobeno jejich nízkou prodyšností 
(navzdory propagaci reklamních 
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Dobrý den,

nedávno jsem četla v poslední Aromce, že se esenciální oleje dají 
použít třeba na grilování nebo při přípravě jiných pokrmů. (Což 
mě dříve nikdy nenapadlo a myslím, že je to perfektní nápad.) 
Proto bych se chtěla zeptat, zdali by to šlo i  u  nápojů. Třeba 
ochutit vodu mátovým nebo citronovým olejem? Nejsem si tím 
moc jista, protože vím, že éterické oleje nejsou rozpustné ve vodě. 
Při vaření se používá tuk, takže tam je to zřejmě vyřešeno, ale 
jak by se to dalo vyřešit u nápojů?

Moc děkuji a přeji pěkný den.

Daniela

Milá paní Danielo,

děkuji Vám za Váš mail i Vámi zaslaný dotaz.

Ano, éterické oleje se nechají použít na úpravu masa před 
grilováním, případně i  jiných jídel. Dokonce bych řekl, že 
s  výhodou. Pokud použijete koření, aby se účinné složky 
uvolnily, musí být maso celkem dlouho naloženo. Já si pro 
tyto účely připravuji „grilovací olej“ tak, že do něj dám po‑
žadovaná koření cca 14 dní až 1 měsíc před grilováním a ne‑
chávám po tuto dobu macerovat. Maso pak nakládám přímo 
do „grilovacího oleje“. Často se stává, že mě chuť grilovat 
zastihne nepřipraveného.

Potom dávám éterické oleje přímo do oleje, v němž má být 
maso naloženo. Stačí relativně malá množství a podstatně 
se tak zkrátí ona doba, po níž musí být maso naloženo, aby 
získalo žádoucí aroma. Jmenuji éterické oleje, které se mi na 
nakládání masa osvědčily: bazalka, celer, dobromysl, jalovec, 
kmín, kopr, majoránka, mateřídouška, pepř černý, rozmarýn 
extra, saturejka horská, šalvěj, vavřín. Horší je to s nápoji. 
Absolutní většina éterických olejů sice krásně voní, ale horší 
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na kampaní možná spíše až neprodyšností), což také vede k vyšší 
teplotě těla pod plenou. Obzvlášť pro chlapečky, jejichž po‑
hlavní orgány preferují nižší teplotu, jsou vhodnější pleny 
látkové. Avšak zpět k opruzeninám. Ty výborně ošetří pří‑
pravek INTIMISS, musíme ale mít na paměti, že ho postačí 
opravdu malé množství, jinak je při pravidelném mazání 
pokožka přemaštěná. INTIMISS můžeme použít na vysu‑
šenou nebo loupající se kůžičku kdekoli na těle, například 
za oušky nebo na kůži hlavy.

Aby bylo děťátku na světě ještě krásněji, tak můžeme příle‑
žitostně provonět i prostor, ve kterém se nacházíme. K tomu 
nám může posloužit směs olejů AROMABABY, anebo ja‑
kýkoli jiný esenciální olej, který nám bude připadat svými 
účinky vhodný pro nás a naše miminko, pro danou fázi dne 
a atmosféru.

Závěrem už snad jen připomeneme maminkám, aby neza‑
pomínaly hýčkat nejen miminka, ale i sebe (a tatínky). Všem 
nastávajícím i  stávajícím rodičům přejeme krásné prožití 
období radostného očekávání i nádherného 
sbližování, zamilovávání se a znovuobjevování 
světa se svými potomky.

Mgr. Julie Smejkalová
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žadovaná koření cca 14 dní až 1 měsíc před grilováním a ne‑
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Milá paní Pavlíno,

děkuji Vám za Váš mail i Vámi zaslaný dotaz.

Ač se jedná o dva krémy, které byly vyvinuty speciálně na 
ošetření rukou, je samozřejmostí, že mohou velice dobře 
posloužit i k jiným účelům. Sice je nelze označit jako specialitu 
pro dětskou pokožku, jejich použití však možné je. V obou 
případech se jedná o uklidňující krémy, pokožku nedráždí 
a jejich snášenlivost je vynikající.

No a  heřmánek… Já se nedivím, že v  očích laika je „heř‑
mánek“ alergen. Bohudík situace je podstatně jiná. Mnohé 
výrobky jsou pojmenovány po heřmánku, ale pokud se po‑
díváme na INCI složení, pak zjistíme, že heřmánek je to, čeho 
je tam nejméně. I tak vzniká otázka, co je to „heřmánek“. 
Nutno konstatovat, že heřmánek jako takový do výrobků 
nikdo nepřidává! Povětšinou se jedná o  heřmánkový ex‑
trakt. Extrakčním činidlem bývá propylen glykol. Ač je tato 
látka označována za „bezpečnou“, já s ní mám poněkud jiné 
zkušenosti, a proto se v kosmetice s logem KH nevyskytuje. 
Dále pak záleží na čistotě samotného heřmánku. Pokud jej 
někdo pěstuje ve velkém a  následně sklízí kombajnem, 
včetně plevele… Hlavně že je to levné, že ano.

A  takto bych mohl své výhrady ještě šířeji 
specifi kovat.

V  preparátech s  logem KH se nachází vý‑
hradně a  jen HEŘMÁNKOVÝ ÉTERICKÝ 
OLEJ. Tedy žádný za pomoci rozpouštědel 
vyrobený extrakt! Pro tyto účely je heřmá‑
nek sbírán ručně, sušen a v nejvyšší kvalitě 
dodán k následné destilaci.

A tak se občas doslova bavím, když se mě 
někdo zeptá, jak je to možné, že má po‑
tvrzenou alergii na heřmánek, ale naše 
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naje to s chutí. Další pro účely nápojů nevhodnou vlastností 
je, že se éterické oleje nerozpouští ve 
vodě. To je jaksi z přípravy „vod‑
ních“ nápojů vylučuje.

Budu rád, pokud Vám moje od‑
pověď bude užitečná.

Karel Hadek

Dobrý den,

máme doma krémy REA a MYRHEA a chtěla jsem se zeptat, 
jestli existuje důvod, proč bych je neměla použít na ošetření 
pokožky měsíčního miminka po koupání, případně od jakého 
věku… Mám ráda jednoduchost a etikety mi celkem splývají, 
takže bych nemusela řešit, která krabička je která…

A ještě jeden dotaz. Heřmánek mám od mala spojený s dětskou 
kosmetikou. I vy ho při výrobě používáte, ale setkala jsem se 
v diskuzích s názorem, že na něj miminka mívají často alergickou 
reakci. (U svého jsem si jí zatím nevšimla.) Nemělo by tedy smysl 
se heřmánku v dětské kosmetice vyhnout, nebo jeho pozitivní 
účinky u nealergiků převažují nad rizikem alergie?

Děkuji, s pozdravem

Pavlína
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na pevné exhaláty, jakož i další nečistoty. Pokud různé škodlivé 
a dráždivé složky dlouhodobě končí s vdechovaným vzdu‑
chem v plících, dochází ke zhutnění zanícených sliznic. To 
způsobuje zúžení dýchacích cest a současně i nadměrnou 
tvorbu hlenu. V pokročilé formě chronické bronchitidy do‑
chází k podstatnému snížení funkčnosti průdušek, což ve‑
lice ztěžuje dýchání a může být důvodem pocitu nadměrné 
únavy i snížené výkonnosti. Těžké formy bronchitidy vedou 
k tomu, že organizmus není dostatečně zásoben kyslíkem, což 
v důsledku může vést k nadměrnému zatížení srdce a i jeho 
selhání. Nejprve bych doporučil dohledat a vyloučit vyvo‑
lávající původce (např. kouření), v rámci daných možností. 
Je samozřejmostí, že ovzduší velkoměst, či blízkost zdrojů 
různých průmyslových nečistot způsobuje daleko rizikovější 
prostředí, než mají obyvatelé oblastí s relativně čistým vzdu‑
chem. Vyloučení původců tohoto onemocnění a  vhodná 
terapie vedou nejen ke zlepšení stavu, ale u  lehčích, tedy 
počátečních stavů, mohou vést k vyléčení v relativně krátké 
době. Zde mohu doporučit časté větrání prostorů, v nichž se 
dotyčný zdržuje. V některých případech lze doporučit i čističky 
vzduchu, jež mají i funkci zvlhčovače. Nutno dbát na 
dobrý pitný režim a na zvýšení imunity doporučuji 
eleutherococcový extrakt 3× denně 30 kapek. Sa‑
mozřejmě, že právě u zánětlivých onemocnění má 
aromaterapie co nabídnout. Jediné, v  čem Vám 
nevyhovím, je ono „nechemické“ přání. Ani éte‑
rické oleje nejsou nic jiného než směs různých 
chemikálií. Jejich předností však je, že nevznikají 
synteticky v chemických laboratořích jako většina 
léčiv (s neblahými a mnohými vedlejšími účinky), 
ale jsou produktem z rostlinných surovin, se kte‑
rými je člověk jak vývojově, tak i existenčně spjat. 
I to je důvod, proč tyto chemikálie s původem 
v přírodě označuji jako biochemikálie. Éterické 
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heřmánkové preparáty ho nealergizují. Inu není heřmánek 
jako heřmánek…

No a v tomto se skrývá odpověď na Váš dotaz. Vyhnout by 
se měli heřmánku v kosmetice ti, pro které je heřmánek jen 
a jen účinná látka na rýžování peněz.

Co se Vámi zmíněných internetových diskuzí týká… Ty po‑
většinou mívají tak vysokou odbornou úroveň, že je lze bez 
přehánění označit za jistou formu asexuální pornografi e…

Budu rád, pokud Vám moje odpověď bude užitečná.

Karel Hadek

Vážený pane Hadku,

již dvakrát jste mi velice dobře poradil a zbavil mě mých pro-
blémů. Nerada Vás obírám o Váš drahocenný čas, bohužel lé-
kařská péče mé sestře jaksi nepomáhá. Sestra má chronickou 
bronchitidu, projevuje se častým kašlem, ranním vykašláváním 
hlenů a jak říká, cítí se stále velice unavená. Je jí 37 let. Mohl 
byste jí doporučit něco nechemického z Vaší voňavé „kuchyně“, 
co by jí pomohlo? Předem Vám děkuji za Vaši odpověď.

Hana K.

Milá paní Hano,

děkuji Vám za Váš velice příjemný mail i Vámi zaslaný dotaz.

Bohužel bronchitida a její chronické formy patří k jednomu 
z onemocnění, které můžeme označit jako civilizační a které 
trápí značnou část populace. Vdechovaný vzduch po dlouhá 
léta zhoršuje svoji kvalitu. Důvodem jsou ať již plynné či 

pevné exhaláty, jakož i další nečistoty. Pokud různé škodlivé 

www.karelhadek.eu
24



p
o

ra
d

naoleje (na různé úrovni) prakticky všechny nejen vykazují pro‑
tizánětlivé, antibakteriální a antivirální účinky, ale jsou také 
schopny uvolňovat a vylučovat vzniklé hleny. Známy jsou i tím, 
že pozitivně působí na rozšiřování průdušek. Z éterických 
olejů, které bych doporučil, je na prvním místě ČERVENÝ 
TYMIÁNOVÝ OLEJ. Ten obsahuje kolem 50% tymolu. Tato 
složka (biochemikálie) podporuje aktivitu řasinek v dýcha‑
cích cestách, působí protizánětlivě a zkapalňuje hlen, který 
je pak odkašláním daleko lehčeji vylučován. Dávkování ty‑
miánového oleje při vnitřním použití je 3× denně 3 kapky 
v tobolce, nejlépe po jídle, aby nedráždil sliznice či žaludek. 
Samozřejmě, že TYMIÁNOVÝ OLEJ je vhodnou součástí in‑
halačních směsí, např. v kombinaci s borovicí v poměru 5 dílů 
borovice a jeden díl červeného tymiánu. Dalším z vynikají‑
cích olejů je EUKALYPTUS, který je též možno používat jak 
vnitřně, též 3× denně 3 kapky v tobolce. Jako velice účinnou 
nutno označit směs éterických olejů ATEMOL, jež obsahuje 
mnohé éterické oleje, které jsou právě u chronické bronchitidy 
specialitami. Zde bych doporučil při kašli inhalaci preparátu, 
lze jej aplikovat i vnitřně, buď v tobolce, případně na chle‑
bové tabletě 3× denně 3 kapky. Taktéž lze doporučit na noc 

pár kapek na polštář tak, aby byl dlouhodobě v malých 
koncentracích inhalován. Dalším z nabízených přípravků, 
který nabízí svou pomoc, je i balzám PROATEM, který 
doporučuji 2 až 3× denně vmasírovat do hrudníku. Tím 

výčet éterických olejů vhodných pro aplikaci při bron‑
chitidě rozhodně nekončí. Vynikajícími éterickými oleji 

jsou i  FENYKL, BADYÁN, KMÍN. 
Jmenované oleje tiší křeče hlad‑
kého svalstva a  navíc působí 
sekretolyticky. Pokud již zde 
zmiňuji ÉTERICKÝ KMÍNOVÝ 
OLEJ, nelze zapomenout ani 
na mastný olej z  egyptského 

černého kmínu. I ten lze jako součást aromaterapeutického 
ošetření při chronické bronchitidě velice výhodně využít.

Zde si můžete udělat masážní olejíček vlastní výroby: 100 ml 
oleje z černého kmínu, 30 kapek eukalyptového oleje, 15 kapek 
červeného tymiánového oleje, 10 kapek kajeputového oleje, 10 
kapek oleje z máty peprné.

Tento olej se vtírá do hrudníku. Zapomenout nesmíme ani 
na dvě speciality, které mají své trvalé místo snad v každé 
domácnosti. Tou první je česnek. Obsahuje složky, díky nimž 
lze o  něm mluvit jako o  antibiotiku. Prokazatelně působí 
jak na bakterie, tak na plísně i viry. Jeho předností je, že je 
z organizmu vylučován pokožkou a dýchacími cestami. Tím 
je dána jeho vysoká účinnost právě při onemocnění dýcha‑
cích cest. Krom přímého protizánětlivého účinku zvyšuje 
i imunitu. Aby léčba byla účinná, je vhodné konzumovat 3× 
denně jeden stroužek česneku. Případně je možné použít 
i česnekový olej 3× denně 2 kapky. Tím druhým účinným 
domácím lékem je cibule. Ta je známá tím, že prokazatelně 
uvolňuje hleny v dýchacích cestách, působí protizánětlivě 
díky přímému účinku na mikroby způsobující záněty dýcha‑
cích cest. Také u cibule je nezbytně 
nutné konzumovat denně jednu 
středně velkou cibuli rozdělenou 
na několik (3) denních dávek. 
Přestože bronchitida je značně 
rozšířené a  samozřejmě nepří‑
jemné onemocnění, aromate‑
rapie má právě v tomto případě 
opravdu širokou nabídku mož‑
ností, jak postiženým pomáhat. 
Na závěr bych rád zmínil ještě 
další éterické oleje, které lze 
při bronchitidě využít a o nichž 

lze jej aplikovat i vnitřně, buď v tobolce, případně na chle‑
bové tabletě 3× denně 3 kapky. Taktéž lze doporučit na noc 

pár kapek na polštář tak, aby byl dlouhodobě v malých 
koncentracích inhalován. Dalším z nabízených přípravků, 
který nabízí svou pomoc, je i balzám 
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rozšířené a  samozřejmě nepří‑
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rapie má právě v tomto případě 
opravdu širokou nabídku mož‑
ností, jak postiženým pomáhat. 
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další éterické oleje, které lze 
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kého svalstva a  navíc působí 
sekretolyticky. Pokud již zde 
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na z původní suroviny čistí. V široké praxi se může jednat o desti‑
laci, krakování, odstředění, fi ltraci, dekantaci či i mnohé další 
rafi nační postupy. Vzhledem ke skutečnosti, že jak másla, 
tak i oleje po vyzískání obsahují mechanické zbytky (nečis‑
toty), musí jich být zbavovány! Jinak než rafi nací (čištěním) 
to prostě nejde! Oni „rafi novaní“ sedmilháři to mají celkem 
jednoduché. Nelze mít informace o všem a průměrný občan 
toho moc o chemii neví. A tak jim ať již výrobci sami, nebo 
spíše jejich reklamní agentury věší bulíky na nos… Každý 
olej či máslo, včetně olejů panenských, je rafi novaný!

Z odborného hlediska, pokud si doma uděláte čaj a přeléváte 
ho přes sítko, tedy čistíte jej od mechanických zbytků čaje, 
pak jej též rafi nujete.

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

Karel Hadek

Dobrý den, pane Hadku,

ráda bych vyzkoušela na pleť Vaši kosmetiku. Včera jsem byla 
u kosmetičky, která používá Vaše přípravky, a byla jsem velice 
spokojená. Avšak z důvodů mých dřívějších vlastních (bohužel 
negativních) zkušeností se snažím neusnout na vavřínech a ráda 
bych se ujistila, zda je Vaše kosmetika opravdu 100% přírodní. 
Mám zkušenost, např. z Nobilisu, že v některých přípravcích je 
využíván phenoxyethanol, a pokud se nepletu, tak to je syn-
tetická látka? Můžete mi nějak zaručit a garantovat, že Vaše 
výrobky jsou opravdu a pouze z přírody? A mohu se prosím ještě 
zeptat, mám velké problémy s tzv. černými tečkami a klasickým 

v předcházejícím textu nebyla zmínka. Jsou to BOROVICE-
-KLEČ, ČAJOVNÍK, DOBROMYSL, HŘEBÍČEK, LEVANDULE, 
MATEŘÍDOUŠKA, NIAOULI, ROZMARÝN EXTRA, SATU-
REJKA HORSKÁ, ZÁZVOR. Budu rád, pokud Vám moje 
odpověď bude užitečná.

Karel Hadek

Dobrý den, pane Hadku,

ráda bych se zeptala, zda je mangové máslo ve Vaší nabídce 
nerafi nované, panenské? Podle ceny odhaduji, že ano, ale vý-
slovně jsem to v textu nenašla uvedeno.

Děkuji.

Zdenka P.

Milá paní Zdenko,

děkuji Vám za Váš mail i Vámi zaslaný dotaz.

Již podle formy dotazu je zřejmé, že nejste specialistou na 
výrobu tuků a olejů. Za panenské oleje a případně snad i tuky 
lze označit produkty, které byly ze suroviny vyzískány prv‑
ním lisováním. Bohužel charakter mangových jader použití 
této technologie k  vyzískání mangového másla neumož‑
ňuje. Mangové máslo se nezískává lisováním, byť to někteří 
výtečníci ve svých prospektech uvádí, zde se používá na 
výrobu technologie zvaná extrakce. Z přísně technického 
hlediska nutno uvést, nejen že mangové máslo s logem KH 
není panenské, ale nutno doplnit konstatováním, že takové 
mangové máslo ani není nabízeno.

Pro Vaši informaci dále nutno uvést, že rafi nace je techno‑
logický postup, kterým se vyrobený produkt po vyzískání 
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narody. Zde bych jako příklad uvedl „rostlinné oleje“. Netuším, 
proč se jim říká rostlinné. Např. z olivy olej přece nikomu 
na hlavu nekape. Taktéž na poli se slunečnicí či řepkou se 
nezachycuje olej odkapávající ze zmíněných rostlin, ale 
všechny suroviny se sklízí a musí zpracovat. Tím se zabý‑
vají mnohé fi rmy a oleje získávají různými technologiemi. 
A ty bych si dovolil hodnotit jako vhodné (např. lisování), 
nebo nevhodné, jako je extrakce za pomoci (chemických) 
rozpouštědel. A takto bych mohl pokračovat v „přírodním“ 
psaní až do Vánoc. Pro mě je důležité, aby kosmetika (jaká‑
koli) tyto funkce nenarušovala, ale optimalizovala.

A  takovou kosmetiku se snažíme vyrábět. Zde se nechci 
vyjadřovat v tom smyslu, zda se to daří, či nikoli, hodnocení 
ponechám na spokojených klientech fi rmy, kteří jsou schopni 
účinnost kosmetiky dle dosažených výsledků posoudit. 
(O tom svědčí korespondence s klienty fi rmy.) Mě samotného 
těší, že to, co vyrábíme, pomáhá někdy pěstovat pokožku, 
jindy zbavit kosmetických problémů. Největší radost však 
mám, pokud preparáty s  logem KH, byť jak sama vidíte 
„nepřírodní“, nemocným bez rozdílu věku navrátí zdraví.

Na závěr bych již jen rád uvedl k  vámi zmíněnému phe‑
noxyethanolu, že nemám a nechci mít vliv na to, co kdo 
používá. Těší mě za sebe i klienty, že v preparátech KH se 
nenachází. Nikoli proto, že je to konzervační látka (uložená 
někde v  lahvičce by mi vůbec nevadila), ale proto, že na 
pokožce nemá co pohledávat a sloužit jí nemůže. Na otázky 
uvedené na konci Vašeho mailu prozatím neodpovídám, 
hlavně pak proto, že preparáty s logem KH nejsou „přírodní 
kosmetika“.

Budu rád, pokud Vám moje odpověď bude alespoň trošku 
užitečná.

S přáním příjemných dnů

Karel Hadek

akné, doporučil byste mi nějaké Vaše přípravky na čištění pleti, 
které by byly pro takovou problematickou pleť vhodné?

Děkuji mockrát za odpověď, ať se Vám daří.

S pozdravem Kristýna

Milá paní Kristýno,

děkuji Vám za Váš mail i Vámi zaslané dotazy. Asi Vás ale 
zklamu. Kosmetika s logem KH v žádném případě není pří‑
rodní. Dovolte mi, abych své tvrzení osvětlil. Ani v nejmenším 
nemám tušení, co je přírodní kosmetika. Kosmetika, která 
se vyrábí v  přírodě? Ne, my ji nevyrábíme v  přírodě, ale 
v laboratoři! Kosmetika, která se vyrábí pro přírodu? Také 
ne, my ji vyrábíme pro lidi. Navíc, termín přírodní kosmetika 
není defi nován zákonem, a tak při využití ústavního práva 
na svobodu slova záleží na každém jedinci, co si pod tímto 
termínem představuje. Z mého pohledu by to byla nejspíše 
čistá pramenitá voda, bez těžkých kovů, dusičnanů, dusi‑
tanů a dalších „jedůvek“. Samozřejmě i mikrobiálně čistá. 
V úvahu taktéž přichází nejspíše okurka utržená v zahrádce 
(nikoli ze supermarketu) a aplikovaná jako maska. Případně 
i jiná zelenina či ovoce. Vzhledem ke skutečnosti, že pokožka 
vykazuje fyziologické funkce, je naší prioritou vyrábět pre‑
paráty, které tyto funkce nepoškozují, ale naopak optima‑
lizují. A pokud je to potřeba, používáme i tvrdou a značně 
jedovatou chemii. Nevěříte?

Ale ano, pro psoriatiky je v nabídce krém Saltia. Jeho součástí 
je značné množství chemikálie zvané chlorid sodný. Jeho 
letální neboli smrtelná dávka je kolem 250 g. Možná, že i Vy 
tuto chemikálii znáte z kuchyně pod názvem kuchyňská sůl. 
Lze ji vyrobit např. spalováním agresivního sodíku v chlórové 
atmosféře. Ani složky nevykazující toxicitu nemáme z pří‑

Budu rád, pokud Vám moje odpověď bude alespoň trošku Budu rád, pokud Vám moje odpověď bude alespoň trošku 
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11. – 18. 11. 2017 Aromaterapie v Hurghadě

Cestovní kancelář DATOUR

www.datour.cz

1. – 2. 12. 2017 AROMATERAPIE v praxi Brno
Školitel:  Michaela Švorcová, Kateřina Cermanová

Kontakt: Pavel Vozdek

Telefon: +420 776 077 314

E ‑mail: info@kurzynow.cz, vozdek@umeni ‑masaze.cz

Web: www.kurzynow.cz

Termíny kurzů ll. pololetí 2017

28. – 29. 9. 2017 Aromaterapie v praxi Brno
Školitel:  Michaela Švorcová, Kateřina Cermanová

Kontakt: Pavel Vozdek

Telefon: +420 776 077 314

E ‑mail: info@kurzynow.cz, vozdek@umeni ‑masaze.cz

Web: www.kurzynow.cz

 
7. – 8. 10. 2017 Pokračovací kurz Brno
Školitel:  Karel Hadek, Michaela Švorcová

Kontakt: Pavel Vozdek

Telefon: +420 776 077 314

E ‑mail: info@kurzynow.cz, vozdek@umeni ‑masaze.cz

Web: www.kurzynow.cz

 
21. – 22. 10. 2017 Pokračovací kurz Ostrava

Školitel: Karel Hadek, Vlastimila Kolarčíková

Kontakt: Vlastimila Kolarčíková

Telefon: +420 603 286 335

E ‑mail: vlastimilakolarcikova@seznam.cz

28. – 29. 10. 2017 Pokračovací kurz Praha
Školitel:  Karel Hadek, Michaela Švorcová

Kontakt: Hana Martínková

Telefon: +42 774 272 992, +420 737 312 571 – večer

E ‑mail: kurzypraha@seznam.cz, vaculovadrahomira@seznam.cz

Web: www.zdravvuska.webnode.cz

ku
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11. – 18. 11. 2017 Aromaterapie v Hurghadě
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Termíny kurzů Aromafauna 

13. 10. 2017 Aromaterapie nejen pro zvířata Praha
Školitel: Michaela Švorcová, MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.
Organizátor: Bc. Kateřina Plačková
Telefon: +420 605 284 125
E‑mail: plackova@physiodog.cz
Web: www.physiodogacademy.cz

3. 11. 2017 Aromaterapie nejen pro zvířata Pardubice
Školitel:  Michaela Švorcová, MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.
Organizátor: Aromaterapie Fauna s.r.o.
Telefon: +420 371 140 906
Email: info@aromafauna.eu
Web: www.aromafauna.eu
Praktickou ukázku péče o srst psů předvede Daniela Čermáková

8.12. 2017 Aromaterapie nejen pro zvířata II. Praha
Školitel: Michaela Švorcová, Bc. Kateřina Plačková
Organizátor: Bc. Kateřina Plačková
Mobil: +420 605 284 125
E‑mail: plackova@physiodog.cz
Web: www.physiodogacademy.cz

Znalostní soutěž

JAKÝ PŘÍPRAVEK MŮŽE BÝT POUŽIT PŘI POTÍŽÍCH 
S OTOKY RUKOU A NOHOU?
 
A)      INTIMISS
B)      LYMHA-PACK
C)      DEO-PROFUSS

Odpovědi posílejte jako vždy na e ‑mailovou adresu:
soutezAKH@karelhadek.eu
Uzávěrka proběhne 1. 10. 2017 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 Kč6.–10. cena: odběr zboží v hodnotě 200 Kč
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Mezi nejprodávanější zájezdy patří „Dachsteinská bomba“ 
a  důvodem je nejen krásná příroda a Dachsteinská karta 
v  ceně zájezdu, ale i výborná kuchyně hotelu v Ramsau 
am  Dachstein. Tato malebná vesnice na náhorní plošině 
s  výhledem na Dachsteinský masiv nemá široko daleko 
konkurenci. Během pobytu natankujete čerstvý vzduch 
do zásoby, hodíte každodenní starosti za hlavu a zcela se 
oddáte přírodě.

Do Rakouska se hlavně jezdí do Alp. Alpy patří k místům, kde 
člověk najde vnitřní klid. Nedotčená příroda Národního parku 
VYSOKÉ TAURY s unikátní alpskou fl órou a faunou a s více 
než 300 vrcholy přesahujícími 3.000 m je jedno z míst, kam 
je možné se společně s námi vydat. Nejznámějším vrcho‑
lem je Grossglockner a díky unikátní vysokohorské silnici 

Ať už pojedete na dovolenou nebo na prodloužený 
 víkend, Rakousko Vás nadchne! Stres a shon byste zde 
hledali marně. Vybrali jsme pro vás několik tipů na místa, 
která stojí určitě za návštěvu. Oblíbené poznávací hvězdi-
cové autobusové zájezdy, které pořádáme více než 10 let, 
jsou s ubytováním na jednom místě v kvalitních hotelích 
kategorie ***/**** a s jízdou autobusem bez nočních pře-
jezdů. Tyto zájezdy doprovází zkušení průvodci, kteří 
oblast nejen velmi dobře znají, ale  Rakousko milují a 
několikrát ročně navštěvují. 

 Zájezdy na rok 2018 je možné si rezervovat již nyní. 
Do  10. 10.  2017 lze využít akce „Záloha jen 1 500 Kč/
osoba“ a získat BONUS KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ ZDARMA. 
Máme i speciální nabídky pro seniory.

Ra
ko

us
ko

RAKOUSKO
oáza klidu a pohody

www.datour.cz • www.korfu-lefkada.cz • www.seniorikmori.cz
30



Grossglockner Hochalpenstrasse můžete proniknout do nitra 
tohoto parku. Nedotčenou přírodu najdete i v Lechtalských 
Alpách, které jsou turistickým rájem, a to zatím ne zcela 
objeveným. Díky Lechtalské kartě si pobyt opravdu užijete, 
projedete se i po vysokohorské silnici Silvretta Hochalpen‑
strasse s nádhernými výhledy na okolní třítisícovky, přehrady 
a vodopády. Program doplní návštěva Lechu am Arlberg, 
který byl vyhlášen nejkrásnější vesnicí Evropy a návštěva 
prodejny vyhlášeného špeku.

Výčet zajímavostí by dal na samostatný katalog. Tipů a mož‑
ností je celá řada a bylo opravdu těžké vybrat, o čem se zde 
zmínit. Tak ještě „malé rakouské Švýcarsko“ údolí Montafon, 
nejzápadnější část Rakouska. Údolí navštívíme v červenci, kdy 
je alpská fl óra v plném květu, a tak si budete připadat jako 
v rozkvetlé alpské zahradě. Během zájezdu zvládneme několik 
výjezdů lanovkou na okolní vrcholy, za které díky Montafon‑
ské kartě zahrnuté v ceně zájezdu již na místě nic neplatíte.

Naše zájezdy jezdí do Rakouska i v zimě – rádi Vám 
nabídneme adventní zájezd na jeden nebo dva dny, 
ale  i  lyžařský  zájezd se 3 nebo 4 dny lyžování. Tuto 
nabídku najdete na www.rakousko-dovolena.cz.
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Na tři dny i na týden, do Rakouska s Datourem!
Více informací najdete na webu
www.rakousko-dovolena.cz
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ra Jelikož se množí dotazy a  zprávy na téma zavíječ zi-
mostrázový (Cydalima perspectalis), napíšeme si něco 
o ochraně buxusů před tímto škůdcem.

Původní oblastí výskytu zavíječe zimostrázového je jihový‑
chodní Asie. Jeho proniknutí do Evropy bylo zaznamenáno 
před deseti lety, v ČR byl jeho první výskyt zjištěn v roce 2011. 
Zavíječ má na našem území zpravidla dvě generace ročně, při 
teplém podzimu se mohou částečně vylíhnout i housenky 
třetí generace. Přezimují housenky, které zahajují na jaře 
žír podle průběhu počasí od poloviny března do počátku 
dubna, žír housenek druhé generace probíhá od konce června 
do srpna. Motýli zavíječe jsou snadno rozpoznatelní. Jsou 
obvykle bíle zbarveni s širokými tmavohnědými lemy křídel 
a charakteristickými bílými skvrnkami v přední části lemu 
předních křídel. Rozpětí křídel dosahuje 40 mm. Housenky 
zavíječe jsou po vylíhnutí žluté, v  pozdější fázi vývoje se 
barví do zelena a mají kresbu tvořenou podélnými černými 
a bílými vlnitými pruhy a dvěma páry černých skvrnek na 
hřbetě každého článku. Housenky začínají žír uvnitř keře, 
kde jsou těžko pozorovatelné. Žír housenek na jednotlivých 
keřích probíhá velmi rychle, proto se často napadení zjistí až 
tehdy, když je keř již silně poškozen. Žír je plýtvavý, housenky 
poškodí více lístků, než spotřebují, poškozené listy následně 
opadají nebo zasychají a dochází k výraznému estetickému 
znehodnocení keřů, případně až k holožíru.

Ochrana proti zavíječi zimostrázovému spočívá především 
ve sledování výskytu přezimujících housenek a následném 
výskytu dospělců. Na jaře (obvykle březen, ale záleží na po‑
časí) provádíme preventivní postřik přípravkem INSECT -STOP 
(začneme nižší koncentrací 10 ml/L). Toto ošetření je dobré 
3× opakovat zhruba s odstupem 5–7 dní. V případě, že jste 
již objevili housenky na keřích, použijte kurativní způsob 
ošetření (první aplikace 10 ml/L, druha aplikace 15 ml/L třetí 

Insect-Stop a zavíječ 
zimostrázový
Dobrý den, obracím se na Vás s  dotazem ohledně zavíječe 
zimostrázového. Naši rodiče mají celou zahradu lemovanou 
buxusy, a protože na zahradě jsou často děti, nechtějí použít 
na postřik nějakou agresivní chemii.

Máte nějaký tip, co z Vašich výrobků by se dalo koupit? A jakým 
způsobem aplikovat?

Děkuji za brzkou odpověď.

Petra L.

 

Dobrý den,

na zavíječe zimostrázového použijte pasivní pomocný pří‑
pravek na ochranu rostlin INSECT -STOP. Případné dávkování 
a použití všeobecně najdete na příbalovém letáku. Doporu‑
čuji začít s koncentrací 10 ml/L a následně PODLE POTŘEBY 
postupně (10 ml ‑> 15 ml ‑> 20 ml) zvyšovat až na maximální 
povolenou koncentraci. Přípravek nepředstavuje riziko pro 
děti a teplokrevná zvířata.

Přeji pěkný den.

S pozdravem Ing. Michael Švorc
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působí v chovech významné ztráty, a má tak na chovatele ne‑
příjemný ekonomický dopad. Proti některým nebezpečným 
kmenům bakterie Escherichia coli jsou využívány esenciální 
oleje obsahující karvakrol, takovým může být dobromyslový 
olej. V  chovech drůbeže pomáhají éterické oleje při boji 
s infekcí bakterií Clostridium perfringens mající za následek 
těžké záněty střev, tzv. nekrotickou enteritidu. Výborné jsou 
i výsledky používání při kokcidióze u kuřat. Mohou tak po‑
moci snížit objem podávaných kokcidiostatik, bez kterých 
se velkochovy kuřat prakticky neobejdou.

Pro chovatele je nezanedbatelným efektem v chovech zvý‑
šená úroveň využití krmiva, tedy zlepšení konverze. To je 
důsledek ovlivnění střevní mikrofl óry. Esenciální oleje tak 
mohou nahradit v minulosti běžné přídatné látky, tzv. anti‑
biotické růstové stimulátory, které dokázaly zvýšit přírůstky 
u chovaných zvířat. Tato aditiva byla v rámci Evropské unie 
zakázána v roce 2006, jelikož mohla přispívat ke vzniku re‑
zistence bakterií k  antibiotikům, což je vážná hrozba pro 
humánní i veterinární medicínu. U esenciálních olejů je vznik 
rezistence velmi málo pravděpodobný, jelikož se jedná o sou‑
bor mnoha účinných látek s různým principem působení. 
Jedná se o molekuly, které se vyskytují přirozeně v přírodě 
a  legislativou tak ani nejsou stanoveny maximální limity, 
v jakých by se mohly v živočišných produktech vyskytovat. 
V chovu prasat byl studován vliv přidávání oleje z dobromysli, 
hřebíčku či skořice – ve všech případech zvířata vykazovala 
vyšší denní přírůstky a zlepšenou konverzi krmiva. Stejně 
jako u lidí totiž toto „koření“ svým lehkým drážděním sliz‑
nice zvyšuje produkci enzymů (čímž zlepšuje trávení) a také 
hlenu (čímž snižuje možnost přichycení škodlivých mikro‑
organismů na stěnu střeva a žaludku). Však řada bylinek je 
u  lidí využívána právě jako digestiva podporující trávení 
a karminativa (působící proti plynatosti).

aplikace 15 ml/L), vždy s odstupem 5–7 dní 
mezi ošetřením. Dbejte však na dodržení 
popisu použití a kontrolujte i snášenlivost 
keřů k postřiku. Snadno by se mohlo stát, 
že si keře popálíte a budete mít z ošet‑
ření více škody než užitku. Takovýmto 
způsobem ošetřujeme v průběhu celého 
roku, vždy když se na keřích vyskytnou 
malé housenky.

Ing. Michael Švorc

Esenciální oleje jako součást 
krmiv hospodářských zvířat
Pozitivních účinků esenciálních olejů si lze užívat různými 
způsoby, nejen jako součástí kosmetických přípravků. A tak 
možná nebudete překvapeni, že i pro zvířata lze využít různé 
cesty, kterými jim zprostředkovat působení těchto látek. 
Zajímavou oblastí je jejich aplikace jako součásti krmiv, a to 
nejen u domácích mazlíčků, ale i u hospodářských zvířat. 
I když účinky esenciálních olejů nejsou žádnou novinkou, 
zabydlují se v krmivářství až po letech zaměřených spíše na 
syntetické přípravky a doplňky krmiv. Dle evropské legis‑
lativy musí být doplňkové látky používané ve výživě zvířat 
povoleny příslušnými úřady. Na trhu se již takových přípravků 
vyskytuje celá řada.

Významná je z hlediska zdraví zvířat účinnost přímo proti 
patogenům postihujícím trávicí systém. Při chovu prasat jsou 
éterické oleje úspěšné v boji s bakterií Lawsonia intracellu‑
laris, což je původce zánětlivého onemocnění střeva, který 

působí v chovech významné ztráty, a má tak na chovatele ne‑
příjemný ekonomický dopad. Proti některým nebezpečným 
kmenům bakterie Escherichia coli jsou využívány esenciální 
oleje obsahující karvakrol, takovým může být dobromyslový 
olej. V  chovech drůbeže pomáhají éterické oleje při boji 
s infekcí bakterií Clostridium perfringens mající za následek 
těžké záněty střev, tzv. nekrotickou enteritidu. Výborné jsou 
i výsledky používání při kokcidióze u kuřat. Mohou tak po‑
moci snížit objem podávaných kokcidiostatik, bez kterých 
se velkochovy kuřat prakticky neobejdou.

Pro chovatele je nezanedbatelným efektem v chovech zvý‑
šená úroveň využití krmiva, tedy zlepšení konverze. To je 

aplikace 15 ml/L), vždy s odstupem 5–7 dní 

popisu použití a kontrolujte i snášenlivost 
keřů k postřiku. Snadno by se mohlo stát, 
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způsobem ošetřujeme v průběhu celého 
roku, vždy když se na keřích vyskytnou 

Ing. Michael Švorc

Esenciální oleje jako součást 



A představte si, že použití esenciálních olejů může mít i eko‑
logické následky… a to příznivé. Chovy skotu jsou totiž celo‑
světově významným zdrojem metanu, což je jeden z klíčových 
plynů mající za vinu skleníkový efekt. Uvolňuje se při mikrobi‑
álních procesech v bachoru, kde (než trávenina postoupí do 
dalších částí zažívacího aparátu) tráví potravu právě tyto mik‑
roorganismy. Při přidávání některých olejů bylo u přežvýkavců 
zjištěno zlepšení trávení a snížení produkce metanu a dusíku.

Dalším důvodem použití jako složky krmiv je antioxidační 
aktivita, která pomáhá prodloužit uchovatelnost krmiv. 
Některé oleje jsou navíc známé tím, že pro zvířata zvyšují 
chutnost krmiv a tím i jejich příjem.

Přidávání esenciálních olejů mělo pro zvířata i další kladný 
důsledek – dokážou se lépe vyrovnat se stresujícími situa‑
cemi. U selat se jedná třeba o období odstavu, u drůbeže 
pak naskladňování do nových chovných prostor.

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.

Plazí mazlíčci jako zdroj 
infekčních onemocnění člověka
Želvičky, ještěři, hadi – v řadě domácností jsou i  tato zví‑
řátka často považována za milé domácí mazlíčky. Česká 
republika se vyznačuje nejen vysokým počtem chovaných 
psů a koček, ale i okrasných ptáků, plazů a obojživelníků. 
Statistiky udávají přes 2 miliony chovaných pejsků a jeden 
milion koček, u ostatních druhů se odhady týkající se počtu 
značně liší. I když je pro někoho soužití se studenokrevným 
spolubydlícím nepředstavitelné, jiní na ně nedají dopustit. 

Však i do našeho aromafauňáckého teamu přibyl jeden plazí 
člen – agama vousatá jménem Agáta, která všechny okouzlila.

Bohužel ani plazům se nevyhýbají různá infekční onemocnění 
a někdy mohou být tato zvířata dokonce zdrojem patogenů 
pro člověka. V takovém případě mluvíme o tzv. zoonózách‑
‑infekčních onemocněních přenosných ze zvířat na člověka 
(ale vlastně i opačným směrem). Sama zvířata přitom nemusí 
mít žádné zdravotní obtíže. Odborníci nabádají k opatrnosti 
zejména jedince se sníženou imunitou, tedy děti do 5 let, 
těhotné ženy či osoby starší 65 let.

Za možná největší riziko je považována bakterie rodu Salmo‑
nella, které existuje mnoho tzv. sérotypů, jež mohou u lidí 
způsobovat velké spektrum problémů. Většinou se jedná 
o gastroenteritidu (zánět žaludku a střeva). Někdy bakterie 
pronikají i mimo zažívací aparát a způsobují třeba záněty 
kloubů či mozkových blan. Ve střevě plazů se salmonely 
mohou vyskytovat, aniž by se u zvířete projevovaly jakékoli 
příznaky onemocnění. Přitom jsou ale vylučovány výkaly do 
prostředí, i když nepravidelně. A jak se salmonely do našeho 
plaza dostaly? Častým zdrojem je krmivo živočišného původu 
(maso, vejce), ale i hlodavci, hmyz. Salmonela se vyskytuje 
běžně v prostředí, může tak kontaminovat zeleninu či vodu. 
Přežívá až několik měsíců volně v prostředí, zejména v mís‑
tech s vyšší teplotou a vlhkostí…, takže akvária, rybníčky či 
bazénky jsou ideálním prostorem.

Dalším „dárečkem“ může být kampylobakterióza způso‑
bovaná bakterií rodu Campylobacter. Zdrojem je většinou 
kontaminované maso, zejména drůbeží. Často je toto one‑
mocnění spíš nepříjemnou vzpomínkou na letní grilovačku 
než na chov plazů. Bakterie způsobují průjmová onemoc‑
nění po inkubační době 2 až 5 dní. C. jejuni nebo C. fetus 
byla izolována i ze střev plazů chovaných v domácnostech. 
K přenosu dochází opět fekálně, orální cestou, stejně jako 
u salmonelózy.
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p oužit í je ideální doplnit koupelemi v mycím oleji HY NEU-
TRAL s LEVANDULOVÝM ÉTERICKÝM OLEJEM. Právě olej 
z levandule umí působit i proti salmonelám, jak potvrzují 
vědecké studie. Pro péči o plazy jsou ideální také esenciální 
oleje z borovice, jalovce, cedru či eukalyptu. Malé množství 
oleje nakapeme např. na kmeny umístěné v teráriích. Pro 
postřikování plazů smícháme 100 ml vody s 0,5 ml HY NE-
UTRAL s esenciálním olejem v koncentraci 1 %. Pro koupele 
mícháme esenciální oleje s HY NEUTRAL v 2 až 2,5 % kon‑
centraci, do 10 litrů vody vlijeme 1,5 ml směsi.

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.

Paragán aneb péče o kotě
Příznivci AromaFauny, kteří sledují náš facebook si jistě všimli, že 
se náš zvířecí kolektiv rozrostl o dalšího člena. K agamě Agátě, 
briardím dámám Letitii a Káče na nějaký čas přibyl kocourek 
Paragán, kterého mi manžel donesl na konci května. Bohužel se 
tento přibližně 100gramový modrooký drobeček něčím zprotivil 
svojí kočičí mámě a ta ho odmítla již v prvním týdnu života.

Možná si říkáte, že máme hodně bujnou fantazii, co se týče 
vymýšlení jmen. Ale v tomto případě se to přímo nabízelo, 
jelikož kocourek již v tomto útlém věku zažil volný pád z výšky 
asi 4 metrů z půdních prostor přímo na beton (naštěstí bez 
následků).

Paragán si pro seskok nemohl vybrat lepší čas než nedělní 
odpoledne. Prakticky s  nulovými zkušenostmi jsme začali 
s pipláním. V první řadě jsme potřebovali do Paragána dostat 
"mléko". Veterinář nám poradil neslazené kondenzované mléko 
s hroznovým cukrem a heřmánek. Pravda, tato rada mě tro‑
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Při péči o  plazy a  jejich příbytky se můžeme 
nakazit infekcí tzv.  atypickými mykobakteriemi 
(např. Mycobacterium marinum, M. fortuitum nebo M. che‑
lonae), což jsou velice odolné bakterie. Rizikem jsou drobná 
poranění či oděrky na rukou, ve kterých se uchytí a způso‑
bují záněty v podobě uzlů či vředů vyžadujících speciální 
cílenou léčbu. Setkáváme se i s anglickým označením „fi sh 
tank granuloma“. U lidí s narušenou imunitou se onemocnění 
může rozvinout v zánět mízních uzlin či onemocnění plic 
podobné tuberkulóze.

V seznamu dalších možných nezvaných návštěvníků fi gurují 
třeba bakterie rodu Aeromonas, Edwardsiella, Escherichia, 
Klebsiella, Proteus, Serratia, Citrobacter a Flavobacterium, 
které mohou infi kovat rány na rukou či způsobovat střevní 
onemocnění při nedodržení hygieny a náhodném pozření.

Prevencí proti uvedeným nepříjemnostem je dodržování 
hygieny. Terária a akvaterária by měla být pravidelně čištěna, 
zbytky potravy je nutné odklízet. Nezapomínejme na hygienu 
rukou poté, co manipulujete se zvířátky či vybavením jejich 
příbytků nebo jinými chovatelskými pomůckami. Čištění 
terárií a vybavení není doporučováno provádět v kuchyni 
a v místech, kde se zachází s potravinami, aby nedocházelo ke 
křížové kontaminaci. Americké Centrum pro prevenci a kon‑
trolu chorob (Centers for Disease Control and Prevention) 
také doporučuje používat při čištění ochranné rukavice, 
zejména pokud máte na rukou nějaké zranění.

Naši plazí mazlíčci nám přinášejí radost, ale nesmíme při 
péči o ně zapomínat na povinnosti týkající se hygieny, aby 
nám k té radosti nepřibyly i starosti. Pomoci mohou i pří‑
pravky z řady Aromafauna. Vždyť mnoho esenciálních olejů 
působí proti bakteriím, a  to včetně salmonel a  odolných 
mykobakterií. Toho využívá i náš přípravek FAUNA DESINF 
určený pro desinfekci. Při výskytu plísňových onemocnění 
se i  u  terarijních zvířat osvědčil MYCOS BALZAM, jehož 
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centraci, do 10 litrů vody vlijeme 1,5 ml směsi.



koliky. O to větší jsme pak měli radost, když jsme Paragána 
seznamovali s  kočičím pískem. Kocourek téměř okamžitě 
pochopil, k čemu písek vlastně slouží, a my věděli, že jsme 
zase o krok dál. S očistou nám spolehlivě pomáhal mycí olej 
HY -PUPPY a odvar z heřmánku, kterým jsme kotě omývali.

Zhruba v pěti týdnech jsme se pokusili o další level – maso. 
Ze začátku nestál ani o syrové hovězí, ani o granule. Po pár 
dnech zkoušení jsem pomalu začínala propadat zoufalství, že 
náš kocour je vegetarián. Naštěstí jeho instinkt šelmy zavelel 
a při stoprvním pokusu zbaštil pár granulí a netrvalo dlouho 
a pustil se i do masové konzervy. Právě v tu chvíli jsem vě‑
děla, že máme vyhráno. Věděla jsem, že to Paragán dokázal. 
Vybojoval si život…

Když se mě dnes někdo zeptá, jak se má kocour, 
odpovídám, že dřív jsem měla strach o něj a teď 
už mám strach o vše, co je kolem něj. Jako správná 
šelma drancuje vše, co se hne nebo jen zašustí. 
Občas ho pustíme na zahrádku, kde piluje své le‑
zecké a lovecké dovednosti. Musím říct, že je to 
úplně jiný pocit, než když si přinesete po‑
vyrostlé kotě domů. Těch pět týdnů mi 
sice vzalo pár hodin spánku a stálo nás 
to hromadu nervů a nebýt nesmírně 
tolerantního vedení a kolektivu, bylo 
by to o dost složitější, ale stálo to za 
to. Všechny ty probdělé noci mi Pa‑
ragán splácí vždycky, když se přijde 
pomazlit.

Moc děkuji svým kolegům, kteří 
se podíleli na jeho vykrmení, vý‑
chově i rozmazlování.

Iva Šimonková

chu zaskočila, ale evidentně to zas tak špatné nebylo. A tak mi 
začala taková kočičí mateřská. Každé dvě hodiny krmení provi‑
zorním mlékem pomocí pipety, masírování bříška a asistence 
při vyprazdňování. Musím přiznat, že první dny jsme si prošli 
očistcem. Paragán byl opravdu hodně maličký, křičel, hledal 
mámu. Úlevu nám přineslo až speciální mléko, které je vhodné 
od prvního dne, a kojicí lahvička pro koťata ze zverimexu. Prcek 
krásně nabíral na váze a z maličkého ukřičeného tvorečka se 
stávalo kotě k zulíbání. Celý tým AromaFauny se zapojoval, 
pomáhal s krmením a dalším obstaráváním. Během prvních 
dnů jsme se pokoušeli pro maličkého sehnat náhradní kojící 
kočku, ale bezúspěšně.

Bohužel hned druhý týden Paragán nastydl. Nejedl a špatně 
se mu dýchalo. Kromě antibiotik a nitrožilní výživy nám v boji 
s nachlazením pomohl nosní olej FAUNA RINIS, který jsem 
kotěti opatrně vtírala do náprsenky. Klasicky se nosní olej 
zlehka nanese na nosní houbu, jenže u takto malého tvorečka 
to není možné. Důležité bylo udržet ho v teple a dostávat do 
něj tekutiny. Naštěstí má Paragán opravdu tuhý kořínek a ze 
všeho se rychle dostal.

Dalším problémem bylo samotné vyprazdňování. I přes pra‑
videlné masáže bříška po krmení jsme měli strach ze střevní 
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už mám strach o vše, co je kolem něj. Jako správná 
šelma drancuje vše, co se hne nebo jen zašustí. 
Občas ho pustíme na zahrádku, kde piluje své le‑
zecké a lovecké dovednosti. Musím říct, že je to 
úplně jiný pocit, než když si přinesete po‑
vyrostlé kotě domů. Těch pět týdnů mi 
sice vzalo pár hodin spánku a stálo nás 
to hromadu nervů a nebýt nesmírně 
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Dobrý den,

naší fence (Boston terier, 6 měsíců) diagnostikovali roztoče de-
modex. Máme ji koupat jednou týdně v přípravku Neostomosan, 
ale stále se drbe a vypadává jí srst. Prý je to dlouhodobá léčba, 
která se nemusí jen tak vyléčit, nebo se celý život vrací. Dále 
jsme byli upozorněni, že náš pes má oslabenou imunitu, což 
se projevuje alergickými reakcemi na kůži.

Ráda bych vyzkoušela vaše přípravky na ošetření srsti, včetně 
něčeho na posílení imunity kůže. Jen nevím, které přípravky 
jsou pro to nejvhodnější. Imunofauna nebo pupalkový olej? 
A jaké je dávkování podle věku/ váhy?

Děkuji moc za radu.

S pozdravem

Ivana K.

Vážená paní Ivano,

demodikóza je skutečně frustrující one‑
mocnění jak pro nemocného psa, tak 
pro majitele i veterináře. Onemocnění 
někdy opravdu vyžaduje celoživotní 
terapii. U Vašeho pejska veterinář dia‑
gnostikoval generalizovanou formu 
(tj. forma postihující rozsáhlejší oblast 
kůže)? Z čeho vychází porucha imunity 
Vašeho pejska? Parazit Demodex je běž‑
nou součástí kožní mikrofl óry a klinicky 
se projeví právě při narušení rovnováhy 
a při snížení imunity hostitele. Je tedy 
potřeba řešit i příčinu poruchy imunity, 
pokud to lze.

demodikóza je skutečně frustrující one‑
mocnění jak pro nemocného psa, tak 
pro majitele i veterináře. Onemocnění 
někdy opravdu vyžaduje celoživotní 
terapii. U Vašeho pejska veterinář dia‑
gnostikoval generalizovanou formu 
(tj. forma postihující rozsáhlejší oblast 
kůže)? Z čeho vychází porucha imunity 
Vašeho pejska? Parazit Demodex je běž‑
nou součástí kožní mikrofl óry a klinicky 
se projeví právě při narušení rovnováhy 
a při snížení imunity hostitele. Je tedy 
potřeba řešit i příčinu poruchy imunity, 

Demodex náleží mezi roztoče, je citlivý zejména na 
ESENCIÁLNÍ OLEJE Z HŘEBÍČKU, LEVANDULE, TEA 
TREE, CITRONELY, ZEDERACHU INDICKÉHO, ŠAL-
VĚJE, YLANG-YLANG, KASIE ČI CITRONOVÉ TRÁVY. 
Z našich přípravků je vhodný mycí olej HY FLEA. K mazání 
postižených míst pak použijte dobře aplikovatelný FELL 
BALZAM ANTIPARAZIN, který kůži zklidní. Balzám záro‑
veň obsahuje složky s antimikrobiálními a antimykotickými 
účinky, což pomáhá zamezit sekundární kvasinkové či bak‑
teriální infekci, která se může vyskytnout jako komplikace.

K posílení imunity doporučuji pejskovi podávat přípravek 
IMUNOFAUNA obsahující eleutherococcový kořen. Přípra‑
vek se přidává do vody (1 kapka na 4 kg živé hmotnosti 
3× denně, měsíční kúru lze opakovat i třikrát s týdenní až 
dvoutýdenní přestávkou).

Při onemocnění kůže má pozitivní efekt i doplnění 
stravy o polynenasycené omega‑3 a 6 mastné 
kyseliny – výborný je právě pupalkový olej (v 
dávkování půl až jedna čajová lžička jednou až 
dvakrát denně).

Aktuálně se chystáme uvést na trh přípra‑
vek určený přímo pro zvířata postižená 
demodikózou. Pokud máte zájem, mohu 
Vás informovat, až bude dostupný.

Budu ráda za informaci, zda Vám naše pří‑
pravky pomohly.

S pozdravem, MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.
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Maloobchodní ceny vč. DPH

6% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 8. 9. 2017 do 1. 10. 2017 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

AROMAFAUNA – MYCÍ OLEJE
Kód

zboží 6% sleva Kč
20 ml C 100 ml E 200 ml G 500 ml I 1000 ml J

F0001 HY -NEUTRAL 109,56 438,20 654,48 1308,98 2278,95
F0002 HY -INSI 122,73 461,65 689,53 1379,09 2401,68
F0008 HY -PUPPY 130,03 520,03 782,99 1566,06 2723,01
F0009 HY -DERMAL 119,80 479,13 712,87 1425,75 2495,11
F0011 HY -FLEA 130,97 549,33 768,99 1536,87 2458,95
F0081 HY -WASCH PADS 245,48 362,25 724,59 1297,26

AROMAFAUNA – PÉČE O SRST
Kód

zboží 6% sleva Kč
20 ml C 100 ml E 200 ml G 500 ml I 1000 ml J

F0003 FELLEOL 122,73 490,84 736,32 1472,52 2571,09
F0004 FELL -TONIKUM 45,29 181,12 303,85 607,71

AROMAFAUNA – BALZÁMY KRÉMY
Kód

zboží 6% sleva Kč
15 ml T 30 ml Z 50 ml D 100 ml E 250 ml H 500 ml I

F0006 FELL BALZÁM NEUTRAL 163,65 479,13 952,50 1519,30
F0007 FELL BALZÁM ANTIPARAZIN 198,70 502,56 1005,13 1606,98
F0080 FAUNA PADS 187,72 578,52
F0087 MULTIF BALZÁM 64,28 204,56
F0088 MYCOS BALZÁM 141,17 444,07
F0089 HELP BALZÁM 572,66

AROMAFAUNA – SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVKY
Kód

zboží 6% sleva
Kč

10 ml
B

20 ml
C

50 ml
D

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I

1000 ml
J

F0040 URINSTOP 75,96 303,86 514,18 1028,44
F0041 FAUNA CELIBAT 77,44 309,72 526,48 1052,98 1830,30
F0042 FAUNA SPOT 257,09 409,01 818,04
F0060 INSI SPRAY 62,82 250,40 426,60 853,19 1484,24
F0101 FAUNA PARROT 165,07 660,28

AROMAFAUNA – DOPLŇKY STRAVY
Kód

zboží 6% sleva Kč
10 ml B 20 ml C 50 ml D 100 ml E 500 ml I

F0201 PAPENDO 126,78 225,70 440,81 758,21
F0200 IMUNO FAUNA 303,85 455,79 1764,76

AROMAFAUNA – DESINFEKČNÍ PŘÍPRAVKY
Kód

zboží Bez slevy Kč
20 ml C 100 ml E 150 ml F 500 ml I 1000 ml J

F0050 FAUNA DESINF 28,04 101,97 315,57 524,32
F0051 AROMA SANITOL 46,87 204,56 490,84 806,43

AROMAFAUNA – SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ
Kód

zboží 6% sleva Kč
5 ml A 10 ml B 20 ml C 50 ml D 100 ml E

F0070 ANTIPARAZIN 181,12 292,14 578,52
F0071 INSEKTIN 239,61 374,44 765,51
F0072 ENDOPARAZIN 224,24 342,28 548,79 1097,51 1887,67
F0073 FAUNA HAPPY 245,48 385,68 771,37

AROMAFAUNA – ROSTLINNÉ OLEJE A MÁSLA
Kód

zboží 6% sleva Kč
100 ml E

F0090 JOJOBOVÝ OLEJ 479,13
F0091 PUPÁLKOVÝ OLEJ 502,50
F0092 SHEA BUTTER A, E 204,56

AROMAFAUNA – PÉČE O ÚSTA, NOS A UŠI
Kód

zboží 6% sleva Kč
10 ml B 20 ml C 50 ml D 100 ml E 200 ml G

F0020 FAUNA ORAL 99,30 385,68 648,63
F0021 FAUNA DENTOL 99,30 385,68 648,63
F0030 FAUNA RINIS 321,43 514,18
F0031 FAUNA OTIS 321,43 514,18 1034,32

AROMAFAUNA – MASÁŽNÍ PŘÍPRAVKY
Kód

zboží 6% sleva Kč
20 ml C 100 ml E 200 ml G 500 ml I 1000 ml J

F0103 FAUNA THERMOL 131,47 525,90 788,85

F0104 FAUNA LECITOL -N
masážní olej neutr. 33,61 134,42 233,70 432,37 601,83

AROMAFAUNA – SADY
Kód

zboží 6% sleva Kč

F2001 Sada FAUNABABY – 3× 20 ml, 2× 10 ml 622,36
F2002 Sada MAX – 4×20 ml, 1×5 ml 515,97
F2003 Sada MINIE – 4×20 ml, 1×10 ml 517,47
F2004 Sada BELLA – 4× 20 ml, 1×15 ml 519,66

AROMAFLORA
Kód

zboží
Kč

100 ml E
R1001 INSECT -STOP 281,31
R1002 FUNGHI -STOP 468,65

AROMAFLORA
Kód

zboží
Kč Kč

500 g I 1000 g J
R2001 PLANT -PROTECTOR 78,01 133,75

38
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KOUPELOVÉ OLEJE

Kód
zboží 6% sleva

Kč
20 ml

C
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

P
1002 BOROVICOVÝ 64,91 272,58 381,63 763,26
1003 CITRONOVO -KAFROVÝ 68,56 287,9 403,07

1004 EUKALYPTO -TYMIÁNOVÝ 76,21 320,09 470,55 896,28
1006 JALOVCOVÝ 85,45 358,83 502,36 1004,7
1007 LEVANDULOVÝ 65,14 273,59 383 766,03
1008 MANDARINKOVÝ 55,25 232 324,8 649,61
1009 MEDUŇKOVÝ 62,65 263,14 368,38 736,8
1010 PELARGÓNIOVÝ 124,79 527,42 738,38
1011 ROZMARÝNOVÝ 83,2 349,51 489,32  
1012 TYMIÁNOVÝ 71,31 299,49 419,27
1013 YLANG -YLANG 109,56 460,13 644,22
1014 Z CITRONOVÉ RŮŽE 72,9 306,25 428,76
1015 PAČULIOVÝ 72,88 306,18 428,64
1016 Z RŮŽOVÉHO DŘEVA 75,69 317,82 444,95
1019 ŠALVĚJOVÝ 78,43 329,4 461,16 922,31
1020 GRAPEFRUITOVÝ 74,69 313,71 439,17
1017 NEUTRÁLNÍ 52,99 222,56 311,6 623,17
1021 JEŽÍŠEK 332,54 465,53
1018C SADA KOUPELOVÝCH OLEJŮ 18 × 20 ml 627,33

HY -OLEJE NA OMÝVÁNÍ OBLIČEJE

Kód
zboží 6% sleva

Kč
20 ml

C
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

P
1000 ml

J
1305 HY -OLEJ Z RŮŽOVÉHO DŘEVA 68,01 285,66 428,49 856,98
1304 HY -OLEJ YLANGOVÝ 71,94 302,18 453,25 906,51
1303 HY -OLEJ SANTÁLOVÝ 74,8 314,17 471,25 942,5

1306 HY -OLEJ NEUTRÁLNÍ 63,29 265,79 398,69 797,37 1275,8
1302 HY -OLEJ NA ODSTR. MAKE -UPU 63,29 265,79 398,69 797,37 1275,8
1301 HY -OLEJ NA HOLENÍ 66,49 279,25 418,86 837,73
1980 LIPIO KARLOFF 315,39 471,87

6% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 8. 9. 2017 do 1. 10. 2017 do 24.00 hodin.

SPRCHOVACÍ OLEJE

Kód
zboží 6% sleva

Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
P

1102 BOROVICOVÝ 63,2 265,92 372,31 744,63
1103 CITRONOVÝ 65,49 275,05 385,07 770,11
1104 FRISCH 63,31 265,91 372,28 744,55
1105 LEVANDULOVÝ 64,5 270,88 379,21 758,47
1106 ROZMARÝNOVÝ 73,12 307,04 429,85 859,64
1107 SANTÁLOVÝ 69,73 292,92 410,06 820,13
1108 Z CITRONOVÉ RŮŽE 62,65 263,14 368,38 736,8
1109 ČAJOVNÍKOVÝ 60,41 253,7 355,17 713,0
1112 ŠALVĚJOVÝ 63,61 267,17 374,05 748,1
1113 GRAPEFRUITOVÝ 61,55 258,57 361,99 698,09
1110 NEUTRÁLNÍ 52,99 222,56 311,6 623,17
1114 MEDUŇKOVÝ 61,67 258,99 362,59 725,15
1116 JALOVCOVÝ 63,94 268,54 375,95 751,89
1117 HVĚZDA 254,13
1111C SADA SPRCHOVACÍCH OLEJŮ 12 × 20 ml: 557,16

PŘÍPRAVKY NA INTIMNÍ HYGIENU

Kód
zboží 6% sleva

Kč
20 ml

C
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

P
OLEJE

1202 HY -INTIMA (pro ženy) 55,56 233,31 326,62 653,25
1203 HY -INTIM H (pro muže) 55,56 233,31 326,62 653,25
1205 HY -INTIM SET 2 × 100 ml 451,77;    2 × 200 ml 587,32

1209 SADA INTIM 541,14
KRÉMY

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

1204 INTIMISS 48,03 360,24 612,38 1152,78
1206 FEMISHEA 55,96 419,67 713,42 1342,94
1211 GENISAN 60,07 449,1 763,47
1212 PRESHEA 63,13 473,37 804,74

DEODORANTY
50 ml

D
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

P
1000 ml

J
1208 HAPPY -DEO 142,04 252,6 404,16 808,31
4222 ANTIINSEKT SPRAY 209,25 334,82 669,62 1205,33

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

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

Kód
zboží

6%
sleva

Kč
5 ml

A
20 ml

C
30 ml

Z
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

P
1501 HERPILAN 156,85 533,25
1502 LIPPEA SPF 155,73 529,49
1503 DENTAROM 265,74 531,48
1504 ZUBNÍ OLEJ 60 252,08 378,1 731,02
1505 HALITOSAN 51,73 341,45 682,9
1506 KARIOSAN 44,37 186,33 279,52 540,4
1507 BABY -DENT 60,01 253,8 380,72
1508 TANALIP 151,46 514,92

PŘÍPRAVKY NA OŠETŘENÍ NOHOU

Kód
zboží 6% sleva

Kč
20 ml

C
50 ml

D
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

P
1000 ml

J
1804 KOUPELOVÝ OLEJ 

NA NOHY 76,35 267,17 374,05 748,1 1309,21

1805 MASÁŽNÍ OLEJ NA NOHY 106,41 372,44 521,43
2728 PREVENTY 95,80 399,43 559,21 1118,43
1806 MYKOSAN -N 265,92 877,61
1803 MYKOSAN -H plíseň pokožky 240,12
1801 DEO PROFUSS 34,93 160,62 257,04 481,96 771,11
1811 DEOBOTAS 211,56 338,5 636,37

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

1000 ml
J

1808 LYMPHA -PACK W/O 39,05 292,76 409,88 731,94 1229,65
1802 PEDI -DERM G10 19,24 144,32 202,05 274,22 375,24 736,04

OŠETŘENÍ VLASŮ A POKOŽKY HLAVY

Kód
zboží 6% sleva

Kč
5 ml

A
20 ml

C
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

P
1404 VLASOVÝ MYCÍ OLEJ (mast./norm.) 69,36 291,31 436,97 873,92
1405 VLASOVÝ MYCÍ OLEJ (suché/norm.) 69,36 291,31 436,97 873,92
1401 VLASOVÉ TONIKUM KOMONICOVÉ 198,39 396,72
1406 HAARETOL 72,47 304,42 487,05 974,16
1421 SEBOÖL 71,25 299,19 418,87 837,71

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
P

1403 LUPISAN 17,36 211,78
1402 HAARETTE Q 52,46 797,37
1420 SEBOSAN 31,82 238,68 334,15 668,28

100 ml – E 200 ml – G
2801 APILINE 236,81 378,91

6% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 8. 9. 2017 do 1. 10. 2017 do 24.00 hodin.

NOSNÍ OLEJE

Kód
zboží 6% sleva

Kč
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
1601 NOSNÍ OLEJ 209,07 334,52
1602 NOSNÍ OLEJ BABY 213,08 340,96 681,86
1603 DONOSOL 346,75
1604 LECINOS 359,35

REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE

Kód
zboží 6% sleva

Kč
30 ml

Z
100 ml

E
1907 LEVANDULOVO -MRKVOVÝ 325,3
1908 LEVANDULOVO -MRKVOVÝ SPF 6 361,64
1910 YLANG -YLANG 333,35
1919 AVOKÁDO 261,89
1904 AVOKÁDO SPF 6 297,29
1901 ALOE VERA 272,58
1920 ALOE VERA SPF 6 307,91
1902 ARNIKA 265,3
1903 ARNIKA SPF 6 300,38
1916 ALIPIA 394,03
1909 GERADERM 306,69
1911 NEUTRÁLNÍ 267,38 748,65

EXKLUZIVNÍ REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE BPJ

Kód
zboží

6% sleva
Kč

30 ml
Z

1917 ROSEA BPJ 947,86
1912 HEŘMÁNKOVÝ BPJ 961,78
1913 NEROLIOVÝ BPJ 1076,88
1914 SANTÁLOVÝ BPJ 1068,78
1915 NEUTRÁLNÍ BPJ 641,33
1921 JASMÍN BPJ 525,23
1922 JASMÍN SPF 6 558,93

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

NOSNÍ OLEJE

www.karelhadek.eu
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6% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 8. 9. 2017 do 1. 10. 2017 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

REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ KRÉMY

Kód
zboží 6% sleva

Kč
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
250 ml

H
2003 CITRONOVO -MRKVOVÝ 41,12 308,31 493,3
2011 SANTALIA 35,44 265,79 451,85 823,98
2012 SANTALIA SPF 6 39,28 294,73 501,04
2014 LEVANDULOVÝ 42,25 316,73 475,09 950,19
2015 LEVANDULOVÝ SPF 6 43,07 330,74 511,19
2016 MATEŘÍDOUŠKOVÝ/QUENDEL 40,65 304,92 487,85 945,22
2017 APISAN 47,21 367,06 514,16 925,7
2018 OLIVOVÝ 33,82 253,57 405,71 786,08
2019 OLIVOVÝ SPF 6 42,01 315,16 472,3
2022 ROSEANA 57,29 429,72 644,57 1160,23
2023 ROSEANA SPF 6 63,13 473,48 710,22
2025 AKNETTE 39,03 292,69 468,3 907,33
2026 AKNETTE SPF 6 42,65 319,83 484,41
2027 CITROSE 40,29 302,24 483,56
2029 TEA TREE 25,57 191,62 287,42 574,84
2030 TEA TREE SPF 6 27,73 207,82 318,45
2039 NEROLI 51,62 387,14 619,4
2050 SENSISHEA 24,66 184,85 295,78 517,65
2031 ALOE VERA 48,59 369,75 572,16
2032 TAMANU -DERM 78,42 620,36 975,94 1951,87
2033 SHEA -MELLISEA 42,72 320,42 480,64
2028 TANADERM 29,46 220,84 353,36

SPECIÁLNÍ KRÉMY

Kód
zboží

6% sleva
Kč

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

2001 MONTANA 31,82 238,68 357,99 692,15
2002 ATOP -DERM 37,23 279,25 418,84 837,7 1312,39
2020 ARADEA 25,65 399,43 790,76
2062 BODY SALVIA 46,69 248,24 397,17 794,34

LECITINOVÉ KRÉMY

Kód
zboží

6% sleva
Kč

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

2041 LECIDERMA SHEA SUPRA 49,78 375,81 567,49 1135,34
2053 LECIDERMA SHEA SUPRA SPF 6 50,41 411,5 646,07 1292,14
2042 LECIDERMA SHEA NEUTRAL 46,76 352,79 529,91 1059,85
2049 LECIDERMA SHEA NEUTRAL SPF 6 51,01 388,22 600,77
2043 LECIDERMA SHEA LAVENDEL 55,44 420,09 630,1 1260,2
2046 LECIDERMA SHEA LAVENDEL SPF 6 59,8 456,53 703,04
2044 LECIDERNA SHEA ROSE 73,31 567,04 850,57 1701,14
2047 LECIDERNA SHEA ROSE SPF 6 79,84 607,77 932,06
2045 LECIDERMA SHEA SANTAL 66,88 517,25 775,88
2048 LECIDERMA SHEA SANTAL SPF 6 71,34 554,42 850,2
2007 ELEUTHEROCOCC 45,83 343,65 522,35 1044,66
2008 ELEUTHEROCOCC SPF 6 52,46 393,42 598,02
2024 GELEE ROYALE – s mateří kašičkou 52,89 396,65 602,89 1205,77

LIPIO -SÉRA

Kód
zboží

6% sleva
Kč

35 ml
S

100 ml
E

1950 NEUTRÁLNÍ 321,17 742,2
1960 NEUTRÁLNÍ SPF 6 358,14
1951 RŮŽE 673,5
1961 RŮŽE SPF 6 710,85
1952 SANTÁLOVÉ DŘEVO 546,34
1962 SANTÁLOVÉ DŘEVO SPF 6 586,92
1953 HEŘMÁNEK 435,58
1954 RŮŽOVÉ DŘEVO 364,27
1955 LEVANDULE 369,47
1965 LEVANDULE SPF 6 411,96
1956 CEDR ATLAS 373,7
1966 CEDR ATLAS SPF 6 410,38
1957 ALBIDERM 466,96
1958 LMP 347,68
1968 LMP SPF 6 392,53

www.karelhadek.eu
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FLUID – GOTHEA

Kód
zboží 6% sleva

Kč
30 ml

Z
50 ml

D
1970 GOTHEA AMO 1383,72
1971 GOTHEA ROY 1553,64
1972 GOTHEA DREAM 812,26

ZÁKLADNÍ KRÉMY

Kód
zboží

6% 
sleva

Kč
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
250 ml

H
500 ml

I
1000 ml

J
2301 DERMISOFT 21,42 160,59 216,81 303,51 424,93 594,9
2302 NATURALIA 27,92 209,37 293,1 586,2 967,23
2303 SHEA BUTTER 34,04 255,19 357,31 714,59 1200,52 2029,45

PROGRAM SALTIA

Kód
zboží

6 %
sleva

Kč
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
250 ml

H
2036 SALTIA 28,24 211,78 381,21
2037 SALTIA BN 42,64 319,71 543,51
2404 SALTIA W/O 33,64 252,3 353,2 605,51

OČNÍ KRÉMY

Kód
zboží 6% sleva

Kč
15 ml

T
50 ml

D
2201 SHEA -CARRE R 345,67
2202 SHEA -CARRE N 306,05
2203 LECI -CARRE 342,3 855,75

TĚLOVÉ KRÉMY A OLEJE

Kód
zboží 6% sleva

Kč
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
200 ml

G
250 ml

H
500 ml

I
2060 BODYEM NEUTRAL 24,83 186,23 279,33 540,05 918,06
2061 BODYEM ROY 27,88 209 313,52 606,14 1030,44
2070 LECITINIA BODY BALM 294,94 589,9
2071 LECITINIA BODY MONTANA 324,08 648,16
2090 MOSKYTOL 259,94 410,72

6% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 8. 9. 2017 do 1. 10. 2017 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

BYLINNÉ PLEŤOVÉ VODY A TONIKA

Kód
zboží 6% sleva

Kč
20 ml

C
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

P
1000 ml

J
2501 CITRONOVÁ Pleťová voda 15,35 113,69 261,45 420,58
2502 HŘEBÍČKOVÁ Pleťová voda 15,35 113,69 261,45 420,58
2503 JALOVCOVÁ Pleťová voda 15,35 113,69 261,45 420,58
2504 LEVANDULOVÁ Pleťová voda 15,35 113,69 261,45 420,58
2505 ROZMARÝNOVÁ Pleťová voda 15,35 113,69 261,45 420,58
2506 RŮŽOVÁ Pleťová voda 24,54 181,52 417,5 671,64
2507 YLANG Pleťová voda 15,35 113,69 261,45 420,58
2508 ČAJOVNÍKOVÁ Pleťová voda 15,35 113,69 261,45 420,58
2509 CITRONOVÉ Pleťové tonikum 17,25 131,14 275,38 472,06
2513 HŘEBÍČKOVÉ Pleťové tonikum 17,25 131,14 275,38 472,06
2514 JALOVCOVÉ Pleťové tonikum 17,25 131,14 275,38 472,06
2516 LEVANDULOVÉ Pleťové tonikum 17,25 131,14 275,38 472,06
2517 MĚSÍČKOVÉ Pleťové tonikum 22,5 170,98 359,06 615,5
2518 ROZMARÝNOVÉ Pleťové tonikum 17,25 131,14 275,38 472,06
2522 RŮŽOVÉ Pleťové tonikum 25,86 196,63 412,91 707,82
2520 YLANGOVÉ Pleťové tonikum 17,25 131,14 275,38 472,06
2521 ČAJOVNÍKOVÉ Pleťové tonikum 17,25 131,14 275,38 472,06
2510 ELEUTHEROCOCC -PROPOLISOVÉ 

Pleťové tonikum, 70% alkoholu 41,95 176,2 246,66 528,58

PŘÍPRAVKY NA OŠETŘENÍ RUKOU

Kód
zboží

6 %
sleva

Kč
5 ml

A
10 ml

B
30 ml

Z
50 ml

D
100 ml

E
200 ml

G
250 ml

H
500 ml

I
1000 ml

J
1701 ELASTOSAN – olej na nehty 172,18 430,43

1702 REA 24,66 184,84 258,78 462,13

1703 MYRHEA 25,37 190,27 266,35 475,68 723

1704 SHEADERM TH 48,56 364,27 655,67 1129,2 1748,42

1705 BALNARU TH 38,14 285,95 514,72 886,47

1710 LECIO -MAJO 228,45 456,81 597,83 1112,24

9502
TERMORUKAVICE + 100 ml SHEADERM TH
+ 100 ml BALNARU TH + 100 ks sáčky 1044,53 (BEZ SLEVY)

6% sleva 20 ml
C

500 ml
P

1706 CITRIO Mycí olej 17,55 367,05

1707 DESINFI Mycí olej 19,22 399,38

1708 SENSITIV Mycí olej 24,91 500,81

www.karelhadek.eu
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6% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 8. 9. 2017 do 1. 10. 2017 do 24.00 hodin.

WOMAN THERAPY

Kód
zboží

6% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
P

1000 ml
J

1001 CELLU -THERAP Koupelový olej 104,73 439,83 615,76
1101 CELLU -THERAP Sprchovací olej 81,63 342,83 479,96
2707 CELLU -THERAP Masážní olej 76,09 319,51 447,28 894,59 1533,58

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

2702 CELLU -THERAP Masážní krém 40,47 303,47 485,57 971,12 1638,76
2730c SADA CELLU -THERAP testery 4 ks 279,88

20 ml C 100 ml E 200 ml G
1038 MENOTON Koupelový olej 85,45 358,83 502,36
1138 MENOTON Sprchovací olej 66,49 279,27 390,98
2738 MENOTON Tělový olej 90,28 379,15 530,79
h2741c SADA MENOTON 223,81

DĚTSKÁ SÉRIE
Kód

zboží 6% sleva
Kč

5 ml
A

10 ml
B

20 ml
C

50 ml
D

100 ml
E

200 ml
G

250 ml
H

500 ml
P

1005 HEŘMÁNKOVÝ Dětský koupelový olej 62,55 262,71 367,75 735,53

1207 MANDLOVÝ umývací olej 58,48 245,6 343,84 687,67

1602 NOSNÍ OLEJ BABY 213,08 240,96 681,86

2034 BABY K heřmánkový 26,65 200,01 279,98 500

2035 BABY L levandulový 25,57 191,82 268,55 479,56

2708 DĚTSKÝ masážní olej 52,37 219,93 329,92 659,8

2709 FENYKLOVÝ masážní olej 63,24 265,59 451,47

2713 MUTTISOFT 66,73 280,31 476,55 1009,17

2729c SADA BABY - testovací 8 ks 426,61

SPECIÁLNÍ PROGRAM COUPEROSE
Kód

zboží 6% sleva
Kč

5 ml
A

30 ml
Z

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

2004 ALTHEA Regenerační krém 53,24 399,28 598,93 1197,87
2005 ALTHEA SPF 6 Regenerační krém 57,58 431,72
1905 ALTHEA Regenerační olej 346,82
1906 ALTHEA SPF 6 Regenerační olej 381,77

REGENERAČNÍ PLEŤOVÉ MASKY
Kód

zboží 6% sleva
Kč

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

1000 ml
J

2401 JOJOBA 30,24 226,63 317,26 543,9 929,14 1631,68
2402 LECITHIN W/O 37,13 278,56 389,99 668,54 1142,1 1977,75
2403 NATURALIA W/O 35,25 264,37 370,11 634,48
2405 AKTIDERMA LY 38,2 286,36 429,54 773,17

MASÁŽNÍ OLEJE, KRÉMY A BALZÁMY
Kód

zboží 6% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
P

1000 ml
J

2714 CAYATHERM 95,11 399,43 679,03 1358,09 2276,79
2710 LEVANDULOVÝ 60,48 254,13 432,03 864,03 1448,54
2711 MANDLOVO -TŘEZALKOVÝ 57,82 242,82 412,84 825,6 1384,12
2712 THERMOTON 112,69 473,31 804,64 1609,25
2717 PMS (uklidňující) 118,6 498,13 896,64
2720 SKOŘICOVÝ 58,44 245,37 417,12 834,27
2722 COSETTE 132,38 555,96 945,14
2724 NEUTRÁLNÍ 50,77 213,23 362,49 725,01 1215,49
2716 LECITOL NEUTRAL Z 40,8 171,47 308,61 600,08 1011,55
2719 LECITOL NEUTRAL SUPER 59,39 249,41 448,95 872,95 1471,52
2721 LECITOL MCS -N 147,21 279,72 471,08
2735 LECITOL LINDENOL 56,87 238,79 405,92 811,83
2723 LECITOL ROYALE 69,72 292,84 497,87 995,72
2736 LECITOL YLJA 72,9 306,25 520,63 1041,3
2737 LECITOL WALO 66,19 277,95 472,5 945,02
2732 DR. VOŠTĚP 94,47 394,03 631,54 1263,08
2727 SADA MASÁŽNÍCH OLEJŮ 12×20 739,5

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

2701 CALEN B 24,76 368,93
2704 CALEN K 26,72 398,32
2705 TENARENE AKUT 33,26 249,48
2706 TENARENE SUPER 53,43 400,66
2731 SCHOKO PACK 30,31 345,46 690,94
2739 BORO-BORO BALSÁM 30,91 231,89 371,02 742,05

Vzhledem k neustálému pohybu cen surovin na světových trzích je nutno považovat ceny v tomto ceníku jen jako informativní. Jediný platný ceník je na našem e -shopu www.karelhadek.eu
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6% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 8. 9. 2017 do 1. 10. 2017 do 24.00 hodin.

OPALOVACÍ OLEJE
Kód

zboží 6% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

2601 SPECIÁLNÍ TĚLOVÝ OLEJ SPF 4 57,22 223,14 379,35
2602 OPALOVACÍ OLEJ SPF 6 80,54 346,31 554,1
2603 OPALOVACÍ OLEJ SPF 10 86,79 373,19 597,1
2604 OPALOVACÍ OLEJ SPF 15 99,12 426,18 681,91
2610 LECISON 299,25 478,8
2606 PANTESON 102,82 411,29 616,93

SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVKY

Kód
zboží

6% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
P

1809 DEPILOL 60,06 252,34 403,74 857,93
2733 NARBENOL 112 465,56
2803 HEMOSAN 62,98 264,5 423,22 846,41
1810 DEKUBITOL Spec. těl. olej 108,58 455,75 774,77 1549,55
2830 ATOSAN -LECI 97,41 409,12 572,77 1145,54

5 ml
A

30 ml
Z

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

2725 CHINA BALSAM 76,14 319,74 415,68
2726 THERMO -BALSAM 20,23 293,34 586,66 1055,99
2802 WINTERSHEA 46,82 257,59 412,13
2804 MOLUSAN 40,94 229,22 366,75
2807 PROATEM balzám 48,03 360,24 612,38
2808 SALTERICA 19,18 143,76 215,63 431,28
2740 JOSHEA 383,8 614,06 1228,15
2809 OLEOSOL BAL 84,01 117,61 235,24
2810 OLEOSOL JAGR 96,65 135,26 270,66
2811 OLEOSOL CELLU 105,71 147,96 295,93
2812 OLEOSOL PEDI 104,85 146,74 293,48
2821 ATOPINAL 39,25 294,29 411,99 823,98
2822 SHEA VITA 114,66 160,51 321,03 529,71

PŘÍRODNÍ PARFÉMY – PENTAGRAM

Kód
zboží 6% sleva

Kč
2,5 ml

Q
50 ml

D
4951 DŘEVO – SOUCITNOST 105,31 1403,75
4952 OHEŇ – LÁSKA 104,03 1387,01
4953 ZEMĚ – EMPATIE 106,31 1479,69
4954 KOV – ÚCTA 55,3 737,8
4955 VODA – MOUDROST 105,31 1403,75

PARFÉMY

Kód
zboží 6% sleva

Kč
2,5 ml

Q
50 ml

D
4908 VALENTINE – Unisex parfém 43,99 367,05
4909 KLEOPATRA – Dámský parfém 47,42 401,05
4910 FARAO – Pánský parfém 32,03 247,2
4911 MAGIC – Dámský parfém 48,36 410,74
4912 LILIEN – Dámský parfém 41,58 343,04
4913 VIOLA – Dámský parfém 56,35 490,59

PŘÍRODNÍ PARFÉMY – ČAKROVÉ
Kód

zboží 6% sleva
Kč

2,5 ml Q 50 ml D
4901 č. 1 MULADHARA -KOŘENOVÁ 36,3 270,62
4902 č. 2 SVADHIŠTHANA -SAKRÁLNÍ 46,51 428,34
4903 č. 3 MANIPURA -EMOČNÍ 59,31 626,38
4904 č. 4 ANAHATA -SRDEČNÍ 61,73 841,3
4905 č. 5 VIŠUDDHI -KOMUNIKAČNÍ 50,96 491,28
4906 č. 6 ADŽŇA -INTUIČNÍ 61,39 649,6
4907 č. 7 SAHASRARA -KORUNNÍ 48,18 456,22

DOPLŇKY STRAVY
Kód

zboží Bez slevy
Kč

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

1000 ml
J

3011 ELEUTHEROCOCC extrakt 237,86 547,04 1039,4 1995,66
100 g

E
250 g

H
500 g

I
1000 g

J
3002 ELEUTHEROCOCC KOŘEN 101,61 172,71 304,83 467,36
5105 VITAMÍN C v prášku – 130 g 259,53
 115 ml

U
215 ml

V
500 ml

I
1000 ml

J
3003 ALOE VERA GEL – šťáva 137,06 220,97 375,63
3004 ALOE VERA KONCENTRÁT –10× 307,9 493,43 994,3 1690,27

DESINFEKČNÍ A ČISTÍCÍ PŘÍPRAVKY

Kód zboží Bez slevy 140 g 
K

100 ml 
E

250 ml 
H

500 ml 
I

1000 ml 
J

1807 THYMICON 97,85 249,55 369,7
5500 ORANGE -SANITOL 271,92 390,76 625,26

5501 SAMEA 109,23 včetně 
aplikároru 69,81

Vzhledem k neustálému pohybu cen surovin na světových trzích je nutno považovat ceny v tomto ceníku jen jako informativní. Jediný platný ceník je na našem e -shopu www.karelhadek.eu
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6% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 8. 9. 2017 do 1. 10. 2017 do 24.00 hodin.

ÉTERICKÉ OLEJE

Kód
zboží 6% sleva

Kč
5 ml

A
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
100 ml

E
4001 AMYRIS 205,43 328,69 657,39 1129,88
4002 BADYÁN 141,89 227,01 454,01 780,35
4108 BAZALKA 223,51 357,61 715,26 1229,34
4004 BENZOE ABSOLUE PRYSKYŘICE 339,75 543,57 1087,17 1868,57
4005* BERGAMOT 274,53 439,27 878,5 1511,03
4006 BOROVICE -JEHLIČÍ 151,54 242,47 484,92 834,06
4003 CEDROVÉ DŘEVO ATLAS 119,48 191,17 382,36 657,16
4007 CEDROVÉ DŘEVO 127,6 204,13 408,25 702,23
4009 CELER -SEMENA 271,73 434,75 869,54 1494,5
4010* CITRON 181,26 290,01 580,03 996,92
4011* CITRON BEZ TERPENU 301,13 481,82 963,63 1656,26
4012* CITRON EXTRA 206,21 329,93 659,87 1134,15
4013 CITRONELA 126,51 202,41 404,85 695,82
4014 CITRONOVÁ RŮŽE 194,62 311,4 622,76 1070,41
4015 CITRONOVÁ TRÁVA 151,95 243,1 486,21 836,3
4016 CYPŘIŠ 210,76 337,21 674,41 1159,16
4076 ČAJOVNÍK 167,69 268,29 536,58 922,26
4017 ČESNEK 270,72 433,15 866,32 1488,95
4054 DOBROMYSL -OREGÁNO 260,71 417,12 834,26 1433,88
4018 ELEMI 309,21 494,73 989,45 1700,61
4019 ESTRAGON 336,59 538,51 1077,03 1851,13
4020 EUKALYPTUS 120,26 192,4 384,8 661,37
4096 EUKALYPTOVO -CITRONOVÝ 137,28 219,66 439,37 755,69
4021 EUKALYPTUS KOALA 106,01 190,81
4022 FENYKL 156,66 250,68 501,35 861,69
4023* GRAPEFRUIT 169,11 270,57 541,16 930,79
4024 HEŘMÁNEK ŽLUTÝ 649,92 1039,86 1663,79 3327,58 5719,28
4025 HŘEBÍČEK 113,08 180,95 361,88 621,99
4101 JALOVEC EXTRA 353,74 565,97 1131,93 1945,52
4027 JEDLE -ŠIŠKY 217,87 348,6 697,19 1198,3
4028 KADIDLOVNÍK 394,18 592,68 948,28 1896,56 3259,7
4029 KAFR 99,08 158,5 317 544,83
4030 KAFR PŘÍRODNÍ - KRYSTALY 115,05 184,05 368,09 632,66
4031 KAJEPUT 155,25 248,4 496,8 854,5
4032 KANANGA 253,92 406,29 812,56 1396,59
4103 KARDAMOM 402,13 683,35 1366,71 2323,13
4033 BOROVICE -KLEČ 217,85 348,58 697,16 1198,24
4034 KMÍN 222,02 355,2 710,4 1220,99

Kód
zboží 6% sleva 5 ml

A
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
100 ml

E
4035 KOPR 320,4 512,63 1025,24 1762,14
4036 KORIANDR 496,01 793,63 1587,23 2730,06
4038 LAVANDIN 174,18 278,7 557,41 958,03
4039 LEVANDULE EXTRA 254,62 407,39 814,79 1400,44
4097* LITSEA CUBEBA 126,08 201,71 403,44 693,39
4040 MAJORÁNKA 332 531,17 1062,37 1825,94
4041* MANDARINKA ČERVENÁ 241,69 386,7 773,44 1330,3
4098* MANDARINKA ZELENÁ 237,12 379,41 758,82 1304,22
4042 MÁTA KADEŘAVÁ 272,94 436,72 873,42 1501,18
4043 MÁTA PEPRNÁ 264,95 423,94 847,88 1458,36
4044 MATEŘÍDOUŠKA 291,78 466,86 933,73 1604,85
4046 MEDUŇKA INDICUM 117,96 188,7 377,42 648,7
4047 MENTOL PŘÍRODNÍ KRYSTALY 156,44 250,29 500,59 860,38
4048 MRKVOVÁ SEMENA 480,3 768,51 1536,99 2643,6
4049 MUŠKÁTOVÝ KVĚT 339,18 542,68 1085,34 1865,46
4050 MUŠKÁTOVÝ OŘECH 378,43 605,47 1210,95 2081,31
4051 MYRHA 332,29 531,63 850,64 1701,26 2926,18
4052 MYRTA 344,78 551,65 1103,29 1897,69
4053 NIAOULI 205,65 329 658,01 1130,94
4055 PAČULI 266,06 425,69 851,37 1464,37
4057 PEPŘ ČERNÝ 521,07 833,7 1667,4 2867,91
4099 PELARGÓNIE 337,68 540,31 1080,58 1857,25
4058 PETRŽEL 394,12 630,6 1261,21 2167,68
4059 PIMETOVNÍK 267,83 428,53 857,07 1473,08
4060* POMERANČ 94,38 151 301,99 519,42
4061* POMERANČ BEZ TERPENU 205,61 328,96 657,93 1130,82
4062* POMERANČ EXTRA 107,59 172,16 344,33 591,81
4063 POMERANČOVÉ LISTÍ 217,43 347,89 695,82 1195,94
4064 PUŠKVOREC 383,62 613,79 1227,59 2109,95
4065 ROZMARÝN EXTRA 171,96 275,12 550,28 946,45
4100 ROZMARÝN SPA 171,96 275,12 550,28 946,45
4067 RŮŽOVÉ DŘEVO 204,48 327,17 654,33 1124,64
4066 RŮŽOVÁ PALMA 216,36 346,17 692,34 1190,84
4069 SATUREJKA HORSKÁ 228,47 342,72 548,33 1096,67 1884,9
4070 SKOŘICE - KŮRA 398,18 637,1 1274,17 2189,97
4072 SMRK - JEHLIČÍ 169,58 271,34 542,66 933,38
4073 SPAJK 249,63 399,41 798,84 1374,01
4074 ŠALVĚJ 214,15 342,65 685,33 1177,88
4075 ŠALVĚJ MUŠKÁTOVÁ 481,72 770,72 1541,42 2649,35
4077 TÚJE 192,49 307,95 615,88 1058,58
*Jedná se o skupinu olejů, které mají oproti ostatním sníženou trvanlivost. 
Proto u nich vyznačujeme záruční lhůtu 1 rok. Tyto éterické oleje je nutné skladovat v chladu.

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

6% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 8. 9. 2017 do 1. 10. 2017 do 24.00 hodin.

6% sleva 5 ml
A

10 ml

www.karelhadek.eu
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6% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 8. 9. 2017 do 1. 10. 2017 do 24.00 hodin.

Kód
zboží 6% sleva 5 ml

A
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
100 ml

E
4078 TYMIÁN ČERVENÝ 354,12 567,34 1134,66 1950,21
4079 TYMIÁN SVĚTLÝ 145,44 232,71 465,41 799,91
4080 VAVŘÍN 280,28 448,48 896,92 1541,59
4081 VETIVER 329,91 527,86 1055,7 1783,06
4082 YLANG - YLANG 240,93 385,49 770,97 1325,1
4083 YZOP 569,66 911,46 1822,93 3133,15
4084 ZÁZVOR 484 774,43 1548,84 2664
9412 TESTOVACÍ KUFŘÍK S EO 3476,34 (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 264,38 1042,98 1668,25 2668,91 5336,48
4086 HEŘMÁNEK MODRÝ 159,85 639,38 1022,99 1636,78 3273,57
4087 JASMÍN ABSOLUE 536,69 2148,26 3436,31 5498,11 10996,18
4037 KOZLÍK 136,01 545,28 872,47 1396,19 2792,4
4088 MEDUŇKA OFFICINALIS 484,49 1938,03 3101,13 4962,07 9922,84
4089 MIMÓZA 239,65 959,98 1536,23 2458,46 4917,24
4090 NEROLI 559,24 2236,97 3579,12 5726,6 11453,22
4091 RŮŽE 1209,24 4836,9 7739,06 12382,49 24764,97
4092 ŘEBŘÍČEK 379,44 1517,73 2428,37 3885,39 7770,74
4068 SANTÁLOVÉ DŘEVO 287,95 1151,77 1842,84 2948,53 5897,07
4093 SLAMĚNKA 318,29 1274,73 2038,96 3261,99 6522,39
4094 VANILKA ABSOLUE 225,57 904,63 1447,58 2316,15 4632,35
4045 MED 437,76 1751,03 2801,66 4239,88 8479,73
*Jedná se o skupinu olejů, které mají oproti ostatním sníženou trvanlivost. 
Proto u nich vyznačujeme záruční lhůtu 1 rok. Tyto éterické oleje je nutné skladovat v chladu.

SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ
Kód

zboží 6% sleva Kč
10 ml B 20 ml C 50 ml D 100 ml E

4201 AFRODIZIAKÁLNÍ 208,89 334,21 668,44
4206 ANTIINSTEKT 176,16 281,86 563,69
4207 ANTINIKOTIN 357,29
4208 ANTIRAUCH 194,07 310,53 621,03
4205 ANTICHRAPIN 210,96 337,55 675,1
4202 AROMECLIMA 168,03 268,83 537,69
4203 HARMONIE 237,76 380,4 760,8
4204 NOC LÁSKY 358,19 573,07 1146,2

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

Kód
zboží 6% sleva 10 ml B 20 ml C 50 ml D 100 ml E

4210 THYMION 254,57 402,83 798,19
4211 DOBRÝ DEN 148,97 238,34 476,72
4212 RELAXAČNÍ 433,71 692,48 1387,9
4213 SENNÉ KVĚTY 139,5 223,19 446,37
4215 UVOLŇUJÍCÍ 168,13 269 538
4214 UŠLECHTILÉ DŘEVO 220,35 352,57 705,14
4216 INSEKTOL 171,73 274,75 549,52
4217 NELINOL 253,82 406,14 812,29
4218 VIROSAN 227,47 363,96 727,91
4219 ATEMOL 224,28 358,85 717,69
4220 AROMA -BUDÍK 215,76 345,21 690,43
4221 CHINA 189,2 302,71 605,43
4223 MOLUNOL 396,63 826,02
4229 AROMA BABY 239,12 478,21
5600 AROMISAN 242,88 369,39

Kód
zboží 6% sleva 10 ml

B
20 ml

C
30 ml

Z
50 ml

D
100 ml

E
1201 CANDISAN 267,33 427,71 855,42 1470,26
2805 PROAPINOL 248,61 720,95
4209 CANDIÖL 251,91 403,03 806,08 1133,56
4224 ANTIOXI 412,69 825,39 1403,15

SMĚSI ÉO SAUNA
Kód

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

4401 ČÍNSKÁ SAUNA 321,36 514,19 1028,33
4402 FINSKÁ SAUNA 259,59 415,32 830,63
4404 HORSKÁ SAUNA 296,28 474,08 948,14
4405 JAPONSKÁ SAUNA 278,83 446,1 892,2
4406 LESNÍ SAUNA 254,05 406,46 812,95
4409 POLÁRNÍ SAUNA 365,09 584,14 1168,26
4412 RUSKÁ SAUNA 278,26 445,22 890,44
4410 SAUNA RELAX 279,45 447,1 894,2

VITAMÍNY

Kód
zboží Bez slevy

Kč
20 ml

C
50 ml

D
115 ml

U
215 ml

V
5101 LECITIN SUPER 212,06 424,12
5102 PANTHENOL – provitamin B5 70,24 140,5 280,97 435,51
5103 VITAMÍN A 220,06 440,14
5104 VITAMÍN E 178,63 357,29 714,55 1107,57

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

ROSTLINNÉ OLEJOVÉ MACERÁTY

Kód
zboží Bez slevy

Kč
115 ml

U
215 ml

V
500 ml

I
1000 ml

J
5201 ARNIKOVÝ 346,99 555,21 1041 1735,01
5202 KAŠTANOVÝ 209,49 335,18 628,47 1047,44
5203 MĚSÍČKOVÝ 240,32 384,52 720,98 1201,63
5204 TŘEZALKOVÝ S10 219,96 351,96 659,88 1099,81
5205 TŘEZALKOVÝ W10 503,34 805,32 1510,02 2516,69
5207 TŘEZALKOVÝ O10 229,07 366,51 687,2 1145,31
5208 TŘEZALKOVÝ C10 219,96 351,96 659,88 1099,81
5211 TŘEZALKOVÝ M10 236,21 377,92 708,61 1204,62
5209 ALOE VERA 251,9 392,95 746,57 1269,14

PENTAGRAMOVÉ SMĚSI

Kód
zboží 6% sleva

Kč
1 ml

M
5 ml

A
10 ml

B
4851 DŘEVO  – SOUCITNOST 216,36 854,54 1367,27
4852 OHEŇ  – LÁSKA 213,64 843,87 1350,17
4853 ZEMĚ  – EMPATIE 228,3 901,8 1442,87
4854 KOV  – ÚCTA 111,07 438,77 702,03
4855 VODA  – MOUDROST 127,14 502,17 803,46
4850 SADA PENTAGRAMOVÝCH SMĚSÍ 5 × 803,94 3175,5

ČAKROVÉ SMĚSI

Kód
zboží 6% sleva

Kč
1 ml

M
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
100 ml

E
4801 č. 1 MULADHARA -KOŘENOVÁ 27,39 228,4 365,43 730,86 1257,11
4802 č. 2 SVADHIŠTHANA -SAKRÁLNÍ 43,17 359,73 575,57 1151,13 1979,93
4803 č. 3 MANIPURA -EMOČNÍ 61,22 509,9 815,83 1676,31 2806,47
4804 č. 4 ANAHATA -SRDEČNÍ 89,56 773,22 1237,13 2474,25 4255,74
4805 č. 5 VIŠUDDHI -KOMUNIKAČNÍ 49,88 412,45 659,89 1319,81 2270,04
4806 č. 6 ADŽŇA -INTUIČNÍ 65,32 544,25 870,79 1741,59 2995,54
4807 č. 7 SAHASRARA -KORUNNÍ 45,8 323,08 612,74 1225,5 2107,87
4800 SADA ČAKROVÝCH SMĚSÍ 7 × 368,89 2755,21

OSVĚŽOVAČ VZDUCHU
Kód

zboží Bez slevy Kč
100 ml E 500 ml I

7101 CLIMAFRESH 267,8 1009,4

ROSTLINNÉ OLEJE
Kód

zboží Bez slevy
Kč

115 ml
U

215 ml
V

500 ml
I

1000 ml
J

5040 AMARANTOVÝ OLEJ LZS 1557,8 2443,62 4685,87 7965,96
5041 ARGANOVÝ OLEJ LZS 380,49 608,78 1144,53 1907,55
5002 AVOKÁDOVÝ OLEJ 79,99 127,99 240,61 409,02
5003 BRUTNÁKOVÝ OLEJ LZS 353,17 565,07 1062,35 1806,01
5004 DÝŇOVÝ OLEJ LZS 209,68 335,47 630,68 1072,15
5005 JOJOBOVÝ OLEJ LZS (DPH 21%) 389,93 623,89 1172,88 1993,92
5042 KOKOSOVÝ OLEJ LZS 147,26 235,6 442,97 753,05
5031 KONOPNÝ OLEJ LZS 136,16 217,87 409,6 696,31
5006 LNĚNÝ OLEJ LZS 64,18 102,65 193,04 328,14
5007 MAKADAMIOVÝ LZS 91,54 146,45 275,3 468,03
5009 MANDLOVÝ OLEJ LZT 49,39 79,03 148,58 252,58
5039 MANDLOVÝ OLEJ LZS 139,3 222,86 418,96 712,22
5010 OLIVOVÝ OLEJ LZS 83,72 133,97 251,82 428,11
5011 PUPÁLKOVÝ OLEJ LZS 337,62 540,21 1015,6 1726,52
5012 RICINOVÝ OLEJ LZS (DPH 21%) 68,51 109,62 206,09 350,35
5014 SEZAMOVÝ OLEJ LZT 73,36 117,4 220,7 375,2
5015 SLUNEČNICOVÝ OLEJ LZS 57,96 92,71 174,32 296,34
5035 SLUNEČNICOVÝ OLEJ LZT 27,47 43,91 82,56 140,35
5016 SOJOVÝ OLEJ LZT 15,93 25,5 47,91 81,49
5017 Z JADER HROZNŮ LZT 71,5 114,35 215,02 365,52
5019 Z MERUŇ. PECEK LZS 179,82 287,72 540,9 919,53
5020 Z PŠENIČNÝCH KLÍČKŮ LZS 173,13 276,97 520,71 885,2
5021 Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ LZS 337,62 540,21 1015,6 1726,52
5023 Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ LZT 36,17 57,89 108,86 185,07
5043 Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ PRA 137,62 220,19 413,95 703,71
5022 Z JADER ANDSKÉ RŮŽE LZS 655,94 1049,5 1973,06 3354,18
5013 Z RÝŽOVÝCH KLÍČKŮ LZS 73,87 118,21 222,19 377,74
5024 KARITÉ (SHEA OLEJ) 82,67 132,27 248,67 422,76
5018 Z ČERNÉHO KMÍNU LZS 390,36 624,59 1174,15 1996,08

KOSMETICKÁ MÁSLA

Kód
zboží Bez slevy

Kč
100 ml

E
250 ml

H
500 ml

I
1000 ml

J
5025 MANGOVÉ MÁSLO 255,75 511,49 869,56

5026 KAKAOVÉ MÁSLO 167,06 334,1 567,97

5029 BAMBUCKÉ MÁSLO 100,51 201 341,71 610,94

6% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 8. 9. 2017 do 1. 10. 2017 do 24.00 hodin.

www.karelhadek.eu
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VÁNOČNÍ SMĚSI ÉO
Kód

zboží 6% sleva
Kč

10 ml
B

20 ml
C

50 ml
D

4301 VÁNOČNÍ ČAS 158,07 252,94 505,84
4302 VÁNOČNÍ DÁREK 163,76 262,02 524,02
4303 VÁNOČNÍ KOLEDA 208,19 333,14 666,25
4304 VÁNOČNÍ POHÁDKA 289,17 462,68 925,34
4305 VÁNOČNÍ SEN 191,49 306,38 612,76
4306 VÁNOČNÍ VEČER 164,6 263,39 526,76
4307 VÁNOČNÍ VŮNĚ 171,29 274,07 548,12
4308 VÁNOČNÍ STROMEČEK 159,36 254,98 509,95
4309 JEŽÍŠEK 190,06 304,1 608,19
4310 VÁNOČNÍ HVĚZDA 124,77 199,59 399,19
4311 VÁNOČNÍ NÁLADA 158,07 252,94 505,84
4312 VOŇAVÉ VÁNOCE 188,93 302,25 604,48
4313 ROMANTICKÉ VÁNOCE 213,27 341,22 682,46

AUTOPARFÉMY

Kód
zboží 6% sleva

Kč
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

I
7001 VANILOU 297,43 460,99
7002 LOVE STORY 268,62 416,36
7003 FLAVOUR 273,61 424,1
7004 FLIRT 355,71 551,38
7005 ANTI -TABAK 408,86 633,72
7006 FRUIT -LINE 550,73 835,83

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT
Kód

zboží Bez slevy Kč

9416 PILNÍK SKLENĚNÝ 54,55
9504 ŽELATINOVÉ TOBOLKY V1, bal. 100 ks 40,46
6000 OCHRANNÁ ROUŠKA, bal. 5 ks 11,10

S M L XL XS XXL
9500 TRIČKO AKH pracovní 98,24 98,24 98,24 98,24 98,24 98,24
6001 KOSMETICKÁ ČEPICE, balení 10 ks 23,80
9503 SÁČKY K TERMORUKAVICÍM 100 ks 58,79
9501 TERMOPODLOŽKA MASÉRSKÁ 150×60 1091,64
9506 AROMATÁCKY, balení 10 ks 26,20

série Emotion

6% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 8. 9. 2017 do 1. 10. 2017 do 24.00 hodin.

SPRCHOVACÍ OLEJE
Kód

zboží 6% sleva 100 ml
E

200 ml
G

8203 FLIRT SO 266,27 399,4

KRÉMY
Kód

zboží 6% sleva 50 ml
D

100 ml
E

8404 ETERICA RK 201,83 332,99

PARFÉMOVÉ OLEJE
Kód

zboží 6% sleva 10 ml
B

20 ml
C

50 ml
D

8501 AMBRA 109,25 174,81 349,6
8502 ANANAS 107,97 172,75 345,49
8503 AVOKÁDO 195,83 313,33 626,64
8504 BROSKEV 181,05 289,68 579,33
8505 KONVALINKA 118,75 189,61 379,96
8506 ČOKOLÁDA 121,17 193,86 387,74
8507 FIALKA 121,17 193,86 387,74
8509 JASMÍN 136,16 217,85 435,69
8510 KARAMEL 115,02 184,03 368,03
8511 KOKOS 106,37 170,19 340,38
8512 MED 121,17 193,86 387,74
8513 MEDOVÝ MELOUN 106,5 170,37 340,73
8514 MELOUN 121,17 193,86 387,74
8515 TABÁK 144,43 231,08 462,17
8516 VANILKA 119,99 192 384,01

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
L 750 ml

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

www.karelhadek.eu
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