
vůně jara 

se hlásí...



Není to tak dlouho, co se blížil  konec roku, a já jsem rozjímal

nad tím, jak ten čas r ychle letí .

Na stránkách vánoční Aromaterapie jsem čtenářům popřál to, co bych si přál i pro

sebe, tedy aby ten nadcházející rok byl lepší a vydařenější než ten předchozí. Přání

jakoby nabývalo na intenzitě, už i proto, že realita je podstatně jiná. A není to 

způsobeno mrazy, kterými se doba novoroční i přes globální oteplování prezentovala. 

Svět zasáhla ekonomická krize, a věřit tomu, co bylo zpočátku prezentováno, pak za to vše

může jediný finanční ústav zhroucený někde za velkou louží… Že by zbytek světa byl onen

pověstný baráček z karet?

Když tak přemýšlím, co se to děje… nejspíše to, nejsa studovaný ekonom, vidím úplně špatně.

Nemohu se ale zbavit dojmu, že za onu krizi mohou „národní mafiánská konsorcia“ (moje definice), samozřejmě, že nějak

zvolená, která běžně označujeme jako vláda. Každý rok, už dlouhá léta slýchám cosi o rozpočtovém deficitu, který je dokonce

zdravý a samozřejmě vždy i nízký. A tak státní dluh krásně roste. Konec konců za to mohou jen a jen voliči. Oni svým hlasem

přece přímo donutili zvolené, aby nasekali státní dluh. Co česká hlava, to bezmála 100 000 korun. V porovnání s jinými státy

to může být málo, jak slýchávám. Myslím ale, že málo jen do té doby, než se to začne splácet. A také pro ty, kteří se na tom jen

„málo“ napakovali. A úroky? Nevím! Nejsem přece ekonom. Odhaduji je tak 5 000 Kč ročně na hlavu. Tedy 50 miliard ročně,

byť nejsem ekonom...! A to není všechno. Půjčuje si vláda, proč by jinak měli žít podřízení jejich excelencí? A tak zadlužení

domácností se řádově od státního dluhu neliší. Vzato kolem dokola, těžce mě mrzí, že jsem nestudoval ekonomii. Na chemce

mě otravovali nějakým stupidním zákonem o zachování hmoty. Na inflaci u něj zapomněli. Jó, aby vznikla molekula vody, musí

se vzít dva atomy vodíku a jeden kyslíku. Ale co by se stalo, kdybych měl jen jeden vodík a kyslík a druhý vodík bych si měl

vypůjčit...? Raději ne, na úrocích a daních bych mohl přijít o kyslík. A ono už se takhle dost blbě dýchá…!

Snad jen pohled na kalendář mě uklidňuje. Nebude trvat dlouho, a o slovo se přihlásí jaro. Vše se zazelená, příroda se ozdobí

květy, zvýší se biologická aktivita a zase se bude lépe dýchat. 

Váš Karel Hadek
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7% jarní sleva

Dny se již znatelně prodloužily, jsme na

cestě „za sluníčkem“. Jeho hřejivé jarní

paprsky nás zcela jistě potěší. Lze předpo-

kládat, že jarní náladu zvedne i voňavá

pozornost, kterou není nic jiného než 

Tato sleva bude odečítána zcela automaticky při vysta-
vování faktury od cen uvedených v ceníku u objednávek
doručených do 9. dubna 2009..
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Změna k lepšímu
Lepší a jemnější.
Již při svém zrodu a příchodu na německý trh na začátku 
osmdesátých let minulého století byly masážní oleje vyrobené
výhradně z rostlinných surovin nad očekávání dobře přijímány.
Zasloužily se o to jak svými vlastnostmi, tak i svojí kvalitou 
a účinky. S postupem času docházelo nejen k jejich vylepšování, ale
hlavně pak i vývoji zcela nových masážních olejů. A tak spatřily
světlo světa uznávané speciality jako jsou Thermoton, Preventy,
Muttisoft a mnohé další. Ani zde se však vývoj nezastavil.
Není tomu tak dlouho, co firma Aromaterapie Karel Hadek
zařadila do nabídky neutrální lecitinové masážní oleje série
„Lecitol“, které se doslova přes noc staly „hitem“ nejen profe-
sionálních masérů, ale i běžných uživatelů. Jejich vstřebatelnost,
schopnost regenerovat a zjemňovat pokožku a urychleně
dopravovat do pokožky účinné látky jsou opravdu na špičkové
úrovni. Tím se nabídla i možnost vylepšit i některé stávající
receptury. 
A tak s vydáním tohoto čísla Aromaterapie dochází k vylepšení
a aktivaci receptur obohacením o směs lecitinů u následujících
preparátů:
Thermoton
Preventy
Muttisoft
Cosette
Cellu Therap
Masážní olej na nohy
PMS
PMS-PRO

Vylepšení receptur lze spatřovat v tom, že preparáty bude
možné používat tak, jako doposud, a zároveň i dle schématu

popsaného u Lecitolů. Za zmínku zcela
jistě stojí i fakt, že při jejich nanášení na vlhkou pleť budou
daleko „krémovitější“. Pokožka jimi ošetřená bude ještě jem-
nější, urychlí a zefektivní se pronikání obsažených účinných
látek jednotlivých preparátů do hlubších vrstev pokožky. 

Karel Hadek

Kufřík – vzorkovnice
Jak asi voní dobromysl? A nejen dobromysl…! Otázky týkající
se vůní éterických olejů, ať již jednotlivých či jejich směsí, jsou
zcela jistě jedny z nejčastějších. Vzniká problém, jak na ně
odpovědět. Popisovat vůně slovy? Zde je pak zapotřebí opravdu
bujné fantazie, a přesto lze konstatovat – nic moc. Jistě je ze
všeho nejvhodnější nechat vnímat nikoli oči či uši, ale orgán
na tyto vjemy od přírody zařízený, tedy nosánek. Ten nám
spolehlivě dá najevo, co vnímá a zda je mu to příjemné či
nikoli. I to je důvod, proč s sebou na kurzy beru prakticky
všechny éterické oleje, které má firma v nabídce. Každý účastník
kurzu si tak může přivonět, zjistit co jak voní a eventuálně 
i zapřemýšlet… Člověk je skutečně schopen zapamatovat si
nejen pohlazení či nakopnutí, ale i vůně. Nelze se pak divit
zjištěním, že třeba levandulové mýdlo voní úplně jinak, než
levandulový éterický olej. Nutno odpovídat třeba i na dotazy,
proč podstatně jinak voní éterické oleje z květinářství někde
za rohem než ty z kufříku. A nejen jinak voní, ale i jejich cena
je někdy až nesrovnatelně jiná. Občasné zájemce o šeříkový,
konvalinkový a podobné oleje musím nejprve zklamat konsta-
továním o jejich neexistenci – byť jiní je bezproblémově obsta-
rávají a nabízí – a vysvětlovat, že tyto oleje jsou jen a jen 
syntetická imitace…  
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Již kdysi jsem problém vzorků éterických
olejů a jejich skladování řešil pořízením kufříků, do

kterých byla vložena molitanová vložka s výřezy, čímž vzniklo
místo pro 126 éteráčků a jejich směsí. Kufřík se osvědčil. Byl
nejen skladný, ale i lehko přenosný.
Jen těch éteráčků v mezidobí přibylo, o směsích, hlavně váno-
čních, ani nemluvě, a tak nové kufříky potřebovaly více prosto-
ru. Molitanové vložky, které se s éteráčky tak jako tak moc
rády neměly, nahradily prostor šetřící překližkové mřížky.
Současné kufříky tak nabízí domov 140 lahvičkám s draho-
cenným a voňavým obsahem. V současné době kufřík obsahu-
je 133 vzorků a 7 míst zůstává volných jako rezerva. Kufřík
slouží výhradně jako zdroj pachových vzorků obsažených éte-
rických olejů a jejich směsí. Obsahuje 1 ml levných éterických
olejů, drahých pak 0,5 ml a těch superdrahých 0,25 ml.
Stanovená zaváděcí cena kufříku, která činí  2 750 Kč, je spíše
symbolická, pokrývá cenu výrobních nákladů zhruba z jedné
poloviny. Kufříkovou vzorkovnici uvítají jako excelentní pomoc
kosmetičky, maséři a všichni další, kteří ji mohou potřebovat
jak při své práci, tak chtějí-li svým klientům nabídnout možnost
přivonět si k tomu, s čím pracují, co nabízí, a usnadnit tak i even-
tuální výběr.

Karel Hadek

P. S. 
Éterický olej česnekový nejen že existuje, ale dokonce voní tak
intenzívně „česnekově“, že jsem se rozhodl jej do kufříku nedávat.
Mohu garantovat, že by ostatní olejíčky „převoněl“.
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Jalovcový olej
Pokud bychom vytvářeli skupinu VIP éterických olejů, pak olej
z jalovcových bobulí by zde v žádném případě nesměl chybět.
Snad jen pro upřesnění dodávám, že „jalovců“ je několik desítek,
takže v tomto pojednání se budeme věnovat biotypu, který je
označován česky jako jalovec obecný, lat. Juniperus communis
a slovensky borievka obyčajná.
Používání jalovcových bobulí je všeobecně známé při výrobě
různých alkoholických nápojů, jako jsou gin či borovička. 
Je známo, že jalovec celkově posiluje organizmus, a proto je
nejčastěji takto doporučován či využíván jako aperitiv.
Bohužel, obsah účinných látek v těchto nápojích je velmi
nízký. Jeden by se garantovaně dříve upil než vyléčil… 
A tak nezbývá než v aromaterapii spoléhat na podstatně 
účinnější formu, tedy olejíček z jalovcových bobulí.
Specifikem jeho použití pak jsou prakticky „všechny problémy
látkové výměny“. Éterický olej z jalovcových bobulí obsahuje
jako hlavní účinné složky převážně monoterpeny a monoter-
penoly, jejichž účinky doplňují i obsažené sesquiterpeny. Díky
těmto obsahovým složkám nejen aktivuje látkovou výměnu,
rozproudí lymfatické tekutiny, ale napomáhá i odplavování 
a vylučování produktů látkové výměny z organizmu. Jalovec
bývá doporučován jako diuretikum, jeho hodnota je však dle
mého daleko více definována schopností detoxikovat organizmus. 
Použití tohoto oleje v aromaterapii je opravdu velmi široké.
Můžeme začít např. vodnatelností organizmu, neboť díky
obsaženým monoterpenickým alkoholům působí velmi výrazně
diureticky. Zde pak přichází v úvahu jak každodenní využití
různých preparátů (masážní, koupelové i sprchovací preparáty)
tak i vnitřní použití jalovcového oleje. 
Jalovcový olej však vykazuje i širokospektrální antiseptické
účinky. Skutečnost, že je z organizmu vylučován právě močo-

vými cestami jej předurčuje při zánětech
dolních cest močových. Vzhledem k anatomii
močovodů jsou to právě ženy, které tato velice nepříjemná
záležitost velice často potkává. Nezřídka slýchávám i nepo-
chopitelné příběhy o až pětiletém „léčení“ zánětů močových
cest antibiotiky. 
Jen jako okrajovou záležitost z oblasti močových cest lze též
zmínit, že jalovcový olej rozpouští i některé močové kameny.
V odborné literatuře se lze dočíst, že jalovcový olej by se neměl
používat při zánětech ledvin.
Jako důvod je zmiňována jeho schopnost zvyšovat aktivitu
ledvinové činnosti. Úvaha, dalo by se říci naprosto správná…
Ale není zánět ledvin jako zánět ledvin, a tak je praxí ověřeno,
že díky již zmíněnému jedinečnému složení, a jím daným 
protizánětlivým účinkům, se jalovcový olej osvědčil i při 
slabých a středně silných zánětech ledvin. Přesto bych v tomto
případě odrazoval od samoléčby, laik není schopen sílu
zánětu, jakož i celkový stav organizmu posoudit! 
Jalovcový olej dále vykazuje i protibolestivé účinky, a to hned
na několika úrovních. Nejen, že při bolestech kloubů působí
jako analgetikum, ale vykazuje i dobré protizánětlivé účinky. 
A právě zánětlivé procesy ve zmíněných partiích mohou být
zdrojem velmi nepříjemných bolestí. Proto je jalovcový olej, ať
již vnitřně či v preparátech pro vnější použití, doporučeníhodný
při revmatizmu. Také dna je chorobou látkové výměny. Při
tomto onemocnění dochází k nadměrnému hromadění kyseliny
močové v organizmu. Běžně tělo tuto látku vylučuje s močí.
Nadbytek kyseliny močové v organizmu způsobuje její krysta-
lizaci. Tyto krystaly se pak usazují nejčastěji v oblasti kloubů
a vyvolávají záněty včetně extrémně silných bolestí. Při dně se
pak excelentně osvědčuje schopnost jalovcového oleje kyselinu
močovou z organizmu „vymývat“.
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Občas se může stát, že to přeženeme 
s tělesnou námahou. Zde pak může docházet ke

vzniku laktátu a jeho krystalizaci ve tkáni tím, že glukóza je
díky nadměrné námaze ve svalstvu spalována za nedostatku
vzduchu – kyslíku. Nepříjemné bolesti svalstva při každém
pohybu pak přetrvávají několik dní, než dojde k pomalé 
oxidaci kyseliny mléčné a jejímu vyloučení z organizmu.
Jalovcový olej pak působí doslova jako „svalová sprcha“ 
a kyselinu mléčnou ze svalů vymývá „s důkladností sobě
vlastní“. Jalovcový olej je jednou z důležitých složek v tomto
případě extrémně účinného preparátu Dr. Voštěp.
Jalovcovým preparátům jako součásti každodenní hygieny
(sprchovací, koupelové, masážní oleje) by měli věnovat zcela
mimořádnou pozornost diabetici. Nejen, že aromaterapeutické
preparáty jsou velice jemné a dalo by se říci předurčené pro
pokožku diabetiků, ale zlepšují látkovou výměnu a podporují
detoxikaci organizmu. Navíc pak obsažený jalovcový olej má
velice pozitivní, stimulující vliv na slinivku břišní a játra.
Samozřejmě, že i zde je možné po konzultaci s lékařem zahrnout
vnitřní používání jalovcového oleje do celkové terapie. 
Jalovcový olej je díky svým účinkům taktéž vynikající specia-
litou pro období rekonvalescence po různých chorobách, kde
viry či mikroorganizmy produkovaly v organizmu nemocného
různé toxické metabolity. Jalovcový olej je napomáhá urychleně
vylučovat, a tím rekonvalescenci podstatně urychluje. 
Akné lze taktéž v mnoha případech vnímat jako problém 
látkové výměny. Při těchto potížích lze občas jalovcový olej
úspěšně využít i díky jeho adstringentním či antiseptickým,
popřípadě i detoxikačním vlastnostem. Snad ještě účinnější je
pak u některých dalších kožních problémů jako jsou ekzémy,
dermatitida, lupénka či alergie. Nutno podotknout, ani jalov-
cový olej není zázrak, který by vždy a všude naprosto spoleh-
livě pomohl. Ale tam, kde se mohou projevit jeho detoxikační

a látkovou výměnu podporující účinky, se setkáme s dobrými
výsledky vždy. A tak se nelze divit, že vysoký podíl monoter-
penů by mohl zavdat úvahám o jeho relativně vysoké dermální
dráždivosti. Olej z jalovcových bobulí je však v tomto smyslu
nutno chápat nikoli jako terpenickou záležitost, ale jako 
komplex. A tak ani koncentrace kolem 10 % jalovcového oleje
v tukové fázi preparátu nevykazuje dráždivé účinky. Běžně
používané koncentrace jalovcového oleje v preparátech KH
pak mají doslova a do písmene specificky uklidňující účinky,
srovnatelné se slabými kortikoidy. 
V závěru pojednání o jalovcovém oleji a jeho použití hlavně
pak u kožních problémů považuji za nutné upozornit, že díky
jeho detoxikačním schopnostem dochází k uvolňování toxinů
v organizmu. Pokud je jich velké množství a tělo není schopno
se jich průběžně zbavovat standardními způsoby, stává se 
celkem často, že na přechodnou dobu cca 10–14 dnů se stav
pokožky zhorší, a teprve poté se začne zlepšovat. Proto i zde

by mělo platit, že není kam pospíchat,
a méně bude i v tomto případě více.

Karel Hadek
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Saturejkový olej
Saturejka horská má svůj původ v horských oblastech středo-
moří. Jedná se o nenáročnou rostlinu, která má ráda vlhko 
a teplo, ale snáší velice dobře i chlad. Díky svému složení má
i charakteristickou vůni, definovanou hlavně vysokým obsahem
karvakrolu. Jak svým vzhledem, tak i vůní je pro laika obtížné
odlišit saturejku např. od tymiánu, mateřídoušky či dobromys-
li. Všechny jmenované rostlinky jsou příbuzné. Ať již proto, že
patří do čeledi hluchavkovitých, či proto, že pro složení jejich
(bio)chemických látek je typický vysoký obsah fenolických 
složek. Více než před dvaceti lety jsem si na dovolené v Černé
Hoře udělal i výlet do pohoří Orjen, které přímo vyrůstá z moře
u města Herceg Novi. V poloze kolem 600 m.n.m jsem objevil
zajímavou, mně povědomou rostlinku, kterou jsem pak
nacházel až někde do výšky kolem 1 300 m.n.m. 
Krásně „matřídouškovitě“ voněla, ale mateřídouška to nebyla.
A tak jsem přemýšlel, co by to jen mohlo být. Nenacházeje
odpovědi jsem se posléze vyptával i domorodců. 
Dozvěděl jsem se, že je to vrsač – dle místního označení. Jak
se nazývá latinsky…? Chyba lávky, nikdo neměl ani potuchy.
Přes známé jsem se dostal až k tehdejšímu řediteli hotelu
Riviera v Njivicích a ten mi jen tak bokem sdělil, že vrsač je
latinsky Satureia montana.
Poděkoval jsem, ale cloumal se mnou vztek, když jsem si 
uvědomil, že jsem sice probral všechny rostliny, jež přichází 
v úvahu, ale saturejku jsem naprosto nepochopitelně zapomněl
a vynechal. Ta mi prostě vypadla z hlavy. 
Olej ze saturejky horské stejně jako ostatní „fenolické“ oleje
patří k tomu nejsilnějšímu kalibru, co aromaterapie v oblasti
antiseptických účinků nabízí. A to je současně i důvod, proč je
saturejkový olej tak trošku problematické děcko. 
Nikoli tím, že je z této „rodiny“ prakticky nejdražší, ale díky

svému růstu v horách. Výška, ve které
saturejka roste a později se i sklízí, má velký vliv na
obsahové složky drogy a potažmo i na složení éterického oleje.
Definovat tak přesně účinky saturejkového oleje je značně
obtížné. 
Saturejkový olej je velice účinný proti některým bakteriím,
které označujeme jako gram-pozitivní. Zde bych pak rád zmínil
jen několik mikroorganizmů, které začínají být občas život
ohrožujícím problémem, protože si vytvořily multirezistenci
na antibiotika. A tak o nich slýcháváme daleko častěji, než by
bylo zdrávo. Jmenuji alespoň Staphylococcus epidermidis,
Staphylococcus aureus a Enterococcus faecali. Samozřejmě,
jak saturejkový olej, tak i ostatní fenolické oleje jsou mimo-
řádně účinné i na Candidu albicans (např. i v ústní dutině) 
a mnohé další, méně „populární“ plísně. 
V Německu se horská saturejka nazývá Bergbohnenkraut a za
toto pojmenování vděčí svému osvědčenému možnému použití.
Volný překlad by pak nejvhodněji zněl, jako „bylinka proti
nadýmání luštěninami“. Díky mimořádně silným antimikrobi-
álním účinkům jej však lze doporučit i při dalších zažívacích
problémech.
Výborně se osvědčilo také inhalování saturejkového oleje při
zánětech průdušek. Lze jej označit i za specialitu při černém
kašli. Zde se pak mohou i více než hodit též jeho sekretolytické
účinky.
Krom silné antimikrobiální účinnosti, které lze využít jak vně
– např. při kožních infekcích či plísňových problémech – tak 
i vnitřně, vykazuje tento olej celkově povzbuzující účinky na
organizmus. I tento olej má schopnost povzbuzovat imunitní
systém a značný obsah monoterpenických alkoholů jej činí
účinným i proti virům. 
Některé názvy bylin jsou opravdu zajímavé. Jak již jsem uvedl,
dobromysl je saturejce příbuzná a svými účinky podobná rostlina.
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V tomto smyslu by se i saturejka mohla
označovat stejně jako dobromysl za strůjce dobré

nálady. Při špatné náladě, stresu, či i depresích budou prepa-
ráty se saturejkou dobrou volbou. 
Dost často se můžeme od různých autorů dočíst, že saturejkový
olej je silně uklidňující. Jako argument slouží „uklidňující“
účinky na pokožku. Zde však nutno podotknout, že dotyční si
v tomto případě těžce pletou pojem uklidňující a antimikrobiální.  
Saturejkový olej je velice účinný, záněty však jaksi neuklidňuje,
daleko spíše se hodí slovo likviduje. Je však nutné jej zcela jed-
no značně zařadit do skupiny dráždivých olejů.
Doporučuji proto výhradně používání jen v nízkých koncent-
racích. Činíme tak s vědomím, že to neubírá na jeho účinnosti,
ale dermální dráždivosti. Thymol, karvakrol a další aktivní
biochemikálie vykazují v preparátu vynikající účinnost i při
koncentracích 0,1 % a nižších!

V preparátech určených k aplikaci na pokožku pak můžeme jít
s koncentrací až do výše zhruba jednoho procenta. Test 
snášenlivosti by pak měl být samozřejmostí. 
I při vnitřním použití se budeme držet nízkého dávkování.
Maximální denní dávka by neměla překročit 10 kapek. Vzhledem
k možné rychlé kumulaci fenolických složek v organizmu
bych nedoporučoval dlouhodobější používání saturejkového
oleje, spíše jeho využití pro krátkodobé, tedy několikadenní
nárazové terapie.

Karel Hadek

Zdravé oleje?
Poslední dobou mají dotazy na téma „zdravosti“ rostlinných
olejů sezónu. A nelze se divit.
Každý, kdo nějaký olej dodává na trh, nezapomene okamžitě
argumentovat posledními vědeckými poznatky, a tak nás ani
nemůže překvapit, že ať koupíme, co koupíme, nemáme šanci
koupit nic jiného než jen a jen to nejlepší…
Argumentace bývají podobné. Neobsahuje cholesterol, obsahuje
životně důležité omega -9, -6, -3 mastné kyseliny (viz článek
„Není máslo jako máslo“, Aromaterapie č. 2/2008). Někdy 
i vitaminy a další různé složky. 
Složení je vždy nejen výjimečné, ale současně až zázračně
léčivé… 
Řekl bych, nic nového v argumentaci. Připadá mi ale až pode-
zřele známá. Už za mého mládí totiž vědci pracovali na plné
obrátky. Když se pak soudruhům podařilo máslo prodat, byť
pod cenou, ale za devizy na západ a na tehdejší československé
občany nic nezbylo, čistě vědecké noviny Rudé právo otiskly
výsledky posledních – jakých jiných než vědeckých – poznatků,
že máslo vůbec není zdravé, a tak vlastně jeho nedostatek je

www.karelhadek.eu
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výsledkem soudružské péče o zdraví občanů. Pak se obchodně
nedařilo, máslo na západ se neprodalo, tak se muselo, zdraví,
nezdraví, střelit doma. Vědecké laboratoře makaly nadále na
plné obrátky, než se zase vědecky prokázalo, že to mizerný
máslo je daleko lepší než ona umělá – chemickým průmyslem
produkovaná – takymásla. 
A protože vědec je člověk, který přemýšlí permanentně, pak za
pomoci aplikace Einsteinovy teorie relativity toto vše stihli
objevit za mého mládí dokonce několikrát…
Doba se změnila. Ale vědci pracovali dále, bez ohledu na počasí,
a objevovali stále nové a dobré věci. Jen díky tomu vědeckému
výzkumu, prováděnému kde jinde, než v rozsáhlých laboratořích
reklamních agentur, dnes vlastně neexistuje naprosto nic
špatného. Úplně obráceně… vše, na čem se nechá vydělat
nějaký ten peníz, je nejlepší, nejzdravější a nejpotřebnější. 
Dokonce se proslýchá, že na základě vědeckého výzkumu, 
v rámci ozdravění (již tak úplně zdravých, místy až dokonce
přezdravělých) národů, padlo unijní doporučení zrušit Euro 
a zavést právě v dobách ekonomické krize daleko zdravější
BioEuro, u nás pak BioKorunu. 
Ale vraťme se na začátek. V žádném případě nepřísluší obyčej-
nému občanovi zabývat se otázkami, zda jako potravina je
vhodnější a přirozenější ona prapůvodní surovina nebo olej,
který se z ní následně vyrábí. Vždyť na jejích jednotlivých slož-
kách takto „demontovaných“ a jednotlivě rozprodaných se
nechá i více vydělat.
Jen jako malý příklad – proč doporučovat jako vhodný zdroj
nenasycených mastných kyselin třeba slunečnicová semínka,
vlašské ořechy, dýňová semínka, mandle apod.? To přece nejde,
vždyť jsou nepřijatelně levné. Když z nich uděláme olej lisovaný
za studena a „za tepla k němu přidáme vědecké zdůvodnění“,
vyděláme nejen na oleji, ale i na lecitinu, který ve zbytku po
lisování zůstane, my ho vyzískáme, a prodáme extra. 

Lněný olej 

(Linum usitatissimum)

Pokud se rozhlédneme po nějakém tom supermarketu či i prodej-
nách zdravých potravin, jistě tam objevíme „běžně zdravé“
oleje jako je sójový, slunečnicový či řepkový (které jsou prakticky
vždy vyzískány chemickou extrakcí). Pro „zlepšení stravitel-
nosti oblbnutím spotřebitele“ je pak olej deklarován jako „cold
processed“, tedy něco jako vyzískaný za studena, což je pravda
nejsvatější, neboť chemická extrakce je studený proces. 
Ale ani omylem není tento olej „cold pressed“, tedy lisovaný
za studena…! 
V nabídce najdeme jistě i podstatně dražší oleje ze stejných
výchozích surovin, jakož i další, méně běžné oleje. Např. olivový,
sezamový, olej z vlašských ořechů, olej z rýžových klíčků a další,
které pak jsou opravdu „cold pressed“, tedy lisovány za studena.
V poslední době jsem dostával dotazy na konopný olej, který
by měl být jistým způsobem zázračný. Asi není, neboť mám
pocit, že než se stačil ohřát, světu se podařilo objevit nový
„zdravý zázrak“. Je jím lněný olej. Že by až nyní? Vždyť lněný
olej, stejně jako len samotný je znám po staletí… a také pou-
žíván. Dobře, opravme to. Tedy slůvko objevit zaměníme za
znovuobjevit. Ano, souhlasím, je mimořádný svým složením!
Stejně tak souhlasím – každý z olejů je nějak mimořádný
svým složením! Zmiňovaná mimořádnost je přece specifikum
každého druhu oleje! 
Ona „lněná mimořádnost“ pak spočívá v extrémně vysokém
obsahu trojnásobně nenasycené kyseliny linolenové v její alfa
formě (dále jen KAL). Je to hlavně KAL, která dělá ze lněného
oleje olej vysychavý, čímž se osvědčil např. jako surovina na
výrobu barev. Nechme ale na pokoji jak malíře, tak i ctěné
Malíře a věnujme se oleji.  
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V minulosti byl lněný olej jako potravina
ve střední Evropě daleko více využíván.

Velmi známé jsou např. receptury: brambory na loupačku, tvaroh
smíchaný se lněným olejem, který nejen nahrazoval máslo…  
Len jako takový byl důležitou průmyslovou rostlinou pro 
textilní průmysl. Později jeho používání ustoupilo na úkor
jiných materiálů a stejně tak lněný olej ztrácel na významu
jako olej potravinový. 
Obrovský podíl vícenásobně nenasycených mastných kyselin
způsobuje nejen jeho vysychavost, ale i rychlé žluknutí. Olej
je nezbytně nutné skladovat jak v chladu, tak i temnu. Čerstvě
vylisovaný lněný olej má, řekl bych, semeno-oříškovitou chuť.
Již po několika dnech, tedy extrémně krátké době, však začíná
pomalu hořknout. Vůně oleje mi zrovna moc příjemná není.
Díky svému složení (uvedeno v katalogu, str. 119) je lněný olej
pro člověka vhodným zdrojem nenasycených mastných kyselin,
v žádném případě však ideálním! Např. ve Francii či
Portugalsku není lněný olej vůbec jako potravina povolen.
Důvod je celkem jednoduchý: Obsahuje glykosidy linamarin
a lotaustralin, které mohou být enzymaticky rozkládány na
aceton, kyselinu kyanovodíkovou a glukózu. Řekl bych, v tomto
případě až absurdně přehnaná ochrana spotřebitele. Zmíněný
enzym s názvem Linamarase se zničí vařením, a deaktivují jej
taktéž kyselé žaludeční šťávy. Z toho, co o lněném oleji vím,
usuzuji, že lněný olej je jako součást stravy velmi vhodný,
nikoli však bez omezení. Už i proto je nutné dodržovat jistá
pravidla dávkování. Jako vhodné množství bych viděl cca 2 g
denně pro dospělého člověka. To odpovídá zhruba jedné
mocca lžičce. Maximální denní dávka by se měla pohybovat
na úrovni jedné polévkové lžíce, což odpovídá zhruba 10 ml.
Tuto dávku bych u lněného oleje nedoporučoval překračovat.
Může se dostavit průjem, pocity přesycenosti apod. Dlouh odobá
konzumace většího množství může ovlivnit srážlivost krve.

Obzvlášť opatrně by se lněným olejem měli zacházet i lidé,
kteří mají problémy se žlučníkem, játry, slinivkou. 
Opravdu, lněný olej není jediným pod sluncem, který obsahuje
to, co označujeme jako omega -3 kyseliny. Hlavně pak lněný
olej se svými obsahovými složkami není naprosto žádný
léčebný zázrak, jak se občas jeho propagátoři snaží tvrdit. 
Z tohoto pohledu je např. řepkový olej jako potravina daleko
vhodnější (obsah KAL cca 10 %), takže zde jeho dávkování
netřeba hlídat jako u lněného oleje. Dokonce ani tvrzení, že
organizmus si omega -3 kyseliny nedovede vyrobit, není 
pravdivé. Na kurzech Aromaterapie se zmiňuji o některých
terapeutických účincích kyseliny gamalinolenové na organizmus.
Pár slov věnuji i její syntéze v lidském těle. Tedy malý příklad:
Po konzumaci kteréhokoli oleje, který vykazuje obsah kyseliny
linolové (sojový, slunečnicový, olivový a další) dochází v těle
v rámci trávení k různým procesům. Jedním z nich je i syntéza,
při které zdravý organizmus syntetizuje taktéž omega -3 kyse-
linu, která se nazývá kyselina gamalinolenová.   
Zde je pak nutno zdůraznit slůvko „zdravý“…! Ne u každého
tato syntéza funguje, jak by měla.

9www.karelhadek.eu
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Teprve při takovémto zdravotním omezení je třeba hledat
náhradní cestu, jak tuto složku tělu v potřebném množství
dodávat. 
Nutno konstatovat, že člověk je složitá biochemická laboratoř,
a lněný olej může napomoci, nikoli však zajistit, aby reakce
probíhající v těle přispívaly k optimalizaci zdravotního stavu.
Jak už jsem uvedl, lněný olej s obsaženými mastnými kyseli-
nami je jen jednou ze surovin, která se v organizmu účastní
procesů látkové přeměny. Nejen u starších lidí se ale může
stát, že jejich tělo není schopno dodanou surovinu KAL využít
a vytvořit z ní účinnou látku, tedy kyselinu dokosahexaenovou,
a pak je třeba sáhnout na osvědčený rybí tuk…, ale to by bylo
téma na samostatný článek.  
O to více pak přemýšlím, jak se má o celkové zlepšení zdravot-
ního stavu postarat lněný (a nejen ten) olej některých výrobců,
uzavřený do želatinových tobolek, obohacený o konzervační
látky proti žluknutí, byť na svoji „oběť“ čeká v lékárně…  
V závěru této časti bych snad jen zmínil, že jak lněný olej, tak
i semena lnu jsou již z minulosti známa i jako laxativa. Lněná
semínka rozdrcená či rozemletá na prášek a s teplou vodou
smíchaná na kaši byla a jsou používána v lidovém léčitelství.
Tato kaše se ve formě horkých obkladů aplikuje při hnisavých
a i zánětlivých kožních procesech. 
A lněný olej má své použití i v kosmetice. Jeho hlavní složky
KAL a kyselina linolová definují i zde jeho použití. Nízká hus-
tota oleje umožňuje jeho mimořádně rychlé pronikání do
pokožky. KAL má uklidňující a protizánětlivé účinky. Tyto
účinky jsou však relativně slabé. V případě potřeby je pochopi-
telně vhodné zvýšit je použitím specifických éterických olejů.
Tyto vlastnosti lněného oleje se hodí u podráždění, zarudnu-
tí, zánětů, popálenin (i po opalování), ekzémů, lupénky.
Obsah kyseliny linolové podporuje tvorbu ceramidů v pokož-
ce. Tato skutečnost pak lněný olej předurčuje pro ošetřování

zralé pleti, byť z praktického hlediska a co
do účinnosti budu před oleji s KAL upřednostňovat
např. oleje pupálkový, brutnákový, tedy oleje s obsahem KGL.
Lněný olej však nepoužíváme v kosmetice samostatně. Velmi
silně vysouší pleť. Lze doporučit koncentrace do 50 %. Jako
vhodné kombinační oleje bych označil jojobový, avokádový, 
z pšeničných klíčků. Výjimkou může být mastná až velmi
mastná pleť, kde je snížení produkce tuku žádoucí.   
Lněný olej je díky své charakteristické vůni, jakož i vysycha-
vosti málo vhodný jako masážní olej.

Karel Hadek

Badyán je zimomřivý!
Badyán je natolik zajímavý a příjemně vonící olejíček, že mu
zcela jistě věnujeme ještě letos v Aromaterapii vlastní stránku.
Byť jaro už je nedaleko, stále se stává, že dochází k prochlad-
nutí zásilek během přepravy. Badyánový olej je pak zajímavý
tím, že při teplotě pod 16 °C tuhne. 
Pokud se tedy stane, že si jej objednáte, a přijde lahvička 
s tuhým obsahem, pak stačí nechat ji volně stát nějakou dobu
při pokojové teplotě, a její obsah spontánně zkapalní.

Karel Hadek  

www.karelhadek.eu
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Lecitol miláček či milenec
V minulém vydání časopisu Aromaterapie jsem se zmínila 
o používání a využívání multifunkčního preparátu Lecitol.
Mnohé z vás tento článek oslovil, a proto jsem se rozhodla se
s vámi podělit o další zkušenosti s jeho účinky. Lehce připo-
menu, že s používáním jsem začala v měsíci červenci, tedy
před půl rokem. I po takové době mne tento preparát stále 
překvapuje... a to velice mile. Nejenže mi vyhovuje jeho vstře-
batelnost, ale dokonce mi šetří místo v zavazadlech, pokud
někam cestuji. Odličuje, myje a maže... a někdy i masíruje...
Stále jej používám dvakrát denně spolu s éterickými oleji na
podporu látkové výměny, na podporu pevné vůle ke zvládání
krizových situací a na pohlazení ženskosti. Naučil mne věnovat
se trochu sobě, deset minut ráno a deset minut večer.
Tomu, co vám napíšu, nyní věřit můžete, a samozřejmě nemu-
síte, ale ti, kteří mne potkávají na kurzech, vědí, že neověřené
věci neříkám. Nejprve začaly změny na rukou, hlavně pažích.
Ztratila se bílá podkožní krupička. Koncem měsíce listopadu
jsem si začala všímat změn na své pokožce, začaly se objevovat
pupínky jako kopřivka a já jsem si říkala, zda už není toho
Lecitolu trochu moc. Ale byla jsem tak vytížená, nebo zrovna
líná připravit si jiný preparát, vždyť už si moje tělo na to ranní
a večerní hlazení zvyklo, a tak jsem i přes tyto projevy pokra-
čovala. Pupínky se objevovaly hlavně v místě strií a chvílemi
svědily. To mne začalo napadat, že jsem zase začala tloust-
nout. Nic takového se však nestalo. Pupínky zmizely a já se
pořádně podívala na pokožku. Strie sice nezmizely, ale jsou
jiné... světlejší a nejsou v takovém rozsahu jako předtím. Byla
jsem překvapená, ty strie vznikly před devatenácti a půl lety
při těhotenství… 

Začátkem prosince jsem si všimla modřiny na rameni a říkala
si, kde jsem se zase praštila. Hned jsem se zarazila, modřina
byla pouze v místě keloidní jizvy po očkování TBC. Před ní to
místo bylo bílé a vystouplé. Dnes tam zůstala pouze jizvička,
která nevystupuje nad pokožku.
U používání Lecitolu zůstanu, chci vědět, co bude dál. Lecitiny
použité v Lecitolu, ale i v jiných kosmetických preparátech Karla
Hadka, se slučují se složením kožního filmu, a nevznikají tak
nežádoucí reakce na pokožce. Tablety Lecitinu se používají
jako potravinový doplněk na podporu mozkové činnosti a ne
jenom té. Lecitin je obsažen v buňkách, pomáhá utvářet naše
tělo, proto je vhodný i pro pěstění naší pokožky, právě ta je
nejvíce vystavována např. vnějším vlivům prostředí. Taková
horečka s pořádným pocením, kdy se tělo zbavuje uložených
nežádoucích látek, dá naší pokožce a imunitě taky zabrat.
Proto se domnívám, že Lecitolem svému tělu pomáhám a ono
se může zaměřit na jiné funkce... a nebo si i na malinkou
chvilku odpočinout...

Michaela Švorcová, e-mail: salonaura@seznam.cz

Vážený pane Hadku,
chtěl bych Vám poděkovat nejen za čas, který jste věnoval
odpovědi na můj mail, ale i za Vaši poradnu po telefonu.
Candiöl jsem si zakoupil u svého maséra, jak jste mi doporučil,
a nezbývá než konstatovat, že je to opravdu vynikající preparát.
Problémy, kterými jsem dlouhodobě trpěl a na něž antibiotika
nezabírala, jsou minulostí. Musím se přiznat, tak trochu jsem
i experimentoval. Vámi doporučené dávkování 3× denně 3 kapky
jsem nedodržoval, dávkování jsem i díky Vaší informaci zvýšil
na 3× denně 6 kapek. Mohu říci, že žádné vedlejší účinky, které
jste mi zmiňoval, se neobjevily ani v náznaku. Nevím, zda
mám děkovat Candiölu, ale celkově se mi zlepšil vzhled pleti 
a snad i imunita. I přes několikeré prochladnutí jsem výjimečně
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dobu mrazů přečkal bez onemocnění. Kdybych s Vámi osobně
nejednal, asi bych si Candiöl nekoupil, víte ono těch „zázraků“
po světě běhá hodně, a po několika zklamáních začíná být člověk
nejen opatrný, ale i nedůvěřivý. Patří Vám můj dík i uznání. Přeji
Vám tak spokojené zákazníky, jako jsem já.

Jan V.
Milý pane Jane,
děkuji Vám za referenci o Candiölu, která mě samozřejmě
potěšila. Co dodat k Vašim pozorováním? Ano v mnohém
máte pravdu. Já sám se držím zásady, že každý preparát má
svoji kvalitu, své účinky, a vždy se může stát, že pomůže, a nebo
taky ne. Jako problém doby vidím fakt, že mnohé prospekty
vznikají v reklamních agenturách, kde pohádky mají nejen
obrovskou oblibu, ale nacházejí i uplatnění. Není tomu dlouho,
dostal jsem od jedné klientky dotaz na přípravek a jako přílohu
i naskenovaný příbalový leták, v němž stálo doslova: „…je
vysoce účinným v boji proti známým i neznámým parazitům...“
Mám pocit, že tak nějak se rodí „zázraky“, které zmiňujete. 
Ač se možná jedná i o dobrý přípravek, na serióznosti mu ale
proklamování „prokazatelně neprokazatelných“ účinků zcela
jistě nepřidá. 
Candiöl kdysi vznikal jako kompozice éterických olejů, 
s akcentem na účinnost proti plísním.
Ke slovu se dostaly éterické oleje, které sice nepatří ani k nej-
jemnějším, ani nejchutnějším, ale mají velmi široké, empiricky
ověřené fungicidní, tedy parazitní houby a plísně likvidující
účinky.
A nejen to, příroda jim dala do vínku ještě něco navíc.
Jako „vedlejší účinek“, a díky Bohu za něj, vykazuje i silné
antimikrobiální a antivirální vlastnosti. Ty jsou dány některými
specifickými složkami éterických olejů a ve vhodné kombinaci
se pak navíc projevuje jejich synergický účinek. Nelze se tedy
divit, že krom plísní (hlavně pak téměř všudypřítomné

Candidy albicans) působí i na opravdu
široké spektrum různých bakterií a virů. Informace
od klientů mi potvrzují, že se Candiöl osvědčil např. proti virovým
onemocněním, jako jsou běžné opary, i proti pásovému oparu. 
U bakterií bych pak zmínil např. všeobecně známého zlatého
stafylokoka. V praxi je pak jeho užití velice široké. A tak se
nelze divit ani několika konstatováním, že krom plísní v trávi-
cím traku se ztratily i záněty dolních močových cest. Nutno
podotknout, že všechna tři sdělení byla od pisatelek, tedy žen.
Běžně například Candiöl pomáhal při bolestech v krku způso-
bených nastydnutím. Velice dobře se osvědčily jeho antiseptické
a antimikrobiální účinky, pokud se použil jako inhalační 
olejíček v době kapénkových infekcí. Kromě již zmíněného
bych další zajímavost Candiölu viděl ve vhodné kombinaci
fenolů a monoterpenických alkoholů. Ty zde pak podporují
vlastní imunostimulaci organizmu. Tyto účinky sice nejsou
tak vyhraněné jako u eleutherococcu, ale přesto, díky za každé
zlepšení imunity. No a v závěru bych rád zmínil i fakt, že jako
velice pozitivní je nutno hodnotit i schopnost Candiölu podpořit
látkovou výměnu. No ale abych jen a jen nepěl chválu. Díky
svému složení je Candiöl sice širokospektrálně velice účinný,
ale pokud se nanáší na pokožku, je třeba používat velmi nízké
koncentrace, aby ji nedráždil. Tím je míněno kolem půl 
procenta. Při vnitřním použití a vyšší dávce by se mohlo stát,
že Candiöl použitý nalačno by mohl zcela výjimečně dráždit
žaludeční stěnu. Zde je dobrým řešením žívat jej jednoduše po
jídle. A závěr… Těším se na sdělení uživatelů o dalších objevech
možného využití Candiölu …

Karel Hadek      

Dobrý den, pane Hadku,
s Vaší kosmetikou pracuji teprve rok, a zároveň ji prodávám
zákaznicím. Chtěla jsem Vám za Vaši kosmetiku poděkovat,
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protože každá zákaznice si z Vašeho
sortimentu vybere svoje, od krémů po oleje, přípravky na vlasy,
dětské výrobky. Perfektní je řada pro intimní hygienu, hlavně
Femishea! Musím říci, že pouze dvakrát jsem se za tu dobu 
setkala s alergickou reakcí! Jedna maminka kupuje pro své děti
sprchovací oleje, protože její děti trpí atopickým ekzémem 
a oleje jim vyhovují! Moje babička trpí popraskanou pokožkou
na rukou, revmatizmem a dělají se jí boláky a vředy. Zde jí 
perfektně pomohl krém na ruce Sheaderm TH. Já sama 
používám levandulový krém, regenerační obličejový olej 
a samozřejmě Femisheu. Co nejvíce zákaznice chválí je Lipio-
Sérum a Lecidermy! Jsem ráda, že mohu nabízet a používat tak 
skvělé přípravky! 

T.,  Chrudim

Zdravím Vás, pane! 
V podzimním čísle Aromaterapie píšete o praní v mýdlových
ořeších, a tak se chci podělit o zkušenosti pradleny. Můj první
pokus dopadl stejně jako Váš: zaprané prádlo. Hledala jsem,
kde udělali indičtí soudruzi chybu, a našla jsem ji. K prádlu
musíte přidat sůl Natura Sana – lžíci k běžnému prádlu 
a posypat skvrnu u špinavého, nebo skvrnu předeprat biologic-
kým mýdlem. Je to další investice, ale zase se ušetří na aviváži,
protože prádlo vyprané v ořeších je měkké. Najdete to na
www.mydlove-orechy.cz, zbytek jsou moje pokusy. 
Druhá je spíš inspirace. Byla jsem na Vašem školení hned 
v roce 93 a od té doby používám Vaši kosmetiku (uctivě smekám
klobouk ke kolenům!), kterou jsem si kombinovala s olejem
vyrobeným podle receptu amerického visionáře Edgara Cayce.
Výsledek je dobrý: ksicht bez vrásek (přestože kouřím) ve věku
55 let. Jestli Vás to zajímá, zde je recept: 2 unce olivového oleje,
5 uncí arašídového, 1 lžíce růžové vody, 1 lžíce lanolinu.
Používám oleje od vás, lanolin jsem nesehnala, tak dávám leci-

tin a přidávám 20 kapek éterického oleje Ylang-Ylang. 
Co vy na to, jako muž znalý světa kosmetiky a biochemik? 
Zdravím Vás a užívejte života, dokud svět trvá. 

Radmila O.

Vážený pane Hadku.
Moc Vám děkuji za rychlou odpověď, Femisheu jsem si již
objednala.
Zároveň bych Vám chtěla především za svou pětiletou dceru
poděkovat za preparát Molusan. Holčička trpěla moluskami
přes dva roky a teprve Váš „česnekový“ zázrak, co „..smrdí,
maminko, ale pomůže mi, že jo?...“, jak dcera říká, nám od
molusek pomohl, a to tak, že úplně, dokonce se zahojily i již
staré jizvičky. Šířím informaci o Molusanu, kde se dá, a chválím
Vás, kudy chodím.  

Petra T.

Vážený pane Hadku,
chtěl bych Vám poděkovat za Vaše odpovědi na moje otázky.
Nevím, kolik firem se ve světě zabývá výrobou kosmetiky 
a poskytuje k ní poradenské služby jako Vy. Jistě se ale nemýlím, 
pokud napíši, že jste v tomto směru rarita. S podobným přístu-
pem k potenciálnímu klientovi jsem se ještě nesetkal. Stejně
tak mě potěšil i Váš zájem o to, jak se mi Vaše doporučení
osvědčila. A tak vězte, že ano! Vaše poradenství se mi plně
osvědčilo. Sice jsem nezjistil, odkud moje kožní přecitlivělost 
a s tím spojené problémy pocházely, konec konců na to nepřiš-
li ani lékaři. Byl jsem na tom asi hodně špatně, navštívil jsem
jich totiž několik a každý mi diagnostikoval něco jiného. Ona
začervenání, svědění, šupinatost a pocit hrubosti pokožky se
po koupelích ve Vámi doporučeném meduňkovém koupelovém
oleji a používání mandlovo-třezalkového masážního oleje 
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a krému Sheaderm TH postupně (po zhruba pěti měsících)
úplně vytratily. Moje pokožka získala zpět svoji přirozenou
barvu, běžnou hladkost i hebkost. Na závěr pak ještě malá 
perlička. Vámi doporučená masážní (kožně-psychická) relaxační
směs levandule, citrónu a badyánu v mandlovo-třezalkovém
oleji opravdu působí jako vypínač. Při masážích pravidelně
usínám. Jen masér nadává, že ho spaní bere taky. Co napsat
víc, než že Vám patří nejen moje poděkování a uznání, ale 
i obdiv.

Jiří V., Olomouc

Milý pane Hadku,
už je to více než rok, co jsem se rozhodla Vám napsat do Vaší
poradny. Důvod byl jednoduchý. Počátek prvního těhotenství, 
a já dostávala dobré rady zleva i zprava, od známých i odbor-
níků. Občas jsem byla bezradná, neboť ony informace byly ne
zřídka i protichůdné. V mezidobí se naše rodina rozrostla 
o zdravou dcerku, a já Vám chci takto dodatečně vyjádřit své
poděkování za všechny rady, které jste mi poskytl. Váš Muttisoft
se osvědčil. Elastičnost pokožky v průběhu zvětšování objemu
byla dostatečná. Nutno podotknout, olejíček mi nejen dobře
posloužil, ale současně i krásně voněl. A tak jej používám
občasně ještě i dnes. Břicho mám jako před porodem, těhotenství
se na něm strijemi nepodepsalo. Vámi doporučené masírování
hráze Intimissem bylo taktéž jednoznačným úspěchem. Porod
se obešel bez nastřihování, a tak dnes díky vlastním zkušenos-
tem tuto proceduru doporučuji i svým kamarádkám. Po těchto
vlastních úžasných zkušenostech používám Vaše preparáty 
i pro naši malou. Jak heřmánkový, tak i meduňkový koupelový
olejíček jsou opravdu jemňoučké a pro dětskou pokožku jako
stvořené. Potěšilo mě, když i naše dětská doktorka potvrdila, že
jsem vybrala z nejlepšího. Trošku práce mi dalo vstřebání Vaší
informace, že není třeba děcko krémovat, že zde poslouží pod-

statně lépe a na celé tělíčko dětský olejíček
Baby. Ale i zde jsem Vás poslechla. Kůžička je po něm nejen
velmi hebká a jemná, ale potěšení mi činí, že v době, kdy 
i u kojenců jsou kožní problémy běžnou záležitostí, jsme 
těchto potíží ušetřeni. Přeji Vám mnoho spokojených zákazníků
jako jsem já a ještě bych chtěla poděkovat i za Vaše webové stránky.
Jsou zdrojem nejen zajímavých, ale i velice užitečných informací.

Alena N., Karlovy Vary 
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V němém údivu…
Tak jsem se zase po několika dnech vrátil z cest a pustil se do
vyřizování došlé hromady mailů. Nějaká ta reklama, tu jsem
hned vymazal, a potom několik mailů se stejným obsahem.
Nejen pošli to dál, jinak umřeš, ale také několik zajímavých
dotazů, co tomu říkám. A abych nezapomněl, i pár odkazů na
internet. Zde je onen mail, který mi v uplynulých dnech přišel 14×. 

RAKOVINA PRSU 
Jednou z příčin vedoucích ke vzniku rakoviny prsu je používání
antiperspirantů. Většina výrobků pro osobní odsmraďování
jsou tzv. antiperspiranty-deodoranty. 
Jděte domů a mrkněte se na obal.
Deodorant je v pohodě, antiperspirant nikoli. Jak poznáte anti-
perspirant? Kromě toho, že by antiperspirant mělo být napsáno
na obalu, což bohužel není vždy pravidlem, je hlavní složkou
antiperspirantu Aluminium Chlorohydrate, nebo něco tomu
velmi podobného. Důležité je v tomto případě to Aluminium!
Jde o sloučeninu hliníku, jejímž úkolem je proniknout do pokožky
a blokovat funkci potních žláz. Je-li na obalu výrobku pod nad-
pisem složení (Ingredients) napsáno všechno možné jiné než
Aluminium, jedná se s největší pravděpodobností o pouhý 
deodorant, který voní, ale neblokuje přitom proces pocení. 
Důvody, proč mít z antiperspirantu obavy, milé dámy, jsou
zde: Lidské tělo využívá několik oblastí, kudy vylučuje škodli-
viny (toxiny): v jamkách, co máte na opačné straně kolen, za
ušními boltci, oblasti třísel a v podpaží. Škodliviny jsou tudy
vylučovány ve formě potu neboli perspirace. Antiperspiranty,
jak již jméno napovídá, pocení zabraňují. Tím potlačují schopnost
těla vylučovat v podpažních jamkách přirozeným způsobem
toxiny. Tyto toxiny ovšem magicky nezmizí. Když je tělo nemůže
vyloučit pocením, ukládá je, a to do nejbližších lymfatických

uzlin – v oblasti podpaží. Jak známo, téměř všechny rakovinné
nádory (tumory) prsů se objevují ve vnějším horním kvadrantu
prsu. Tedy přesně tam, kde se lymfatické uzliny nacházejí.
Další důkazní materiál: Muži jsou, jak známo, méně náchylní
(nikoli vsak imunní) k rakovině prsu vyvolané používáním
antiperspirantu. Důvodem je fakt, ze muži si zpravidla nevy-
holují podpažní jamky, a většina naneseného antiperspirantu
tak ulpí na ochlupení a není přímo nanášena na kůži. Ženy,
které aplikují antiperspirant přímo na čerstvě oholenou pokožku
podpažních jamek (k čemu je paradoxně mnozí výrobci, např.
Gillette, přímo nabádají), zvyšují své riziko ještě víc. Holení
totiž odstraňuje vrchní vrstvy staré pokožky a narušuje její
povrch, čímž usnadňuje chemikáliím v oblasti podpaží rychlé
pronikání do hlubin těla. A též si navíc uvědomte, ze hliník a jeho
sloučeniny jsou na seznamu látek podezřelých z napomáhání
vzniku Alzheimerovy choroby (to je ta, co vám z mozku udělá
ementál s pěknými velkými dírami, což se navenek projevuje
jako předčasná, rapidně postupující senilita končící smrtí).
PROSÍM předejte tyto informace všem, na kterých vám záleží.
Rakovina prsu se v poslední době stává až hrozně častým
(smrtelným) onemocněním. Uvědomění může v tomto případě
zachraňovat životy. A pokud snad máte k mým slovům
nedůvěru, doporučuji vám provést si malý průzkum sami.
Ujišťuji vás, ze dospějete ke stejnému závěru.

Dříve, než cokoli napíši, musím uvést, že jsem byl i na internetu
a podíval se na zmíněné odkazy.
A nestačil jsem se divit…odpovídali i odborníci:

Dobrý den, takovýchto zcela nepodložených mailů kolují denně
stovky. Pokud vím, neexistuje na toto téma žádná ověřená 
studie. Jedná se tedy dle mého názoru pouze o výmysl. 

MUDr. Eva Šimůnková
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Podobných vyjádření od podobných odborníků, že by je mohl
vidlemi přehazovat… Pokud to napíše MUDr., ani se moc nedi-
vím. Pokud to však napíše PhDr., fakt je ještě Země placatá…? 
Vlastně oni mají pravdu! Vše považujte za fámu, nevíme nic 
o tom, že by existovala seriózní studie, která by nebezpečí
antiperspirantů potvrzovala. 
Bohužel chybělo mi tam ubezpečení že: „Existují seriózní studie,
které by bezpečnost používání antiperspirantů potvrzovaly!“
Ale tady přece vůbec nejde o antiperspiranty…, ale jejich obsa-
hové složky! A o toxicitě hliníku, o nemocech které způsobuje,
už byly popsány tuny papíru. Toxické účinky jsou velice 
široké a velice dobře známé. Popisovat je všechny by chtělo
„hliníkové vydání mimořádné Aromky“. Pokud to někoho 
zajímá, stačí zadat do vyhledavače internetu dvě slůvka – alu-
minium, toxicita. 
Ony formulace „pokud vím“, „nevíme nic o tom“ mají také
svůj půvab. Skandál… Jejich excelence nikdo neinformoval! 
V terminologii některých akademicky vzdělaných jedinců není
jak vidno obsaženo slovo „neznám“, ale pouze ony výše uvedené
diplomatické formulace. 
Ale zpět k článku. Ten si prostě musí vyhodnotit každý sám.
Na základě získaných informací.
Moje konstatování je jednoduché… Hliník je pro organizmus
zcela jednoznačně toxická látka. Jeho dodávání tělu v jakékoli
formě považuji za zdraví poškozující. Jen pro demonstraci:
jedním z jeho účinků je poškozování orgánů degenerací 
nervových buněk, dále aktivuje peroxidaci tuků, a tím i tvorbu
volných radikálů, nabourává metabolizmus organizmu i samot-
nou imunitu. V principu je mi jedno, zda se hliník do těla
dostane z potravin, nápojů, antiperspirantů či pojídáním 
kyselých potravin hliníkovými příbory (moje mládí a školní
jídelny). Širokou škálu nemocí pak jako důsledek hliníkové
intoxikace nelze vyloučit. A to je také to, co bych článku

vytknul. Autor zmínil bohužel jen jednu jedinou,
byť zrovna nejnebezpečnější chorobu – rakovinu. Nutno 
taktéž zmínit, že zdravotní problémy způsobené intoxikací
hliníkem se neprojevují hned, je to dlouho dobá záležitost.

Karel Hadek

www.karelhadek.eu

... hele, tak pokud vím, neexistuje žádná 
ověřená vědecká studie o tom, 
že by se Hliník do Humpolce neodstěhoval!
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Aromaterapie 
v Námestove

Námestovo je malé malebné městečko s bohatou historií ležící
na břehu Oravské přehrady, obklopené horami Oravskou
Magurou a Podbeskydskou vrchovinou. V centru města v obchod-
ním centru Klinec se nachází nedávno otevřené medicínsko-
kosmetické centrum Corrective, kde vás s kosmetikou
Aromaterapie Karel Hadek seznámí kosmetičky Veronika 
a Mirka. Provádějí zde medicínské úkony a upravují různé
kožní anomálie. Majitel MUDr. Dušan Horeličan věří, že 
aromaterapie, rostlinné oleje a éterické oleje jsou právě tím, co
jejich klientkám a klientům prospěje. Sám tyto preparáty 
používá a velice chválí. Díky hydrofilnímu oleji na holení se
mu zlepšila pokožka v obličeji a holení ho prý těší, suchá
pokožka se začínajícím ekzémem na předloktích se upravila
po sprchovacím Meduňkovém oleji. Aromaterapii vidí jako 
velikou výzvu a jako naději pro mnoho lidí. Voňavá kosmetika
bez chemických konzervačních látek a dnes již i bez chemických
emulgátorů (Leciderma) má budoucnost před sebou a může
být nápomocna i po medicínských zákrocích.
Aromaterapie se objevila v tomto centru v druhé polovině listopadu
a pomalu si i zde nachází své stoupence. Nejčastějšími problémy,
které zde řeší, jsou akné a herpes. Ale už vědí, jak na to s prepa-
ráty Aromaterapie KH. Levandulový a čajovníkový éterický olej,
Herpilan, Intimiss, Eleuterococcovo-propolisové tonikum či regene-
rační krém Montana bývají častými pomocníky při jejích řešení.
Spokojené jsou i klientky po masáži rukou (s použitím Sheadermu
nebo Balnaru) a následném zábalu v termorukavicích. Samy
se následně rozhodnou, který z preparátů na ošetřování rukou
si zakoupí pro domácí ošetřování. Své místo zaujímá i Leciderma
jako exkluzivní preparát.

Věřím, že své spokojené klienty najdou i další preparáty, a to
i proto, že se zde připravují nové možnosti ošetření, a i zde zaujal
své místo holistický přístup k člověku a jeho potřebám. Chystanými
novinkami jsou např. aromamasáž, masáž hlavy atd.
Každý začátek je pomalý a vyžaduje velikou dávku trpělivosti.
Lidé jsou nedůvěřiví k novinkám a nemají rádi, když se jim
něco vnucuje. Děvčata stále získávají nové zkušenosti i poznatky
v oblasti olejů a bylinek, aby jejich klienti byli spokojeni.
Kosmetika dle originálních receptur Karla Hadka však není na
Slovensku novinkou, má i zde již po několik let své nemalé
zastoupení a spokojené klienty.

Michaela Švorcová, e-mail: salonaura@seznam.cz

Jarní únava
Věčné téma… po před- a povánočním úklidu bytu nás čeká
neméně důležitý úklid, a to úklid a očista naší tělesné schránky,
která nasbírala z podzimních a zimních nečasů mnoho nečistot.
Nemusí to zrovna být nepříjemný úkol, naopak, vidím v tom
mnoho rozmazlovacích aktivit vlastního těla. Návštěvu u maséra,
jenž nabídne relaxační aromaterapeutickou masáž, při níž si
necháme pohladit tělo i dušičku a odplavíme škodlivé toxiny
z organizmu, ale i negativní myšlenky z mysli. Návštěvu 
kosmetičky, která omladí obličej, upraví vzhled a posílí sebe-
vědomí, nový sestřih u kadeřnice či odlehčené nožičky od
zatvrdlé kůžičky, kterou nám pečlivě odstraní milá pedikérka.
Ještě mě napadá jedna velmi milá návštěva ve voňavém 
království. Otvírám katalog plný zajímavých výrobků na celé
tělo a vybírám. Vybírám ovšem cíleně, budu přísná a mám
přání připravit si doma po dobu aspoň tří týdnů detoxikační
kúru. Přeji si jen to příjemné. A nacházím koupelový olej
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jalovcový, který spolehlivě rozproudí tok lymfatické tekutiny 
a hezky rychle vyloučí nebezpečné toxiny z těla ven. Jen si
nikým nerušena poležet v koupeli aspoň 20 minut a poté si
očistím obličej opět jalovcem v pleťové vodě. Snad mi zmizí
otoky spodního víčka. Pro jistotu si namíchám speciální pleťovou
masku. Do 5 ml jojobové pleťové masky si nakapu 1 kapku éte-
rického oleje z grapefruitu a jalovce, oba mají tu sílu roztočit
lymfu na plné obrátky, až z ní utíkají všechny škodliviny.
Myslím, že do své druhé koupele za pár dní přidám koupelový
olej z grepu. V katalogu listuji dále a zrak mi padl na zábaly
nožek. Zajásala jsem spolu s unavenými oteklými nohami 
a už cítím, jak si jemně vtírám přípravek Lympha-Pack WO od
prstů přes nárt, lýtka, až po zadeček, ať si užijí nožky v celé své
délce. Hezky je zabalím do potravinové fólie a rychle na pohovku
pod deku, kde mám už připravený bylinkový čaj, jak jinak nežli
čisticí. Pokud čistím tělo zevně, měla bych myslet i na vnitřní
orgány. Na jaře bývají v ohrožení játra a s tím souvisí tzv. jarní
únava, deprese, snížená imunita. Na játra je dobrý ostropestřec
mariánský, zejména jeho semena, z nichž se vaří čaj, či vyrábí
tinktura. Na radu svého oblíbeného bylinkáře používám pouze
semínka, která denně v počtu 10–15 rozkoušu a zapiji vodou.
Tak prý dostanu do těla nejvíce účinných látek. A když očista
vnitřní, tak se ještě podívám pěkně zblízka na tlusté střevo.
Na očistu tlustého střeva používám bylinnou směs 13 bylinek,
kterou kupuji v bylinkářství a piji po dobu 6 týdnů, denně
0,75 l čaje. Listuji katalogem dále a napadá mě, proč si 
neudělat i zábal na ruce. Použiji k tomu termorukavice a ruce
potřu opět pleťovou maskou lecitinovou, do které přidám 
1 kapku citrónové silice a 1 kapku jalovce. Ať to hřeje, proudí
a odtéká. Vše z těla ven. Po takové očistné kůře se tělo odvděčí
svým bezporuchovým provozem a já mu slíbím, že mu budu
dodávat kvalitnější produkty na spalování, budu jíst více zeleniny,
bílého masa, ryb a zapomenu na těžká jídla. Ještě jsem nakonec

neodolala a také si objednala sadu Cellu-Therap,
která je vhodná na odstranění celulitidy, však i to léto letos opět
přijde. A v jakém že voňavém království jsem byla? V králov-
ství silic, olejů a krémů firmy Aromaterapie Karel Hadek.
Přeji všem krásné, čisté jaro bez škodlivin v těle i v duši.

Barbora Kuruczová  
Studio Santé, www.kuruczovakosmetika.wz.cz

Kouzelná aromaterapie
Jsem velmi ráda, že jsem poznala účinky Aromaterapie již před
14 lety. V té době jsem měla značný zdravotní problém (už
jsem o něm v Aromaterapii psala), a dnes jsem vlastně za něj
vděčná, protože jinak bych nepovažovala za nutné dělat pro
své zdraví něco jiného, krom návštěvy lékaře.
Když jsem objevila vynikající účinky Aromaterapie na mé
zdraví, včetně zjevného vylepšení stavu pleti, začala jsem se
cítit lépe… Bylo to úžasné a troufnu si říci, že z úžasu nevy-
cházím ani nyní po tolika letech!
Proto, když jsem zvažovala, o čem tento článek napíši, udělala
jsem si soupis výrobků, které mají vynikající účinky a jsou
velmi prospěšné současně jak pro zdraví, tak i pro krásu… 
Ke svému úžasu jsem zjistila, že bych se chtěla zmínit o toli-
ka výrobcích, že by to vypadalo jako opisování katalogu aro-
materapeutických preparátů.
Tak zkusím z praxe popsat některé problémy a poznatky 
klientek a klientů a jak jim používání výrobků pomohlo.
Jistě mi dáte za pravdu, že by bylo naivní si myslet, že dlouho -
dobý problém s pletí se vyřeší jen vnějším používáním nějakých
výrobků (jak se nám snaží tvrdit reklamy). Ale vcelku zdárně
to jde v kombinaci s vnitřním užíváním, ať již máme na mysli
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vhodnou stravu, či aromaterapeutické
preparáty, jelikož tento problém má zcela jistě prvopočátek
někde uvnitř těla. Nejčastěji je příčinou nesprávné fungování
např. jater, ledvin, „nepořádek“ ve střevech, rozkolísanost
hormonů. Zkrátka nefunguje správně vylučování odpadních
látek z těla. Až často slýchávám, že člověk postižený nějakým
problémem s pletí si začne stěžovat, že mívá zácpu nebo nao-
pak průjem, že se budí v noci, většinou okolo jedné hodiny, že ho
často pálívá žáha, má bolesti páteře, je stále unavený… A také
dodá, že málo pije vodu, protože nemá žízeň, na pohyb nemá
čas a má sedavé zaměstnání…
Pokud se vše nedá trochu do pořádku, nemůže nikdo čekat
větší zlepšení a nakonec se s problémy začne smiřovat – jako
s něčím neřešitelným. Za předpokladu, že je člověk ochoten něco
změnit, výsledek se vždy dostaví. Často se v duchu pousměji,
když uslyším: Vždyť to už tak musí být, že? Jen dodám, nemusí.
A opravdu nemusí!
Ani sebelepší popis nenahradí odbornou konzultaci a zvážení
všech okolností, které se k danému problému váží a které by
laik vůbec nedával do souvislosti se svým problémem.
Ze svých zkušeností vím, jak velice prospěšné je měsíční 
užívání Candiölu. Nejen, že ve střevech „uklidí“, ale dozvěděla
jsem se od paní, která užívá mnoho léků, že se cítí lépe (užívá
i Eleutherococc 3× denně 15 kapek). Dokonce se jí přestal tvořit
zubní kámen, který chodila odstraňovat co půl roku, nic 
příjemného to prý není. I paní zubařka se divila, jak je možné,
že letitý problém skoro zmizel. Je to proto, že éterické oleje 
a preparáty s jejich obsahem jsou vlastně takové malé, nená-
padné zázraky. Např. levandulový éterický olej zhojí poranění
i spáleniny tak rychle, že tomu člověk, který to zažil poprvé,
nemůže ani uvěřit.
Velice mě těší, že i muži začínají na tyto výrobky „slyšet“ 
a mám velkou radost, když vidím, jak se doslova mění před

očima, protože pocítí úlevu, velice rychle se vytrácí i únava. 
V Aromaterapii č. 3/2008 jsem psala o třech výrobcích:
Eleutherococcu, dýňovém oleji a éterickém oleji z máty peprné.
Tato kombinace je velice účinná v začátcích, pak se dle potřeb
přidávají i jiné výrobky – je to velice individuální, ale spolehlivé,
a hlavně účinné. Lidé většinou chtějí vylepšit pleť obličeje,
protože tam je problém nejvíce vidět. To, co však vidět není,
ale obtěžuje mnohem víc, jsou bolesti kloubů, páteře, problémy
se zácpou či naopak průjmy, stálá únava, podrážděnost,
deprese… To se však většinou nepozná na první pohled, a tak
se s tím jaksi smiřují. Je pak radost vidět takového člověka, který
nakonec více ocení úlevu od bolesti, než zlepšení pleti, které
se také téměř vždy dostaví.
Dost často se setkávám s problémy očních víček – svědivost,
po ránu slepená víčka...
Velice zdatným pomocníkem je pleťová voda Hřebíčková. To je
doslova balzám pro úlevu od těchto problémů.
Všichni víme, že prevence je daleko lepší, než zvládání již
vzniklých potíží.

Kdo si zvyknul ošetřovat pleť postupem: 
1. Mycí olej dle typu pleti
2. Pleťová voda, či tonikum dle typu pleti
3. Regenerační olej nebo krém dle typu pleti

... to vše ráno a večer, určitě poznal zlepšení a možná i zkrás -
nění pleti.

Každý si určitě najde svůj oblíbený přípravek a za velice krátkou
dobu pozná pozitivní změny. Mě velice oslovila novinka, krém
Leciderma. Moje pleť by řekla, že je to pro ni takový malý zázrak.
Tak bych mohla psát o mnoha dalších preparátech, protože
jsou prostě úžasné!
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Když nevíte, co je pro Vás nezbytně nutné a jak vlastně začít,
nechte si poradit od toho, kdo už má zkušenosti a, Aroma -
terapií se zabývá, a zamiloval si ji!!! Díky vynikajícím kurzům
pana Karla Hadka, je nás „nadšenců“ už hodně.

Kolarčíková Vlastimila – kosmetička-aromaterapeutka
E-mail: vlastimilakolarcikova@seznam.cz

Plísně
Plísně byly tématem loňské jarní Aromky a já se o nich zmí-
ním i v té letošní. Plísně s námi žijí a nelze se jim ubránit, ovli-
vňují náš život několika způsoby. Plísně jsou v životním pro-
středí všudypřítomné. Jejich úkolem v přírodě je vše organic-
ké, to co již odumřelo, a je tedy nepotřebné, znovu vrátit do
přírodního koloběhu – do země. Stejný úkol mají i v trávicím
traktu. Plíseň se nikdy nemůže usadit na zcela zdravé tkáni.
Živnou půdu připravují plísním v organizmu neživé látky.
Penicilín je vlastně také plíseň, a kolik životů pomohl zachránit,
ale vše musí být používáno s rozumem.
Onemocnění vyvolaná plísněmi se dělí do několika skupin:
vlastní mykózy, mykotoxikozy způsobené metabolickými pro-
dukty a toxiny plísní. Plísně napadají jakoukoli tkáň od kůže
až po vnitřní orgány. Rozdělují se na plísně vláknité a kvasinky
(pověstná kandidoza). Podstatné je, že plísně zpracovávají
cukr, z něhož vytvářejí potřebnou energii, a proto přebytek
cukru, ať už zaviněný jeho nadměrným příjmem nebo špatným
zpracováním při metabolických chorobách, způsobuje často
rozšíření plísní. Než se nám podaří plísně zlikvidovat, musíme
vyčistit tkáně od nežádoucích látek (zbytky léků, antibiotika,
těžké kovy...). Důležité je upravit metabolizmus, aby se ke tkáním
nedostávaly přebytky cukru. To znamená omezit požívání
cukrů a škrobů.

S plísněmi máme své zkušenosti téměř
všichni. Kandidozy převážně u žen, svědění v intimních
partiích, špatně rostoucí nehty na nohách, olupující se kůže
rukou nebo nohou. Toto vše nám oznamuje, že jsme 
hostiteli plísní. Pokud budeme používat preparáty ošetřující
pokožku, řešíme povrch, ale nikoli příčinu. Cílená detoxikace je
důležitá i při těchto potížích. Preparáty Mykosan H a Mykosan
N byly vytvořeny za účelem ošetřování pokožky a nehtů,
Intimiss, Femishea a HY-Intima či HY-Intim jsou prospěšné pro
intimní partie. Femishea může být i krémem na promazávání
pokožky nohou, a to velice účinným hlavně u mužů, kteří mají
uzavřenou obuv po celý den, a i přes používání dezinfekčního
prostředku Thymicon, který udržuje mikroklima v obuvi, se
pokožka stále loupe.
Velice vhodným preparátem, kterého si sama velmi cením, je
Candiöl. Ten dokáže pomoci i detoxikaci těla. Já osobně začnu
již v době zvýšeného přísunu cukru a nezřízeného přejídání...
Odplísnění tímto preparátem jsem již jednou podstoupila, a to
v létě, nastartovala jsem organizmus a opravdu se cítila lépe.
Candiölem jsem si zakapávala i nehty palců na nohou, a věřte
nevěřte, ony mi po několika letech narostly zdravé. Po dobu
jednoho týdne jednou denně kapka Candiölu přímo za nehet,
pokračovat používáním Mykosanu N a jednou až dvakrát
týdně Candiöl. Zároveň nasadit vnitřní kúru: dvakrát denně
jednu kapku Candiölu po dobu 28 dnů. Pokud se vám tvoří
přechodné bílé skvrnky na pokožce, může jít také o plíseň, 
a zde vám také pomůže detoxikace Candiölem. Nezapomeňte
na pitný režim, nejlepší je pramenitá voda, případně balená
bez bublinek. Vnitřní detoxikace je složitější záležitost, proto
v případě, že se s aromaterapií teprve seznamujete, doporučuji
poradu s lékařem. Je možno podstoupit detoxikaci MUDr. Jonáše,
kterou vám pomohou provést odborníci k tomu vyškolení, 
a aromaterapií tento proces doplníte. U plísní záleží i na tom,
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jaké preparáty používáte k ošetřování
pokožky, zda se kosmetika slučuje s kožním filmem či

nikoliv. Tak může vzniknout odlišné pH, což pokožku oslabí, 
a ta je pak zranitelnější, a tím i ná chylnější k napadení pato-
genními mikroorganizmy z vnějšku. Volme proto jiné mycí
prostředky a pěsticí krémy. Z řady Aromaterapie Karel Hadek
si jistě vyberete SO, KO, krém (Leciderma je vhodná pro všechny

typy pokožky) i mazací preparát na pokožku těla již tolikrát
chválený – Lecitol... Držím vám palce nebo pěsti v boji s plís-
němi, ale výsledek, byť nestálý (je zde stálá hrozba reinfekce),
stojí za to...

Michaela Švorcová, e-mail: salonaura@seznam.cz

Dovolená v Řecku s kurzem aromaterapie

Cestovní kancelář Pretty Tour

19. června – 4. července 2009

4.–16. září 2009

Podrobnosti najdete v minulém čísle Aromaterapie nebo na stránkách www.karelhadek.eu
Přihlášky viz kurzy na straně 36
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Vážený pane Hadku, 
dostal se mi do rukou Váš časopis Aromaterapie č. 3/2008 
a musím říct, že mě velmi zaujal. Chtěla bych se na Vás obrátit
s prosbou o radu pro mou jedenáctiletou dceru. Už delší dobu
má na obou chodidlech na patách několik bradavic, které se
pořád zvětšují. 
Letos v létě se k tomu přidala i nepříjemná plíseň, která se
začala projevovat loupáním kůže hlavně mezi prsty, pak
následně na celých chodidlech zespodu.
Kůže jí přitom nesvědí. Na plíseň jsme používaly několik týdnů
mast Canesten, ale po jejím vysazení se problém znovu objevil.
Jsem zastáncem přírodní medicíny, a tak jsme se s naší dětskou
lékařkou dohodly, že nebudeme nadále zatěžovat dětský orga-
nizmus mé dcery těžkou chemií, a rozhodly jsme se vyzkoušet
něco přírodního. Na bradavice jsem použila lidový recept s cibulí.
Přerušovaně několik týdnů jsem jí na noc přikládala na brada-
vice lupínky cibule namočené v octě. Reakce bradavic na tyto
vyčerpávající procedury byla taková, že každé ráno byly
namokvané a dcera po probuzení nemohla ani pořádně chodit.
Středy, zřejmě kořínky bradavic, sice na chvíli zčernaly, ale po
ukončení celé procedury bradavice nezmizely a opět se zvětšují.
Proti plísni si dcera mazala chodidla dle návodu 2× denně po
dobu několika týdnů olejíčkem H STOP od firmy Atok. Ten 
celkem zabral, kůže byla hladká, jemná a neloupala se. Ovšem
po jeho vysazení se kůžička na chodidlech opět začala loupat. 
Dočetla jsem se ve Vašem časopise o novém preparátu
Molusan, a chtěla jsem se zeptat, jestli je možné ho na tyto
bradavice také použít. 
Děkuji Vám předem za odpověď a za případné rady a přeji
mnoho dalších úspěchů ve Vašem pracovním i osobním životě.

S pozdravem Lenka Č. 

Milá paní Lenko, 
děkuji Vám za Váš mail i důvěru, se kterou se na mě se svým
dotazem obracíte. 
Omlouvám se, ale bohužel ne vždy je možné odpovědět 
obratem. Často bývám na cestách, a tak mě Váš mail zastihl 
v době, kdy jsem byl na cestě na kurz Aromaterapie v Ostravě.
Proto se k odpovědi dostávám až nyní.
Co se bradavic týče, celkem spolehlivě funguje rostlinka vlaš-
tovičník, která po utrhnutí pouští žluté až oranžové mléko. 
Bradavice se tímto mlékem pravidelně cca 2× denně natírá,
dokud se neztratí. Vzniká otázka, kde nyní sehnat vlaštovičník?
Na ten by se muselo čekat až do jara. Myslím ale, že by mohl
pomoci preparát Thymion – specialita na bradavice. Použití je
celkem jednoduché. Bradavice se zakápne a přelepí náplastí. 
I zde doporučuji bradavici zakapávat 2–3× denně. Běžně se
ztrácí během 7–10 dnů. Znám ale i případ, kdy se bradavice
ztratily až po 2 měsících používání preparátu.
Dále by bylo možné vyzkoušet i preparát Herpilan, ale předpo-
kládám, že Thymion bude podstatně účinnější.
A k plísním pokožky nohou... Zde lze použít buď Mykosan H
nebo taktéž Herpilan, vyrábí se nejen ve rtěnkovém balení.
Zde je však potřeba věnovat pozornost nejen nohám, ale 
i ponožkám a botám. 
I když plísně vyléčíte, jako by se nic nestalo, protože plísně
přežívají i na ponožkách, a hlavně v botách dochází bleskově
k reinfekci.
Zde bych doporučil pravidelné dezinfikování bot i ponožek
preparátem Thymicon a po ošetření, pokud se boty nenosí či
ponožky před praním, ukládat do igelitových sáčků, čímž
dojde k likvidaci plísní v thymiconové atmosféře.
U plísní celkově bych řekl, že není problém jejich vyléčení, ale
daleko náročnější je zabránit následné reinfekci. A to je pak
úkol na celý život. 
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Doufám, že Vám moje odpověď alespoň
trošku poslouží. Potěší mě, pokud mi sdělíte, jak se

Vám moje doporučení osvědčila. V případě jakýchkoli dotazů
jsem Vám samozřejmě i nadále k dispozici.

Karel Hadek

Dobrý den, 
obracím se na vás s dotazem, který se týká použití droždí ve
vašich produktových řadách kosmetiky. Blahodárný účinek
droždí byl prokázán historicky.
Našlo by se tedy droždí ve složení některého z vašich výrobků?
Předem děkuji za odpověď.

Milada Ch.

Vážená paní Milado, 
děkuji Vám za Váš mail i důvěru, se kterou se na mě se svým
dotazem obracíte. Ano, máte pravdu, droždí se od pradávna 
v kosmetice používá. Byť správnější než „používá“ by ale byla
formulace „používalo“. 
Kvasinky jsou živé organizmy, které produkují některé, pro
člověka velice zajímavé, látky. Jejich použití v olejových prepa-
rátech postrádá smysl, zde by vznikl jen „kvasnicový zákal“.
V emulgovaných systémech vidím problém jinde. 
Kvasinky by deaktivovala (zničila) chemická konzervace
výrobků, které jsou tak výrobci chráněny před mikrobiální
kontaminací. Co by zůstalo…? Možnost planého povídání 
o vitaminech, bioaktivitě, zdraví a výživě pokožky v prospektu
na daný výrobek. (Zde jsou míněny živé kvasinky, nikoli pro-
dukty jejich látkové výměny, či produkty z nich.)  
Firma Aromaterapie Karel Hadek chemické konzervanty
nepoužívá, mikrobiální stabilitu preparátů s logem KH zaji-
šťuje speciální směs éterických olejů. V případě, že by v našich
preparátech zůstalo droždí funkční, bylo by riziko, že v prepa-

rátu objeví „něco k snědku“, a rozběhnou se kvasné procesy.
Zákazník by pak nedostal krém, ale nějaký ten „napěněný“
přípravek.
V praxi by pak nejspíše došlo k tomu, že kvašením vznikající
kysličník uhličitý by způsobil nárůst objemu výrobku a jeho
unikání z dózy, popřípadě by vyrazil víčko dózy… Onen bla-
ho dárný účinek kvasnic pak lze využívat vnitřně, ať již jako
běžné čerstvé droždí, či přípravky z něj, např. tablety ze suše-
ného pivovarského droždí. Vitaminy skupiny B, stopové
prvky, i další obsažené látky jsou zde v naprosto přirozené
formě, a jejich účinky se pak mohou projevit jak vnitřně, tak 
i zlepšením stavu pokožky. Mimoto lze kvasnice doporučit
např. sportovcům, ale stejně tak i těhulkám…
Samozřejmě i v kosmetice lze droždí použít. Tím je míněno
nikoli komerční, ale domácí použití. Zde nám nehrozí žádná
konzervace ani napěnění. Jediné, co musíme investovat, je 
troška času. Dobrou domácí masku lze připravit takto: 1 lžíce
plnotučného mléka, 1 lžička medu a kvasnice. Smícháním
těchto tří substancí získáme na vitaminy bohatou masku pro
mastnou pleť, eventuálně i pro pleť s drobnými záněty.
Pokožku zjemňuje a zjasňuje. Používá se na mladší pleť 2× za
měsíc, na zralejší pleť pak jednou týdně, po dobu 30 minut.
Poté se maska smyje vlažnou vodou.

Karel Hadek  

Dobrý den, 
prosím je vaše kosmetika čistě přírodní? Je zajímavá a líbí se
mi. Je možnost koupit přes internet? 
Děkuji za odpověď,

Jana V.  
Milá paní Jano, 
děkuji Vám za Váš mail i dotaz, který jste mi zaslala. 
Bohužel odpověď není vůbec jednoduchá... 
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Hlavně pak proto, že termín „přírodní kosmetika“ není záko-
nem definován, a tak si jej každý může vysvětlovat po svém. 
V praxi to pak vypadá tak, že přírodní je vše, co bylo „příro-
dou ke spotřebiteli dopravováno“. 
Podle mě pak může být přírodní kosmetika např. „pouze to, co
z přírody opravdu pochází“. 
A to je nejspíš jen čistá pramenitá voda. Možná i jílovitá zemina,
která by se nechala použít na masky... 
Je mi ale jasné, že na toto jste se mě neptala. 
Snad Vám napoví skutečnost, že kosmetické preparáty s logem
KH jsou vyráběny bez chemické konzervace, jakož i dalších
substancí, které do kosmetiky dle mého prostě nepatří. 
Na otázku, zda se dá zakoupit tato kosmetika přes internet, je
odpověď daleko jednodušší: ANO. 
Na webové adrese: www.karelhadek.eu najdete i e-shop. 
A nejen to. Snad na Vaši předešlou otázku z části odpoví i to,
že u každého preparátu v e-shopu je k dispozici i příbalový
leták včetně kompletního složení preparátu dle INCI. 
Na této webové adrese najdete i prozatím vydaná čísla časopisu
Aromaterapie KH ve formátu PDF, obsahující různé články,
které se zabývají problematikou kosmetiky. 
Mohu Vám jen a jen doporučit se tam podívat. Možná i Vy
potom změníte názor na „přírodní kosmetiku“ a přijmete moje
dělení na kosmetiku „dobrou“ a „mizernou“.
Doufám, že Vám moje odpověď alespoň trošku poslouží. 

Karel Hadek 

Dobrý večer,
chtěla jsem se zeptat, jestli je nějaký přípravek, který odstraní
již vzniklé strie. 
Zatím ještě nezesvětlaly. Jinak jsem moc ráda, že je tady

někdo, kdo pomáhá lidem k vyřešení zdra-
votních problémů. Mně osobně pomáhají výrobky
z řady Intima.

S pozdravem Gabriela Č.

Vážená paní Gabrielo, 
děkuji Vám za Váš mail i důvěru, se kterou se na mě se svým
dotazem obracíte. 
Dle mého názoru však tento dotaz přišel trošku opožděně.
Strie jsou díky Bohu jen „vizuálním“ problémem, který někdy
vzniká v důsledku „přibrání na váze“.  Často si na ně stěžují
například kulturisté. 
Dle mého ale nejčastěji vznikají jako důsledek průběhu těho-
tenství. Postiženy bývají obvykle bříško, prsa a boky a hýždě...
Zde je nezbytně nutná prevence. Masážní olej Muttisoft je 
preparátem, který je schopen zlepšit elasticitu pokožky, a tím
i případnému vzniku strií předejít.
Pokud se však strie vytvoří, pak je tento důsledek rozpínání
pokožky (povětšinou) v těhotenství nevratný.
Na ošetřování strií bych Vám doporučoval buď speciální
masážní olej na jizvy Narbenol (obj. č. 2733), popřípadě 
i Lecitol Super (obj. č. 2719).
Nepředpokládám, že by se Vám strie úplně ztratily, ale pravi-
delným ošetřováním, tedy každodenní kratší automasáží
postižených partií, lze dosáhnout jejich podstatného vybled-
nutí, snížení kontrastu vůči okolní pokožce a jejich podstatně
menší viditelnosti. A také musím zmínit, že k onomu pravidel-
nému ošetřování nutno přidat i trpělivost.

Karel Hadek

Doznání…
Tento článek vznikl na základě dotazů, které sice nebývají až
tak časté, zato lze prohlásit, že přicházejí celkem pravidelně.
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Katalog a časopis si nemusíte půjčovat! Lze je objednat na adrese:

Aromaterapie 

Karel Hadek

Předbranská 415

688 01 Uherský Brod
e-mail:

info@karelhadek.eu

Vodafone: 775 107 345, T-Mobile: 739 785 411, O2: 607 714 232
Tel.: 572 630 694, fax: 572 637 767

Když pak přišel následující dotaz napo-
sledy, rozhodl jsem se ho zpracovat jako odpověď, a nejspíše
si tím pro budoucnost ušetřit i trošku práce. Dotaz zněl:

Dobrý den,
asi svou otázku nepíši na správnou adresu, ale bohužel jsem
ve Vašem časopise jinou nenašla. Ráda bych začala používat
Vaši kosmetiku, a proto by mě zajímalo, zda netestujete kosme-
tiku nebo její jednotlivé složky na zvířatech.

Děkuji, Hana F. 

Je potěšitelnou skutečností, že se neustále více lidí zajímá 
i o „maličkosti“ související nejen s výrobou kosmetiky, ale
hlavně čím dále častěji podmiňují zakoupení preparátu tím, že
zvolený preparát nebyl testován na zvířatech. 
Na straně druhé nelze přehlédnout ani argumenty nepolepši-
telných zastánců těchto testů. 
Už jsem slyšel několik vtipů, které mají shodný začátek:
„Mám pro Tebe dvě zprávy, jednu dobrou a druhou špatnou,
kterou chceš slyšet jako první?“ 

Ač se v této souvislosti o vůbec žádný vtip nejedná, začněme
tou horší. Obrovské prostředky investované do zpitomění 
spotřebitele, společensky přijatelněji zvané reklamní výdaje,
pochopitelně nezůstávají bez vlivu ve společnosti. Přání člověka
buď nestárnout, či alespoň stárnout podstatně pomaleji je 
s největší pravděpodobností téměř stejně tak staré jako člověk
sám. Nelze se potom divit, že někteří lidé, a není jich málo,
jsou ochotni investovat do „omlazujících“ přípravků značné
částky peněz. To v podstatě dává šanci těm, kteří vymýšlí již
od dob císaře Rudolfa II. neustále něco „nového“. Proklatě často
dokonce tak nového, že ani sami autoři, netušíce, co jejich
novinka může způsobit, prostě nemohou jinak než testovat. 
Němé tváře se nemohou bránit, a tak v „boji za lidský pokrok
a likvidaci vrásek“ musí potichu trpět to, co si pán tvorstva 
– člověk – na ně vymyslí. Takovýto přístup ke kosmetice však
nepovažuji za vhodný. I kdyby nikoli z důvodů etických, pak
už jenom proto, že zvíře není člověk. Reakce či účinek mohou
být u zvířete jiné než u člověka. 
Malý příklad, který zcela jistě rozesměje… Kozlíkový éterický
olej má vůni…, tedy z mého pohledu a hlavně diplomaticky
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vyjádřeno, nic moc. Je známou skutečností, že u koček (čty-
řnohých) působí jako excelentní afrodiziakum. Využijme tohoto
jedinečného poznatku a namíchejme si pro intimní chvíle 
kozlíkový afrodiziakální masážní olejíček. Nebo raději ne…
Toto kočičí afrodiziakum by mohlo způsobit, že lidstvo nevymře
ani po přeslici, ani po meči, ale po „kozlíku“. 
Na straně druhé, a zde se dostáváme k té dobré části sdělení,
člověk ve své historii empiricky odzkoušel velké množství
surovin, které od nepaměti používá ať již jako potraviny, či pro
kosmetické účely. Historie kosmetiky nám říká, že již staří
Egypťané, Římané, Řekové, Féničané a mnozí další používali
pro účely kosmetiky vonné oleje a masti. Čtenář se mnou jistě
bude souhlasit, že pokožka člověka za nějakých 3–5 000 let
prakticky nezměnila svoje vlastnosti, a netřeba tedy za každou
cenu hledat něco nového, s tím, že to bude i zázračné. Výroba
aromaterapeutických preparátů firmou Aromaterapie Karel
Hadek, které si nejen v České republice, ale i na mezinárodní
úrovni vydobyly na trhu s kosmetikou své postavení, je v dnešním
světě „novinkou, která mohla vzniknout díky cestě zpět“.
Může to znít podivně či snad i komicky, ale v nabídce firmy
AKH nenajdete jediný preparát, který by obsahoval tenzidy.
Marně budete hledat „hydratační“, či „výživné“ krémy. A ani
ovocné kyseliny – byť název sám jakoby pěšky z přírody přišel
– v kosmetice nejsme ochotni akceptovat. A tak životně důležitý
kyslík budeme i nadále doporučovat dýchat, samozřejmě co
nejčistší, nebudeme však prodávat „krémy s kyslíkem“. Pro výro-
bu aromaterapeutické kosmetiky se využívají tradiční surovi-
ny jako mandlový olej, sezamový olej, jakož i mnoho dalších
výhradně rostlinných olejů, jejichž účinky jsou staletími ověřeny
a prostě testovat je postrádá jakýkoli smysl. Taktéž ty, kteří si
myslí, že účinné látky aroma terapeutických preparátů je cosi
převratně nového a módního, musím trpce zklamat. I zde se
jedná o substance používané již celé věky, o substance rostlin-

ného charakteru. Nové mohou připadat
jen tomu, kdo nezná jejich bohatou historii. Byla zde doba,
kdy rozvoj chemického průmyslu, samozřejmě že pod vedením
komunistické strany tehdejšího Československa, přivedl některé
soudruhy-optimisty k závěrům, že v brzké budoucnosti nebudeme
již přírodu potřebovat. Moderní chemický průmysl bude schopen
vše dodávat nejen v lepší formě, ale i ve větším množství. Jó,
jó, i toto patří k výbavě, již jsem si odnesl ze školy do života!
Nelze se divit, že za této situace i éterické oleje byly úmyslně
drženy v zapomenutí. Z historického hlediska však ne na
dlouho. Dnes slaví svůj návrat, a pro nás by měly být přinej-
menším poučením, co pro nás lidi příroda znamená, co nám
dává. Že člověk je stejně jako zvíře produktem přírody. Mám za
to, že těchto pár řádků je dostatečným zdůvodněním, proč aro-
ma terapeutické preparáty firmy Aroma terapie Karel Hadek
nejenže nejsou testovány na zvířatech, ale jakékoli testování je
v tomto smyslu naprosto zbytečné.  

Jak jsem si všiml po napsání tohoto článku, podobné problematice jsem se věno-

val již v Aromaterapii č. 2–3/2007 na straně 30–31. Pro případné zájemce je

na našem webu ve formátu PDF k přečtení či ke stažení.

Karel Hadek

Dobrý den, pane Hadku, 
kdysi jsem od paní N., která se léta zabývá aromaterapií, slyšela,
že výborné proti stárnutí pleti je přidat do krému či neutrálního
obličejového oleje éterický olej kadidlovníkový. 
Chtěla bych znát Váš názor a popř., zda je možné a jaké množství
přidat do neutrálního Lipio séra. Lipio sérum jako preparát pro
péči o obličej mně velice vyhovuje. Objednala jsem si levandu-
lové, a přestože vůně levandule mně nijak nevadí, tady je přece
jenom na mě moc intenzivní. 
Děkuji za odpověď a přeji krásný víkend. Jitka Z.
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Milá paní Jitko,
děkuji Vám za Váš mail i dotaz, který

jsem od Vás obdržel. To, co jste slyšela od paní N., je sice
hezké, ale spíše věcí názoru, než konstatováním faktů. Musím
přiznat, to co Vy jste slyšela, to já jsem nejednou četl v knihách
od různých autorů.
A nejen o kadidlovníkovém oleji. Předpokládám, že Vám paní
N. neposkytla žádné věcné zdůvodnění, proč by tomu tak mělo
být. Na jakém principu toho lze s kadidlovníkem dosáhnout.
Pokud bych nekriticky dále šířil to, co jsem si přečetl, nejen, že
bych si velice často odporoval, ale i rychle pohořel, pokud by
někdo požadoval zdůvodnění.
Běžné stárnutí a s tím spojené stárnutí pleti je naprosto přiro-
zená záležitost. Bohužel existují i faktory, které procesy stár-
nutí tohoto „vnějšího tělesného orgánu“ urychlují. 
Špatná a neodborná péče, tedy doslova narušování funkcí
pokožky nevhodnou (anti)kosmetikou, nikoli opalování, ale

„grilování“, pracoviště v přírodě,
mizerná ekologie, kouření a mnohé,
mnohé další. Při nejlepší vůli, samot-
ný kadidlovníkový olej není schopen
tyto faktory neutralizovat. 
Kdysi, na začátku devadesátých let,

jsem přednášel na jednom pražském kurzu
Aromaterapie. Po jeho ukončení zbyl nějaký
prostor pro diskuzi. Padaly nejrůznější otázky,
a já jsem odpovídal. Jedna z účastnic kurzu
položila otázku, který krém bych označil jako
nejlepší proti vráskám. Upřel jsem oči v sloup
a v duchu si říkal, tak děvče, jsi hvězda, tobě

se podařilo položit nezodpověditelnou otázku. 
Trn z paty mi vytrhl, a navíc mě z omylu vyvedl pan Doc.
MUDr. Otakar Feřtek, CSc., který stál vedle mě. Zaslechl jsem:
Pane Hadku, dovolíte, mohl bych na tuto otázku odpovědět?

Tonoucí se stébla chytá, jak všeobecně známo: Samozřejmě,
pane docente… Pan docent Feřtek tehdy pronesl památná
slova: „Možná se Vám to bude zdát divné, ale nejlepším kré-
mem proti vráskám jsou dámské kalhotky…“
Po těchto slovech jednoho z nejlepších českých dermatologů 
se rozhostilo hrobové ticho… Pan docent nespouštěl oči ze 
své oběti, a tak se v krátkosti dočkal doplňujícího sdělení:
„Promiňte pane docente, ale tomu nerozumím“. Odpověď byla
stejně tak precizní, jakož i odzbrojující. „To je celkem jednoduché
vysvětlení. Máte doma babičku, tetičku nebo někoho jiného
blízkého ve věku nad 70 let?“ Ozvalo se nesmělé špitnutí:
„Ano, mám babičku…“ Pan docent pokračoval: „Tak až přijdete
domů, tak ji chytněte, na její protesty neberte zřetel, ohněte ji
přes koleno, zvedněte sukni a stáhněte jí kalhotky. Pořádně 
a soustředěně si prohlédněte její prdelku. Garantuji vám, 
a ona vám to jistě ráda potvrdí, že si tam nikdy nemazala
žádný hydratační, výživný ani noční krém. Dokonce, k věčné
lítosti kosmetického průmyslu, i bez masek se tato partie musela
obejít. A pak se jí podívejte do obličeje. Porovnejte stav pokožky
v obličeji a na prdelce. Jistě nebude problém pochopit, proč tvrdím,
že nejlepším krémem proti vráskám jsou dámské kalhotky.“
No ale od babiččiných kalhotek zpět k našemu kadidlovníkové-

mu oleji. Jeho nejdůležitějšími složkami jsou
mono- a sesquiterpenické uhlovodíky. Tím se
zařazuje mezi oleje, které mají mírně povzbu-
zující účinky. Dále působí antivirálně a silně
protizánětlivě, což je dáno obsahem sesqui-
terpenů. Obě tyto složky mohou u některých
kožních podráždění a alergií působit natolik
účinně, že je lze přirovnávat ke kortikoidům.
Zajímavou vlastností, kterou využívám 
u některých prepa rátů ke zvýšení jejich trvan-
livosti, jsou pak jeho antioxidační vlastnosti.
Kadidlovníkový olej má i jisté analgetické
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účinky. Jeho vůni, většině zcela jistě příjemnou, lze označit
jako teplou, uklidňující až antidepresivní. Zde už je pak jen
krůček k jeho použití při meditacích a odbourávání stresu.
Jeho složení jej předurčuje i jako imunostimulační složku
např. v koupelových či masážních přípravcích. Mohl bych zde
definovat i další léčebné účinky, ale stejné pak vykazují
mnohé další oleje, např. z jehličnanů, přičemž jejich pořizovací
cena je nesrovnatelně nižší.
Je tedy zřejmé, že kadidlovníkový olej je z kosmetického hle-
diska velmi zajímavý, s mnoha výbornými vlastnostmi. Proti
jeho použití v přípravcích proti stárnutí nic nemám, až na to,
že on sám zmíněnou funkci babiččiných ochranných kalhotek
plnit nemůže. Tuto funkci může mít komplexní kosmetický
preparát pro dané specifické podmínky.
Ani takový preparát však nebude „výborný proti stárnutí“…
Bude optimalizovat funkce pokožky, chránit ji… a stárnutí se
pak bude projevovat pouze pomaleji.
Ale i zato patří dobrým preparátům díky.
A dávkování? Na to bych málem zapomněl. Asi před dvěma
lety jsem prováděl nějaké ty testy s kadidlovníkem. Vyrobil
jsem masážní olej s 10 % kadidlovníkového oleje. Nikomu tato
koncentrace pokožku nepodráždila. Toto je však jen informace,
která vypovídá o jeho výborné snášenlivosti! Standardní 
dávkování pak bude daleko nižší. U regeneračního oleje se
jedná o bezvodý preparát, a lze použít kolem 2 % (objemové),
tj. na 30 ml oleje 15–20 kapek kadidlovníkového oleje. 
U Lipio-séra, které obsahuje vodu a díky lecitinům extrémně
rychle proniká do pokožky, pak použijeme kolem 1 %, což při
standardním balení 35 ml preparátu odpovídá zhruba 10 kap-
kám kadidlovníkového oleje. Na dózu krému s obsahem 50 ml 
pak lze použít množství do 15 kapek.

Karel Hadek

Na trhu se nachází několik druhů kadidlovníkových

olejů. Kadidlovníkový olej s logem KH pochází ze Somálska 

a vykazuje tu nejlepší kvalitu. Svůj původ má v biotopu Boswellia carterii.

Nesrovnatelně nižší cenu, ale i kvalitu, má například olej pocházející z Indie. 

Vážený pane Hadku,
patřím k těm, kteří se snaží v rámci možností zdravě žít. 
K tomu dle mého náleží i používání kvalitní kosmetiky. Vzniká
otázka, jak se v tom všem má člověk vyznat. Vaši kosmetiku
kupuji u své kosmetičky, která s ní pracuje a doporučila mi ji.
Musím říci, že s ní jsem naprosto spokojená. Nedávno jsem
dostala v rámci zdravé výživy od kamarádky tip na firmu,
která se zabývá prodejem mnoha druhů bio potravin a olejů.
Mezi nimi i oleje olivového. Paní kosmetička mi říkala, že Vy jej
nabízíte také. Když jsem však pročítala jejich a Vaše stránky,
zjistila jsem, že podle popisu Váš olivový olej bude asi nějaká
kosmetická specialita, ale nejspíše nevhodný jako strava, 
z důvodů značné překyselenosti. Panenský olej smí mít pouze
1 % kyseliny olejové, ale ten Váš jí má, jak uvádíte, cca 77 %.
Paní kosmetička se v chemizmu olejů také moc nevyzná, a tak
mi doporučila obrátit se přímo na Vás. Říkala, že byla na
Vašich kurzech a že máte přehled. Informace, které jsou před-
mětem mého dotazu, jsem získala na následné webové adrese.
http://www.bionebio.cz/index.php?main_page=product_info&
cPath=93&products_id=316
Specifikace jednotlivých olejů s výše uvedenými údaji se mi
nepodařilo zkopírovat, tak je manžel nafotografoval a posílám
je jako přílohu. Předem Vám děkuji za Vaše vyjádření.

Pavla J.

Milá paní Pavlo,
i já Vám děkuji za Váš mail, byl pro mě opravdu velice „poučný“.
Na fotografiích nebyl krásný západ slunce, a tak mě chytly
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nikoli u srdce, ale u mozku… Pochopitelně,
že jsem neodolal a prokliknul jsem Vámi zaslaný webový odkaz,
zda jste třeba jen špatně nečetla...
Vy a paní kosmetička to máte dobré, nejste chemici… To, co
jsem viděl já, a bylo to stejné jako to, co jste viděla Vy, mě 
olivově bolelo…  
Náš olej, přísahám, kyselý není. Ani při masáži, ani při kou-
peli Vás nesežere. Dokonce ani v žaludku díru nevypálí a zuby
po něm karies nechytnou… Zpětná vazba mi ale napovídá, že
lidé musí být značně kyselí….
Obávat se ničeho nemusíte. Náš olej prostě patří k těm nejkva-
litnějším olivovým olejům. Extra panenský. Lisován při teplotě
do 40 °C! Obsah volných mastných kyselin nesmí být dle naší
interní firemní normy vyšší než 0,5 %! Obsah kyseliny olejové
je opravdu na výši kolem 77 %. Ale takto je to od přírody 
v pořádku! Oni „Bionebio“ jsou tak trochu (hodně) bokem,
když označují kyselinu olejovou (C 18:1) za volnou mastnou

kyselinu. Odborné informace
firmy „Bionebio“ v kontextu 
s prezentovanou absurditou
(formátu Bylo-nebylo) jsou
na stejné úrovni, jako kdy-
bych slůvkem Bio, označil
vyjetý motorový olej jen
proto, že jsem ho „vyjel“ 
v přírodě. Bionebio, olej neolej.
A tak pokud jste si již dala tu
práci napsat mně, asi by bylo
dobré napsat dotyčné firmě,

ať buďto vyhodí to, co prodávají, protože s 1 % kyseliny olejové
to není olivový olej, byť to tak nazývají, a nebo, což je prav-
děpodobnější a čemu věřím, jen si pletou pojmy. Doporučuji 

kratší odborné školení o volných mastných kyselinách, 
o složení olivového oleje a následnou opravu „zveřejněné
kyselosti“. Na rozdíl od kvalitního olivového oleje jsou jejich
informace nestravitelné. 

Karel Hadek
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Pražská PiP,
tedy poradna i prodej  

Jedním z často se opakujících dotazů, které se schází ze všech
koutů republiky, je otázka, kde se preparáty KH dají pořídit.
Odpovídat na ně, že v e-shopu, by sice bylo správné, ale 
u malých zakázek hraje poštovné vždy značnou roli. Pokud nám
spolu se svým dotazem sdělíte i své PSČ, rádi Vám vyhledáme
a zašleme kontakt na nějakou kosmetičku, maséra či prodejnu
někde v blízkosti, kteří Vám preparáty KH dodají.
Pro pražské zákazníky pak zde máme velice zajímavou nabídku:
Kosmetika, masáže, poradenství i prodej bylinných produktů 
i preparátů KH.
Dá se říci, vše pod jednou střechou… 
Paní Janu Komers Svobodovou, která je duší bylinkové apatyky,
najdete nedaleko pražského centra, u vltavského nábřeží 
v Podskalí, na adrese:
Na Hrobci 1, 120 00 Praha 2 – Nové Město.
Pro ty, kteří se v Praze vyznají podobně jako já, snad vhodná
poznámka: je to přímo u stanice tramvaje Výtoň. Obrovskou
předností pak je i fakt, že se tam vždy najde i nějaké to místo
k zaparkování auta. 

Bylinnou apatyku můžete navštívit od pondělí do pátku
od 800 do 1900 hodin.
S případnými dotazy se můžete obrátit na tel. č.: 224 911 337
nebo na mobil: 737 825 621. 
K dispozici je i nezbytná e-mailová adresa: 
aromaterapie.praha@seznam.cz
Pokud tyto informace vzbudily Váš zájem, můžete se s bylin-
kovou apatykou virtuálně seznámit i na stránkách:
www.aromaterapie-praha.com
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Voňavá Public TV
O tom, že velký zájem o aromaterapii není jen módní záleži-
tostí, asi netřeba nikoho dlouho přesvědčovat. Ani se mi
nechce věřit, že již příští rok to bude 20 let, co jsem s aroma-
terapií přišel do tehdejšího Československa a v Ústí nad
Labem se uskutečnil první kurz Aromaterapie.
Pravda, z pohledu dnešního to ještě nebyl kurz se všemi dneš-
ními náležitostmi, spíše bych řekl povídání o něčem novém, 
o aromaterapii… 
I po dvaceti dlouhých (spíše však rychlých) letech zájem o aroma -
terapii nepoklesl, právě naopak, díky svým účinkům oslovuje
nové a nové lidi. Nikoli jen proto, že většina éterických olejů
krásně voní. Hlavně však z toho důvodu, že tyto vůně jsou
průvodním jevem existence rozličných biochemikálií, které
jiným „také biochemikáliím“, jež dokonce žijí a říkají si člo-
věk, mohou právě onu existenční formu, kterou jsme nazvali
životem, zpříjemnit, zlepšit, a někdy dokonce zajistit či udržet.
O aromaterapii byly napsány mnohé knihy, pravidelně se obje-
vují články v tisku. Jen zřídka se však aromaterapie objevuje
na televizních obrazovkách.

Proto jsem byl velice potěšen, když mě oslovila televize Public
a nabídla mi možnost spoluvytvářet pořady s voňavou téma-
tikou. Přiznávám, při mém pracovním vytížení mi slovo televize
téměř nic neříká. A kolik je televizí...? Tak to vím úplně přesně.
Asi hodně! 

Byl jsem však mile překvapen informací, že Public je lifestylová
televize, která mapuje svět volného času, cestování, sportu,
kultury, módy, automobilizmu a dalších oblastí.

2

1
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Přináší také informativní pořady a orientuje se na zajímavé
regionální události. V programu televize Public se také nachází
dětské pořady, zajímavé dokumenty a atraktivní hudební 
hitparády.
Public je televizní společností, která svůj program distribuuje
širokým a komplexním způsobem: digitální, satelitní, kabelo-
vou i IPTV cestou.
Public, to je televize o nás. Na www.publictv.cz najdete nejen
prezentaci této televize, ale i velice přehledný program.
Přiznávám, našel jsem si i chvilku času a začal jsem Public

hledat v tom pro mě nepřehledném množství nabídek.
Povedlo se… Měl jsem i trochu štěstí. Na obrazovce se zrovna
neobjevila ani móda ani dětské pohádky, ale pořad o automo-
bilech. Líbil se mi...
Díky různorodosti obsahu vysílání jsou zcela jistě i pořady 
o Aromaterapii doslova a do písmene voňavou součástí Public
programu. A probíraná voňavá témata jistě upoutají.
V měsíci březnu si na obrazovce budu povídat o intimní 
hygieně (obr. 1) , prevenci nachlazení (obr. 2), plísních nohou
(obr. 3) a porodech (obr. 4) s moderátorkou pořadu Lucií Čer-

nou. Vysílány jsou tyto pořady v rámci
Astro-zpráv, s poznámkami host a alternativní
prostředky pro zdraví a krásu.
Myslím, že i pro čtenáře Aromaterapie mohou být zajímavé…
Nejen obsahem, ale i pohodlností. Netřeba číst, stačí jen dívat
se a poslouchat…

Karel Hadek  

Cenové rešerše 2009 
V minulém vydání časopisu Aromaterapie jsem se zabýval
nemilým vývojem cen na trhu s éterickými oleji. Nejsa jasno-
videc, tehdy jsem ještě netušil, v jaké síle se projeví fenomén
ekonomické krize.
Úvaha, že zdražení by mohlo vést ke snížení poptávky po éte-
rických olejích a surovinách všeobecně, a tím i tlaku na ceny
směrem dolů, byla v správná. Nejen nárůst cen, ale i propuk-
nuvší krize skutečně trend klesajících cen přivodily. Bohužel
do hry se dostal další „hráč“, a tím je propadající se kurz koruny.
A tak v reálu, jedni díky sníženému zájmu trhu ceny snižují,
avšak setkal jsem se i s prodejci, kteří se snaží klesající tržby
kompenzovat vyšší marží, tedy ještě zdražují. Kdyby nešlo o
peníze, dokonce bych považoval za príma vtip i zdůvodnění,
že: „...jistě i vaší firmy se těžce dotýká zdražování energií,
které má v poslední době trvalý charakter a…“ Že by trošku
delší vedení...? Pro nás z toho vyplývá nutnost pozorného sle-
dování situace a porovnávání nabídek jednotlivých dodavatelů.
Jsem rád, že až na několik výjimek, ceny netřeba zvyšovat.
Navíc se pak toto zvýšení cen dotkne výhradně éterických
olejů, nikoli preparátů KH. Malou náplastí pak asi bude snížení
ceny česnekového oleje.

Karel Hadek     

náš tip
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Omluva
Rád bych se zde omluvil těm zákazníkům, kterým v tom před-
vánočním shonu vznikly nějaké problémy. Ať již to bylo 
přehlédnutí odpočtu vyhrané částky při vystavování faktury 
u několika výherců Vánoční soutěže, či potíže s preparáty jako
Sensishea, Wintershea, Intimiss či Femishea, které byly díky
obrovskému zájmu vyráběny ve velkém množství, a při jejichž
výrobě je jednou z technologických nutností co nejrychlejší
zchlazení z tekutého do pevného stavu po jejich naplnění do
dóz, aby nedocházelo k tvorbě tukových krystalů. Chladicí
zařízení sice pracovalo na plné obrátky, ale nestíhalo… Dózy
s preparáty se vkládají do lednic na platech a nedostatečná
rychlost chlazení se pak projevila výhradně u preparátů v pro-
středku plat, kde preparáty stydnuly daleko pomaleji než na
okrajích.
Největším zklamáním se pro mnohé stal vlasový mycí olej pro
normální až mastné vlasy s výrobní šarží 20130. Sice nechápu,
jak je to možné, ale byl vyroben bez emulgátoru a místo aby
vlasy umyl, jen a jen je zamastil. Samozřejmě, že „ježíšovské
zmetky“ nelze chápat jako „zpestření vánoční nabídky“, a tak
každý, kdo oproti očekávání obdržel tento výrobek, má pocho-
pitelně nárok na jeho výměnu za funkční preparát. Rozčilovat
se asi opravdu nemá cenu (byť je to nad lidské síly), a tak po
zjištění těchto závad jsem si jako modlitbu velice aktivně odří-
kával: „jen ten, kdo nic nedělá, nic nezkazí, jen ten, kdo nic
nedělá, nic nezkazí…“. 
Je mi líto, že na podobné řádky musí v Aromaterapii padnout
místo, které bych daleko raději věnoval pojednání o prospěš-
ných účincích éterických olejů. I já však jsem v běžném životě
spotřebitelem a asi nemusím psát, jak na případné zakoupení
zmetků reaguji já… Možná ale poslouží i dotyčným zaměst-
nancům jako rada, že vůbec není na škodu si po sobě výsledky

své práce raději dvakrát zkontrolovat, než posílat zákazníkům
to, co by si sami – podotýkám – ze své vlastní produkce ani
omylem nekoupili.
Objevují se však i oprávněné reklamace, které jsou v jistém
slova smyslu daní zato, že nepoužíváme minerální či syntetické
oleje, které podstatným způsobem stabilizují emulze. Zde pak
stačí, aby i dobře vyrobený krém během přepravy k zákazníkovi
zmrznul, a nastává velké riziko, že se takový krém „srazí“.

Stabilita emulzí
Vyrobit stabilní emulzi není  teoreticky žádný velký problém.
Například vznik novinky BodyEm je tak trošku popsán 
v Aromaterapii č. 2/2008 a i pár fotografiemi zdokumentován.
První pokusy vedou k výrobě emulze, která se sráží, výsledkem
jejich opakování a pozměňování receptur  je později dobrý,
stabilní výrobek. V praxi však situace vypadá poněkud jinak.
Ona „příroda“ s sebou přináší jeden veliký technologický
háček… Tím jsou samotné použité suroviny, které v tomto pří-
padě pochází z rostlin. Rostlinné oleje a tuky, které používá-
me k výrobě krémů, jsou směsí různých nasycených a nenasy-
cených mastných kyselin a jejich množství se s každou novou
partií olejů nejen může měnit, ale také fakticky mění…. 
Tento jev se u kosmetiky vyráběné z minerálních či syntetických
olejů objevit prakticky nemůže, neboť právě jejich původ je 
z hlediska technologického i garantem jejich stále stejného
chemického složení. Např. parafin se šestnácti uhlíky v mole-
kule dodaný v roce 2000 má naprosto stejné fyzikálně chemické
vlastnosti jako šestnáctiuhlíkový parafin v roce 2009. Proto 
i původní stabilita emulze zůstane nezměněná.
Toto naopak v žádném případě neplatí o olejích rostlinných.
Biotyp rostliny, místo původu, počasí, to vše se podepisuje na
různosti složení „druhově stejného“ oleje. Tento fakt ale pouhýma
očima zjistit nelze… A tak dle našich subjektivních vjemů je



aktuální téma

34 www.karelhadek.eu

např. slunečnicový olej, sojový či olivový olej „stále stejný“.
Chemické rozbory olejů nám ale ukazují, že složení olejů je
stále stejné asi tak jako je „neměnná“ velikost brambor. Potom
snadno dojde k tomu, že se takový krém začne srážet již 
při výrobě. V takovém případě je nezbytně nutné znovu upravo-
vat receptury. Může se však stát, že z výroby odejde naprosto v
pořádku, pouze je u něho v důsledku změny složení rostlin-
ných olejů snížená tepelná stabilita, a může na tepelné výky-
vy reagovat daleko větší tendencí se srazit. Nelze se divit, že
většina výrobců aby se těmto problémům vyhnula používá při
výrobě kosmetiky minerální oleje. A když už ne minerální
oleje, pak alespoň nějakou tu syntetiku. Technologicky to
výrobu podstatně zjednoduší a nikdo si pak nikdy na tako-
vouto „přírodní“ kosmetiku nestěžuje.

Osmá třída.
Tedy asi osmá třída… Abych pravdu řekl, to je jen takový hrubý
odhad, že o krystalizaci jsem poprvé něco slyšel na hodinách
chemie právě ve zmíněné osmé třídě. Bylo zajímavé v rámci škol-
ních pokusů pozorovat, jak se v teplém, nasyceném roztoku
chloridu sodného, neboli kuchyňské soli, při rychlém ochlazení
vytvořil nespočet mrňavounkých mikrokrystalů.
Pokud stejný roztok necháme chladnout co nejpomaleji, nejprve
se vytvoří „zárodky“ krystalů, které pak s postupem času
narůstají na velikosti… 
Jako děcko školou povinné mě tenkrát zcela jistě ani ve snu
nenapadlo, jakou důležitost tato informace v mém životě bude
hrát. Nikoli sůl samotná…
Někdy v roce 1994, tedy zhruba před 15 lety, jsem začal v kos-
metice používat tehdejší „novinku“ bambucké máslo.
Vzhledem k tomu, že bylo receptováno jako jedna ze součástí
krémů, bylo vše v nejlepším pořádku. Jak léta utíkala a přibý-
valo různých kožních příběhů, začal jsem přemýšlet a experi-

mentovat i s preparáty bezvodými, kde se
bambucké máslo díky svým účinkům i příznivé ceně stalo
hlavní složkou. 
Vyrobené pokusné preparáty byly vždy odlity do dóz, a aby
byla dosažená homogenita preparátu zajištěna, nechávaly se
rychle ztuhnout v mrazicím boxu. Vše probíhalo vždy jako na
drátku. Po ukončení vývoje došlo k předání preparátu do výroby
a začaly se projevovat problémy z vývojové fáze naprosto
neznámé… Místo heboučkého balzámu se v dóze objevovalo
cosi barvou sice preparátu odpovídajícího, ale se strukturou
jakési extra tuhé „krupicové kaše“. Osmá třída se hodila… 
V katalogu se lze dočíst, že hlavní obsahovou složkou 
bambuckého másla (cca 44 %) je nasycená osmnáctiuhlíková
kyselina stearová. Tabulka v katalogu na str. 127 nám pak
prozrazuje, že tato složka začíná tuhnout již při cca 70 °C.
Pokud takový výrobek necháme chladnout pomalu, vytvoří se
tuhnoucí mikropartikly kyseliny stearové, které se pak stávají
základem pro nabalování dalších rychle tuhnoucích složek a
nárůst „tukových krystalů“. Výsledkem je preparát, který sice
funguje tak, jak má, ale rozhodně tak nevypadá. Ani jeho pou-
žití nám nepřinese příjemné pocity. Řešení se nabízí hned dvě.
Jak už jsem se výše zmiňoval, „obohatit“ recepturu o minerální
nebo syntetické oleje, a nebo dostatečně aktivně chladit. Proto
je nutné jako součást technologie výroby i rychlé ochlazení
zhotoveného preparátu. 
Klientům, kterým se stalo, že dostali výrobek někde ze středu
plata, jsem nabídl možnost preparát vyměnit, nebo jej jednoduše
zregenerovat. Stačí zahřátí na teplotu cca 45 °C až do zkapal-
nění výrobku. Potom jej vsadit asi na dvě hodiny do mrazáku.
Musím přiznat, že jsem byl mile potěšen, že Ti, kteří se rozhodli
si doma preparát převést do jemného stavu, a to byli téměř
všichni, byli příjemně překvapeni, jak jednoduché to bylo.

Karel Hadek
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Žádní virové nejsou
Jedním sice zřídkavým, ale o to nepříjemnějším upozorněním,
které od klientů dostávám, jsou texty tohoto typu: 
„Dobrý den, ráda bych udělala na Vašich stránkách objednávku,
ale Vaše stránky mi hlásí vir – Trojský kůň – a je problematické
je otevřít. Můžete prosím ověřit, zda není někde problém?“
Když jsem si to přečetl poprvé… podotýkám, že o této oblasti
nevím zhola nic, polil mě studený pot. Měl jsem pocit, že čerti
přišli tentokrát bez Mikuláše… 
A tak jsem žhavil, co se dalo, drátově i bezdrátově. Následné
informace měly tak uklidňující účinky, že jsem považoval za
reálné, že jsou levandulového původu.  
„Na našich stránkách Trojský kůň není ...“, zněla první věta.
A následovalo i věcné zdůvodnění: Stránky používají metodu
k identifikaci uživatele po přihlášení, která se jmenuje cookies.
To znamená, že do počítače je uložen dočasný soubor obsahující
kód, který identifikuje počítač. Některé slabší a méně propra-
cované antivirové programy, jako je třeba AVAST, mohou tyto
soubory považovat za warez neboli nevyžádané. Světově nej-
uznávanější antivirové programy jako je AVG nebo ESET
nod32 na stránkách nenašly nic nebezpečného. Navíc jsou
dále stránky chráněny přímo poskytovatelem serveru. 
Nabízí se i další možnost, a sice, že vir je přímo ve Vašem počí-
tači a při prohlížení stránek se snaží infikovat soubory. V případě
takovýchto informací však jde nejspíš pouze o „ počítač aler-
gicky reagující“. Přesto nebude na škodu vlastní počítač prověřit
antivirovým programem.
Z vlastní zkušenosti mohu doporučit program „Terminátor“. Je
volně ke stažení na: 
http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/bezpecnost/oc
hrana_pocitace/spyware-terminator/

A závěr? Mám v kanceláři díru do podlahy. Od toho velkého
kamene, co mi spadl ze srdce, že na našich webových strán-
kách žádný vir, bacil a dokonce ani plíseň není. Cítím, že mám
i přímo pošetilou radost. Jistě to bude tím, že naše stránky
nabízejí éterické olejíčky a preparáty na jejich živé a stejně tak
nežádoucí bratrstvo…

Karel Hadek

Jsem Trójský...? Nejsem Trójský...? Jsem...
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Kurzy aromaterapie 2009
Na všech kurzech přednáší pan Hadek

6.– 8. března 2009 Základní kurz Brno
Vladimír Němeček, Roviny 2, 643 00 Brno-Chrlice
Mob.: 777 218 161
E-mail: nemecek@umeni-masaze.cz
www.umeni-masaze.cz 

20.–22. března 2009 Základní kurz  Jablonec n. N.
Studio Beruška s. r. o., Nádražní 8, Jablonec n. N.
Lenka Brožová
Tel.: 485 179 493, mob.: 608 904 058
E-mail: prokopova_lenka@centrum.cz

3.–5. dubna 2009 Základní kurz Karlovy Vary
Studio Monea, Krymská 7, Karlovy Vary
Mgr. Monika Zíková
Mob.: 608 032 016
E-mail: moni.zikova@seznam.cz

10.–12. dubna 2009 Základní kurz Praha
Klub VRTULE – Salesiánské středisko,
Kobyliské náměstí 1000/1, Praha 8 
Veronika Pěkná
E-mail: pekna.v@seznam.cz , mob.: 775 235 592
Drahomíra Vaculová
E-mail: vaculovadrahomira@seznam.cz, 
Mob.: 737 312 571 – jen večer

18.–19. dubna 2009 Pokračovací kurz Plzeň
Masážní a školicí centrum, Křižíkova 17, 301 00 Plzeň
Petr Brada
Mob.: 775 215 955
E-mail: info@m-kurzy.cz
www.m-kurzy.cz

15.–17. května 2009 Základní kurz Pardubice
Michaela Švorcová
Mob.: 603 513 774
E-mail: salonaura@seznam.cz

23.–24. května 2009 Pokračovací kurz Ostrava
Vlastimila Kolarčíková
Mob.: 603 286 335
E-mail: vlastimilakolarcikova@seznam.cz

19. června – 4. července 2009 Zahraniční kurz Řecko
Cestovní kancelář Pretty Tour
Marie Grafová, Rožnovská 240, 744 01 Frenštát p. Radhoštěm 
Mob.: 603 279 056
E-mail: grafova@email.cz

4.–16. září 2009 Zahraniční kurz Řecko
Cestovní kancelář Pretty Tour
Marie Grafová, Rožnovská 240, 744 01 Frenštát p. Radhoštěm 
Mob.: 603 279 056
E-mail: grafova@email.cz



Česká dekorativní kosmetika

Jenny Lane nabízí

širokou paletu

odstínů r těnek,

očních stínů,

 lesků na r ty

a vůbec všeho,

díky čemu

budete vypadat skvěle.

www.jennylane.cz

V o l e j t e  5 7 2  6 3 7  15 7 ,  6 0 5  3 0 4  7 9 8  n e b o  p i š t e  n a  j e n n y g i r l @ m y b o x . c z



PREPARÁTY NA INTIMNÍ HYGIENU
Kč

str. Kód 100 ml 200 ml 500 ml 20 ml

kat. zboží E G I C

OLEJE

13 1202 HY-Intima (pro ženy) 159,- 215,- 480,- 38,-

14 1203 HY-Intim H (pro muže) 159,- 215,- 480,- 38,-

14 1205 HY-Intim set 2×100 ml 309,- 2×200 ml 426,-

KRÉMY

5 ml A 50 ml D 100 E

14 1204 Intimiss 34,- 262,- 419,-

15 1206 Femishea 43,- 311,- 498,-

SMĚS ÉT. OLEJŮ

10 ml 20 ml C 50 ml 100 ml

B C D E

15 1201 Candisan (při intim. problémech) 199,- 320,- 639,- 1099,-

KOUPELOVÉ OLEJE
Kč

str. Kód 100 ml 200 ml 500 ml 20 ml

kat. zboží E G I C

6 1002 Z borovicového jehličí 195,- 271,- 542,- 47,-

7 1003 Citronovo-kafrový 199,- 276,- 552,- 48,-

6 1004 Eukalyptovo-tymiánový 228,- 318,- 636,- 55,-

6 1006 Jalovcový 255,- 355,- 710,- 61,-

5 1007 Levandulový 183,- 254,- 508,- 44,-

5 1008 Mandarinkový 163,- 226,- 452,- 39,-

5 1009 Meduňkový 195,- 271,- 542,- 47,-

7 1010 Pelargóniový 371,- 517,- 1034,- 89,-

6 1011 Rozmarýnový 228,- 318,- 636,- 55,-

7 1012 Tymiánový 213,- 296,- 592,- 51,-

7 1013 Ylang-ylang 341,- 476,- 952,- 82,-

6 1014 Z citrónové růže 221,- 308,- 616,- 53,-

7 1015 Pačuliový 213,- 296,- 592,- 51,-

7 1016 Z růžového dřeva 237,- 330,- 660,- 57,-

5 1019 Šalvějový 238,- 333,- 666,- 38,-

5 1020 Grapefruitový 228,- 318,- 636,- 55,-

8 1017 Neutrální 157,- 218,- 436,- 38,-

4 2732 Dr. Voštěp 292,- 468,- 936,- 70,-

6 1005 Heřmánkový dětský 182,- 255,- 510,- 44,-

8 1018C Sada koupelových olejů 18×20 ml 448,-

Ceník preparátů
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Kč

str. Kód 100 ml 200 ml 500 ml 20 ml

kat. zboží E G I C

11 1102 Z borovicového jehličí 206,- 289,- 578,- 43,-

10 1103 Citronový 198,- 278,- 556,- 48,-

11 1104 Frisch 203,- 285,- 570,- 43,-

10 1105 Levandulový 195,- 273,- 546,- 41,-

11 1106 Rozmarýnový 201,- 282,- 564,- 48,-

10 1107 Santálový 196,- 274,- 548,- 47,-

10 1108 Z citronové růže 195,- 273,- 546,- 41,-

11 1109 Čajovníkový 182,- 256,- 512,- 38,-

10 1112 Šalvějový 198,- 277,- 554,- 48,-

10 1113 Grapefruitový 179,- 250,- 500,- 43,-

11 1110 Neutrální 157,- 218,- 436,- 39,-

9 1114 Meduňkový 182,- 256,- 512,- 38,-

9 1116 Jalovcový 199,- 279,- 558,- 45,-

62 1207 Mandlový dětský mycí olej 182,- 255,- 510,- 44,-

12 1111C Sada testerů 12×20 398,-  

Firma Aromaterapie Karel Hadek neručí za možné tiskové chyby, správnost údajů v ceníku lze ověřit na našem e-shopu www.karelhadek.eu.

sleva 7 % sleva 7 %

sleva 7 %

Jarní se týká všech preparátů takto označených a platí do 9. dubna sleva 7 %
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maloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)

HY-OLEJE NA OMÝVÁNÍ OBLIČEJE
Kč

str. Kód 20 ml 100 ml 200 ml 500 ml 1000 ml

kat. zboží C E G I J

16 1305 HY-olej z růžového dřeva 51,- 214,- 321,- 642,- 1090,-

16 1304 HY-olej ylang-ylang 51,- 214,- 321,- 642,- 1090,-

16 1303 HY-olej santálový 51,- 214,- 321,- 642,- 1090,-

16 1306 HY-olej neutrální 46,- 193,- 270,- 540,- 918,-

17 1302 HY-olej na odstr. make-upu 46,- 193,- 270,- 540,- 918,-

17 1301 HY-olej na holení 48,- 199,- 298,-

OŠETŘENÍ VLASŮ A POKOŽKY HLAVY
Kč

str. Kód 5 ml 20 ml 30 ml 100 ml 200 ml 500 ml

kat. zboží A C Z E G I

27 1404 Vlasový mycí olej (mast./norm.) 48,- 201,- 302,- 604,-

27 1405 Vlasový mycí olej (suché/norm.) 48,- 201,- 302,- 604,-

29 1401 Komonicové vlasové tonikum 147,- 294,-

28 1403 Lupisan 10,- 151,-

28 1402 Haarette Q 46,- 698,-

27 1406 Haaretol 30,- 148,- 237,-

2805 Proapinol 177,- 531,-

NOSNÍ OLEJE
Kč Kč

str. Kód 10 ml 20 ml 50 ml

kat. zboží B C D

30 1601 Nosní olej 146,- 235,-

31 1603 Donosol 252,-

64 1602 Nosní olej Baby 146,- 235,-

PREPARÁTY NA OŠETŘENÍ NOHOU
Kč

str. Kód 5 ml 20 ml 50 ml 100 ml 115 ml 200 ml 215 ml 500 ml 1000 ml

kat. zboží A C D E U G V I J

22 1804 Koupelový olej na nohy 48,- 198,- 278,- 556,- 945,-

23 1805 Masážní olej na nohy 66,- 276,- 387,- 774,- 1315,-

23 2728 Preventy 71,- 296,- 414,- 828,-

24 1806 Mykosan  N 199,- 652,-

24 1803 Mykosan  H 171,-

26 1801 Deo-Profuss 27,- 125,- 199,- 336,- 529,-

24 1807 Thymicon 62,- 88,- 135,- 211,-

5 ml 20 ml 50 ml 100 ml 115 ml 200 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

A C D E U G H I J

25 1808 Lympha-Pack WO 28,- 212,- 292,- 523,- 881,- 1497,-

26 1802 Pedi-Derm G10 13,- 101,- 138,- 193,- 267,- 511,-

PREPARÁTY NA OŠETŘENÍ ZUBŮ A ÚSTNÍ DUTINY
Kč

str. Kód 5 ml 20 ml 30 ml 100 ml 200 ml 500 ml

kat. zboží A C Z E G I

18 1504 Zubní olej 39,- 163,- 261,- 522,-

20 1503 Dentarom 189,- 378,-

21 1501 Herpilan 91,- 316,-

21 1502 Lippea SPF 91,-

20 1505 Halitosan 37,- 246,- 492,-

19 1506 Kariosan 19,- 132,- 198,- 396,-

sleva 7 % sleva 7 %

sleva 7 %

sleva 7 %

sleva 7 %

U faktur v eurech, vystavovaných 

pro zahraniční zákazníky, 

bude pro přepočet korun na eura používán 

aktuální denní kurz České národní banky.

Firma Aromaterapie Karel Hadek neručí za možné tiskové chyby, správnost údajů v ceníku lze ověřit na našem e-shopu www.karelhadek.eu. 39

sleva 7 %
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maloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)

REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE
Kč

str. kód 30 ml 100 ml

kat. zboží Z E

32 1907 Levandulovo-mrkvový 224,-

32 1908 Levandulovo-mrkvový SPF 6 249,-

32 1910 Ylang-ylang 239,-

33 1919 Avokádo 185,-

33 1904 Avokádo SPF 6 210,-

33 1901 Aloe vera 193,-

33 1920 Aloe vera SPF 6 218,-

33 1902 Arnika 189,-

33 1903 Arnika SPF 6 214,-

32 1916 Alipia 292,-

33 1909 Geraderm SPF 4 208,-

33 1911 Neutrální 198,- 531,-

Firma Aromaterapie Karel Hadek neručí za možné tiskové chyby, správnost údajů v ceníku lze ověřit na našem e-shopu www.karelhadek.eu.

REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ KRÉMY
Kč

str. Kód 5 ml 50 ml 100 ml 250 ml

kat. zboží A D E H

36 2003 Citronovo-mrkvový 28,- 215,- 332,- 664,-

35 2007 Eleutheroccocový 28,- 215,- 332,- 664,-

35 2008 Eleutheroccocový SPF 6 33,- 257,- 398,-

37 2011 Santalia 25,- 193,- 329,- 589,-

37 2012 Santalia SPF 6 28,- 214,- 329,-

36 2014 Levandulový 30,- 228,- 332,- 664,-

36 2015 Levandulový SPF 6 31,- 238,- 368,-

36 2016 Mateřídouškový 29,- 220,- 338,- 674,-

39 2017 Medový Apisan 35,- 272,- 381,- 686,-

38 2018 Olivový 23,- 177,- 281,- 562,-

38 2019 Olivový SPF 6 29,- 220,-

37 2022 Roseana 34,- 265,- 355,- 710,-

37 2023 Roseana SPF 6 38,- 292,- 453,-

36 2024 S mateří kašičkou 35,- 271,- 413,- 821,-

37 2025 Aknette 27,- 205,- 313,- 623,-

37 2026 Aknette SPF 6 29,- 224,-

38 2027 Z citronové růže 29,- 220,- 338,- 531,-

38 2029 Čajovníkový 17,- 130,- 199,- 398,-

38 2030 Čajovníkový SPF 6 19,- 146,- 226,-

39 2039 Neroli 35,- 272,- 419,- 838,-

2050 Sensishea 18,- 122,- 183,- 366,-

39 2017 Apisan 35,- 272,- 381,- 686,-

EXKLUZÍVNÍ REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE BPJ
Kč

str. Kód 30 ml 100 ml

kat. zboží Z E

34 1917 Rosea BPJ 586,-

34 1912 Heřmánkový BPJ 798,-

34 1913 Neroliový BPJ 798,-

34 1914 Santálový BPJ 755,-

34 1915 Neutrální BPJ 465,- 1353,-

34 1921 Jasmín 296,-

34 1922 Jasmín SPF 6 315,-

sleva 7 % sleva 7 %

sleva 7 %

Jarní se týká všech preparátů takto označených a platí do 9. dubna sleva 7 %
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maloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)

LIPIO-SÉRA
Kč

str. Kód 35 ml 100 ml

kat. zboží S E

44 1950 Lipio-Sérum Neutrální 238,- 550,-

44 1951 Lipio-Sérum Růže 434,-

43 1952 Lipio-Sérum Santál 379,-

44 1953 Lipio-Sérum Heřmánek 298,-

43 1954 Lipio-Sérum Růžové dřevo 269,-

43 1955 Lipio-Sérum Levandule 264,-

43 1956 Lipio-Sérum Cedr Atlas 269,-

SPECIÁLNÍ KRÉMY
Kč

str. Kód 5 ml 50 ml 100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

kat. zboží A D E H I J

46 2001 Montana 22,- 161,- 248,- 496,-

47 2002 Atop-Derm 26,- 198,- 305,- 605,- 906,-

47 2020 Aradea 19,- 296,- 586,- 982,- 1641,-

46 2062 Body Salvia 33,- 179,- 276,- 552,-

LECITINOVÉ KRÉMY 
Kč

str. Kód 5 ml 50 ml 100 ml 250 ml

kat. zboží A D E H

41 2042 Leciderma Shea Neutral 33,- 249,- 374,- 748,-

41 2049 Leciderma Shea Neutral SPF 6 36,- 274,- 424,-

41 2043 Leciderma Shea Lavendel 38,- 288,- 432,- 864,-

41 2046 Leciderma Shea Lavendel SPF 6 41,- 313,- 482,-

40 2044 Leciderma Shea Růže 45,- 348,- 522,- 1044,-

40 2047 Leciderma Shea Růže SPF 6 49,- 373,- 572,-

40 2045 Leciderma Shea Santál 45,- 348,- 522,- 1044,-

40 2048 Leciderma Shea Santál SPF 6 48,- 373,- 572,-

Firma Aromaterapie Karel Hadek neručí za možné tiskové chyby, správnost údajů v ceníku lze ověřit na našem e-shopu www.karelhadek.eu.

TĚLOVÉ KRÉMY 
Kč

str. Kód 5 ml 50 ml 100 ml 250 ml 500 ml

kat. zboží A D E H I

45 2060 BodyEm Neutral 17,- 120,- 168,- 336,- 571,-

45 2061 BodyEm Roy 19,- 142,- 198,- 396,- 673,-

PROGRAM SALTIA
Kč

str. Kód 5 ml 50 ml 100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

kat. zboží A D E H I J

49 2036 Saltia 20,- 150,- 272,- 404,-

49 2037 Saltia BN 30,- 229,- 386,- 763,-

52 2404 Saltia W/O 24,- 182,- 246,- 433,- 738,- 1301,-

OČNÍ KRÉMY
Kč

str. Kód 15 ml

kat. zboží T

50 2201 Shea-Carre R 235,-

50 2202 Shea-Carre N 215,-

ZÁKLADNÍ KRÉMY
Kč

str. Kód 5 ml 50 ml 100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

kat. zboží A D E H I J

51 2301 Dermisoft 12,- 91,- 129,- 178,- 251,- 350,-

51 2302 Naturalia 21,- 157,- 227,- 434,- 678,- 1153,-

51 2303 Shea Butter 27,- 205,- 277,- 506,- 858,- 1458,-

45 2060 BodyEm Neutral 17,- 120,- 168,- 336,- 571,-

41 2042 Leciderma Shea Neutral 33,- 249,- 374,-

41 2049 Leciderma Shea Neutral SPF 6 274,- 424,-

sleva 7 %

sleva 7 %

sleva 7 %

sleva 7 %

sleva 7 %

sleva 7 %

sleva 7 %

Jarní se týká všech preparátů takto označených a platí do 9. dubna sleva 7 %



BYLINNÉ PLEŤOVÉ VODY A TONIKA
Kč

str. Kód 20 ml 100 ml 200 ml 500 ml 1000 ml

kat. zboží C E G I J

60 2501 Pleťová voda citronová 11,- 81,- 187,- 296,-

59 2502 Pleťová voda hřebíčková 11,- 81,- 187,- 296,-

60 2503 Pleťová voda jalovcová 11,- 81,- 187,- 296,-

60 2504 Pleťová voda levandulová 11,- 81,- 187,- 296,-

60 2505 Pleťová voda rozmarýnová 11,- 81,- 187,- 296,-

59 2506 Pleťová voda růžová 15,- 110,- 258,- 412,-

60 2507 Pleťová voda ylang-ylang 11,- 81,- 187,- 296,-

60 2508 Pleťová voda čajovníková 11,- 81,- 187,- 296,-

60 2509 Pleťové tonikum citronové 12,- 92,- 196,- 330,-

59 2513 Pleťové tonikum hřebíčkové 12,- 92,- 196,- 330,-

60 2514 Pleťové tonikum jalovcové 12,- 92,- 196,- 330,-

60 2516 Pleťové tonikum levandulové 12,- 92,- 196,- 330,-

60 2517 Pleťové tonikum měsíčkové 17,- 126,- 262,- 445,-

60 2518 Pleťové tonikum rozmarýnové 12,- 92,- 196,- 330,-

59 2522 Pleťové tonikum růžové 17,- 126,- 262,- 445,-

60 2520 Pleťové tonikum ylang-ylang 12,- 92,- 196,- 330,-

60 2521 Pleťové tonikum čajovníkové 12,- 92,- 196,- 330,-

61 2510 Pleť. ton. Eleuterocc.-propolisové 31,- 129,- 179,- 382,-

PREPARÁTY NA OŠETŘENÍ RUKOU
Kč

str. Kód 5 ml 15 ml 30 ml 50 ml 100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

kat. zboží A T Z D E H I J

45 2060 BodyEm Neutral 17,- 120,- 168,-

45 2061 BodyEm Roy 19,- 142,- 198,-

56 1702 Rea 17,- 134,- 183,- 333,- 492,-

56 1703 Myrhea 17,- 130,- 172,- 312,- 480,-

57 1701 Elastosan 163,- 295,-

55 1704 Sheaderm TH 34,- 259,- 467,- 794,- 1245,-

55 1705 Balnaru TH 25,- 196,- 353,- 598,- 955,-

20 ml 100 ml 200 ml 500 ml 1000 ml

C E G I J

70 2716 Lecitol Neutral Z 30,- 120,- 218,-

69 2719 Lecitol neutral Super 42,- 174,- 294,-

58 1706 Citrio  13,- 272,-

58 1707 Desinfi 14,- 292,-

58 1708 Sensitiv 18,- 362,-

54 9502 Termorukavice 1 pár 2200,-  včetně 100 ml Sheaderm, 100 ml Balnaru a sáčků

9503 Sáčky k termorukavicím 100 párů 49,-

REGENERAČNÍ PLEŤOVÉ MASKY
Kč

str. Kód 5 ml 50 ml 100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

kat. zboží A D E H I J

52 2402 Lecitinová W/O 26,- 198,- 266,- 471,- 796,- 1369,-

52 2403 Naturalia W/O 25,- 192,- 258,- 459,- 773,- 1348,-

52 2404 Saltia W/O 24,- 182,- 246,- 433,- 738,- 1301,-

53 2401 Jojoba 21,- 161,- 218,- 379,- 665,- 1156,-

53 2405 Aktiderma LY 26,- 198,- 297,- 532,- 888,- 1498,-

Ceník preparátů maloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)

42 Firma Aromaterapie Karel Hadek neručí za možné tiskové chyby, správnost údajů v ceníku lze ověřit na našem e-shopu www.karelhadek.eu.

sleva 7 %

sleva 7 %

sleva 7 %

sleva 0 %

Jarní se týká všech preparátů takto označených a platí do 9. dubna sleva 7 %
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maloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)

Firma Aromaterapie Karel Hadek neručí za možné tiskové chyby, správnost údajů v ceníku lze ověřit na našem e-shopu www.karelhadek.eu.

DĚTSKÁ SÉRIE
Kč

str. Kód 5 ml 10 ml 20 ml 50 ml 100 ml 200 ml 250 ml 500 ml

kat. zboží A B C D E G H I

62 1005 Heřmánkový dětský 44,- 182,- 255,- 510,-
koupelový olej

62 1207 Dětský mandlový 44,- 182,- 255,- 510,-
mycí olej

64 1602 Nosní olej Baby 146,- 235,- 470,-

62 2034 Baby K heřmánkový 18,- 139,- 193,- 353,-

62 2035 Baby L levandulový 17,- 132,- 184,- 326,-

62 2708 Baby (masážní olej) 37,- 154,- 233,- 466,-

str. Kód 20 ml 100 ml 200 ml 500 ml 1000 ml

kat. zboží C E G I J

63 2709 Masážní olej fenyklový 45,- 187,- 322,- 644,- 1092,-

63 2713 Muttisoft 48,- 199,- 338,-

64 2729 Testovací sada Baby 9 ks 296,-

SPECIÁLNÍ PROGRAM COUPEROSE
Kč

str. Kód 5 ml 30 ml 50 ml 100 ml 250 ml

kat. zboží A Z D E H

65 2004 Regenerační krém Althea 37,- 283,- 431,- 859,-

65 2005 Regenerační krém Althea SPF 6 40,- 306,-

65 1905 Regenerační olej Althea 248,-

65 1906 Regenerační olej Althea SPF 6 273,-

ANTICELULITIDOVÁ SERIE „CELLU-THERAP“
Kč

str. Kód 5 ml 20 ml 50 ml 100 ml 200 ml 500 ml 1000 ml

kat. zboží A C D E G I J

66 1001 Koupelový olej Cellu-Therap 76,- 316,- 441,- 882,-

66 1101 Sprchovací olej Cellu-Therap 58,- 243,- 338,- 676,-

67 2707 Masážní olej Cellu-Therap 55,- 229,- 320,- 640,- 1088,-

str. Kód 5 ml 20 ml 50 ml 100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

kat. zboží A C D E H I J

67 2702 Masážní krém Cellu-Therap 28,- 215,- 342,- 679,- 1151,-

67 2730C Sada testerů Cellu-Therap 4 ks 198,-

MASÁŽNÍ OLEJE, KRÉMY A BALZÁMY
Kč

str. Kód 20 ml 100 ml 200 ml 500 ml 1000 ml

kat. zboží C E G I J

68 2714 Cayatherm 71,- 296,- 474,- 948,- 1612,-

70 2710 Levandulový 42,- 174,- 294,- 589,- 997,-

70 2711 Mandlovo-třezalkový 41,- 170,- 289,- 578,- 982,-

72 2712 Thermoton 82,- 342,- 581,-

71 2717 PMS (uklidňující) 86,- 359,- 610,- 1220,-

71 2718 PMS – PRO (prokrvující) 41,- 172,- 292,- 584,-

70 2720 Skořicový 42,- 174,- 294,- 589,- 997,-

71 2722 Cosette 99,- 412,- 699,-

70 2724 Neutrální 36,- 152,- 262,- 524,- 890,-

70 2716 Lecitol Neutral Z 30,- 120,- 218,- 436,- 741,-

69 2719 Lecitol neutral Super 42,- 174,- 294,- 588,- 999,-

69 2732 Dr. Voštěp (Holzfälleröl) 70,- 292,- 468,- 936,- 1591,-

74 2727 Testovací sada masážních olejů 12×20 548,-

5 ml 50 100 ml 250 ml 500 ml

A D E H I

73 2701 Calen B  14,- 210,- 415,- 620,-

73 2704 Calen K  21,- 311,- 617,- 924,-

73 2705 Tenarene Akut 23,- 175,- 269,-

73 2706 Tenarene Super 38,- 295,- 458,-

74 2731 Schoko pack 22,- 251,- 502,- 853,-

74 9501 Termopodložka 1 Ks 1088,-

OPALOVACÍ OLEJE
Kč

str. Kód 20 ml 100 ml 200 ml

kat. zboží C E G

76 2601 Opalovací olej SPF 4 42,- 246,-

76 2602 Opalovací olej SPF 7 50,- 210,- 357,-

76 2603 Opalovací olej SPF 10 57,- 236,- 399,-

76 2604 Opalovací olej SPF 15 70,- 290,- 493,-

sleva 7 %

sleva 7 %

sleva 7 %

sleva 7 %

sleva 7 %

sleva 0 %

Jarní se týká všech preparátů takto označených a platí do 9. dubna sleva 7 %
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SPECIÁLNÍ PREPARÁTY
Kč

str. kód 20 ml 100 ml 200 ml 500 ml

kat. zboží C E G I

78 2733 Narbenol 83,- 345,-

78 1809 Depilol 44,- 182,- 291,- 582,-

80 2803 Hemosan 43,- 186,- 298,- 596,-

5 ml 30 ml 50 ml 100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

A Z D E G G J

77 2725 China Balzám 55,- 229,- 303,-

77 2726 Thermo-Balsam 14,- 215,- 426,- 765,- 1299,-

79 2804 Molusan 29,- 165,- 255,-

79 2802 Wintershea 33,- 179,- 278,-

POTRAVINOVÉ DOPLŇKY
Kč

str. kód 100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

kat. zboží E H I J

81 3001 Extrakt eleutherococc 163,- 371,- 699,- 1350,-

100 g E 250 g H 500 g I 1000 g J

81 3002 Eleutherococc – kořen 69,- 117,- 198,- 298,-

82 5105 Vitamín C v prášku, 130g – 133 Kč

ÉTERICKÉ OLEJE
Kč

str. Kód 10 ml 20 ml 50 ml 100 ml

kat. zboží B C D E

83 4001 Amyrisový – Amyrisöl 160,- 256,- 512,- 870,-

84 4002 Badyánový – Sternanisöl 78,- 125,- 249,- 422,-

84 4004 Benzoin absolue přír. (krystaly) g 217,- 348,- 696,- 1182,-

84 4005 Bergamotový – Bergamotteöl* 182,- 290,- 580,- 985,-

84 4006 Borovicové jehličí – Kiefernnadelöl 118,- 189,- 379,- 644,-

85 4003 Cedrové dřevo Atlas – Cedernh. Atlas 79,- 125,- 250,- 425,-

85 4007 Cedrové dřevo – Cedernholzöl 79,- 125,- 250,- 425,-

85 4008 Cedrové jehličí – Cedernblätteröl 249,- 399,- 799,- 1360,-

85 4009 Celerový – Selleriesamenöl 204,- 326,- 652,- 1109,-

86 4010 Citronový – Zitronenöl* 89,- 143,- 287,- 488,-

Kč

str. Kód 5 ml 10 ml 20 ml 50 ml 100 ml

kat. zboží A B C D E

87 4011 Citronový bez terpenů – Zitronen tpa.* 239,- 382,- 764,- 1299,-

86 4012 Citronový extra – Zitronenöl extra* 116,- 185,- 370,- 629,-

89 4013 Citronelový – Citronellaöl 77,- 123,- 246,- 418,-

86 4014 Citronová růže – Citrosenöl 143,- 229,- 457,- 777,-

86 4015 Citronová tráva – Lemongrasöl 93,- 149,- 298,- 506,-

87 4016 Cypřišový – Cypressenöl 179,- 286,- 573,- 974,-

87 4076 Čajovníkový – Teebaumöl 85,- 135,- 270,- 460,-

88 4017 Česnekový – Knoblauchöl 176,- 282,- 564,- 959,-

88 4054 Dobromyslový – Origanumöl 203,- 325,- 650,- 1105,-

88 4018 Elemiový – Elemiöl 165,- 264,- 528,- 898,-

88 4019 Estragonový – Estragonöl 272,- 435,- 869,- 1479,-

89 4020 Eukalyptový – Eukalyptusöl 78,- 126,- 251,- 426,-

89 4096 Eukalyptovo-citronový – Eukal. Citr. 77,- 124,- 247,- 420,-

89 4021 Eukalyptový Koala – Eukal. Koala 1 – 5 ks 82,- 149,-

89 4021 Eukalyptový Koala – Eukal. Koala 6 – 12 ks 76,- 139,-

89 4021 Eukalyptový Koala – Eukal. Koala 13 – 25 Ks 73,- 133,-

89 4021 Eukalyptový Koala – Eukal. Koala 26 Ks a více 70,- 127,-

89 4022 Fenyklový – Fenchelöl 115,- 184,- 369,- 627,-

90 4023 Grapefruitový – Grapefruitöl* 153,- 246,- 492,- 845,-

90 4024 Heřmánk. žlutý – Kamillenöl gelb 419,- 628,- 1006,- 2012,- 3420,-

90 4025 Hřebíčkový – Nelkenöl 75,- 120,- 240,- 408,-

91 4026 Jalovcový (bobule) – Wacholderbeeröl 230,- 368,- 735,- 1249,-

91 4027 Jedlové šišky – Edeltannenzapfenöl 178,- 284,- 568,- 966,-

92 4028 Kadidlovníkový – Weihrauchöl 239,- 359,- 576,- 1152,- 1958,-

92 4029 Kafrový – Kampferöl 54,- 87,- 173,- 294,-

92 4030 Kafr přírodní(krystaly/g) – Kampfer 89,- 143,- 285,- 484,-

93 4031 Kajeputový – Cajeputöl 99,- 161,- 323,- 549,-

93 4032 Kanangový – Canangaöl 192,- 307,- 614,- 1045,-

91 4033 Jehličí kleče – Latschenkiefernöl 173,- 277,- 555,- 955,-

93 4034 Kmínový – Kümmelöl 168,- 269,- 539,- 916,-

93 4035 Koprový – Dillkrautöl 125,- 200,- 401,- 682,-

93 4036 Koriandrový – Corianderöl 180,- 289,- 577,- 982,-

94 4038 Lavandinový – Lavandinöl 127,- 203,- 405,- 688,-

sleva 7 %

sleva 7 %

sleva 0 %

Jarní se týká všech preparátů takto označených a platí do 9. dubna sleva 7 %



Ceník preparátůmaloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)

Kč

str. Kód 5 ml 10 ml 20 ml 50 ml 100 ml

kat. zboží A B C D E

94 4039 Levandulový extra – Lavendelöl extra 180,- 289,- 579,- 985,-

94 4097 Litsea-Cubeba* – Litsea Cubebaöl* 103,- 164,- 328,- 558,-

95 4040 Majoránkový – Majoranöl 203,- 325,- 651,- 998,-

95 4041 Mandarinkový červený – Mandarinenöl* 174,- 278,- 556,- 945,-

95 4098 Mandarinkový zelený – Mandarinenöl* 171,- 274,- 548,- 932,-

95 4042 Máta kadeřavá – Krauseminzöl 168,- 269,- 537,- 913,-

96 4043 Máta peprná – Pfeffeminzöl 104,- 166,- 332,- 565,-

96 4044 Mateřídouškový – Quendelöl 217,- 347,- 694,- 1180,-

96 4045 Medový – Honigwachsöl 276,- 414,- 663,- 1325,- 2252,-

96 4046 Meduňkový indicum – Melissenöl ind. 60,- 96,- 191,- 325,-

97 4047 Mentolový přír. (krystaly g) – Menthol 114,- 183,- 365,- 621,-

97 4048 Mrkv. semena – Karottensamenöl 237,- 356,- 570,- 1139,- 1937,-

98 4049 Muškátový květ – Macisblütenöl 190,- 306,- 611,- 1038,-

98 4050 Muškátový ořech – Muskatnussöl 159,- 255,- 510,- 866,-

98 4051 Myrhový – Myrrhenöl 276,- 414,- 663,- 1325,- 2252,-

98 4052 Myrtový – Myrtenöl 202,- 323,- 646,- 1097,-

99 4053 Niaouliový – Niaouliöl 168,- 268,- 537,- 912,-

99 4055 Pačuliový – Patchouliöl 195,- 292,- 585,- 994,-

87 4057 Černý pepř – Pfefferöl schwarz 203,- 325,- 650,- 1105,-

99 4099 Pelargoniový – Geraniumöl (Egypt) 195,- 292,- 585,- 994,-

99 4058 Petrželový – Petersilienblätteröl 322,- 512,- 1029,- 1749,-

100 4059 Pimentovníkový – Bayöl 248,- 397,- 794,- 1349,-

100 4060 Pomerančový – Orangenöl* 49,- 65,- 130,- 220,-

100 4061 Pomeranč. bez terpenu – Orang. tpa.* 178,- 285,- 570,- 969,-

100 4062 Pomerančový extra – Orang. extra* 77,- 124,- 247,- 420,-

100 4063 Pomerančové listí – Petitgrainöl 119,- 191,- 382,- 650,-

101 4064 Puškvorcový – Kalmusöl 173,- 278,- 555,- 944,-

101 4065 Rozmarýnový extra – RosmarinöI 114,- 183,- 366,- 622,-

101 4066 Růžová palma – Palmarosaöl 116,- 185,- 370,- 629,-

102 4067 Růžové dřevo – Rosenholzöl 220,- 352,- 704,- 1198,-

103 4069 Saturejkový – Bergbohnenkrautöl 280,- 448,- 895,- 1522,-

103 4070 Skořicová kůra – Zimtrindenöl 289,- 463,- 925,- 1573,-

103 4071 Skořicový – Zimtöl 159,- 255,- 510,- 866,-

Kč

str. Kód 5 ml 10 ml 20 ml 50 ml 100 ml

kat. zboží A B C D E

103 4072 Smrkové jehličí – Fichtennadelöl 103,- 165,- 330,- 565,-

104 4073 Spajkový – Spiköl franz. 170,- 273,- 545,- 927,-

104 4074 Šalvějový – Salbeiöl 183,- 292,- 585,- 994,-

104 4075 Šalvěj muškátová – Muskat.-Salbei 249,- 398,- 796,- 1353,-

105 4077 Tújový – Thujaöl 108,- 173,- 346,- 589,-

105 4078 Tymiánový červený – Thymianöl rot 258,- 412,- 825,- 1402,-

105 4079 Tymiánový světlý – Thymianöl hell 99,- 158,- 317,- 538,-

106 4080 Vavřínový – Lorbeerblätteröl 208,- 332,- 664,- 1129,-

106 4081 Vetiverový – Vetiveröl 249,- 399,- 799,- 1360,-

106 4082 Ylang-ylang – Ylang-Ylangöl 170,- 272,- 544,- 925,-

106 4083 Yzop – Ysopöl 437,- 699,- 1399,- 2379,-

107 4084 Zázvorový – Ingweröl 303,- 485,- 970,- 1649,-

EXKLUZIVNÍ ÉTERICKÉ OLEJE
str. Kód 1 ml 5 ml 10 ml 20 ml 50 ml

kat. zboží M A B C D

83 4085 Angelika kořen – Angelikawurzelöl 200,- 789,- 1262,- 2019,- 4037,-

90 4086 Heřmánk. modrý – Kamillenöl blau 114,- 454,- 727,- 1163,- 2325,-

91 4087 Jasmínový absolue – Jasminöl 360,- 1441,- 2305,- 3688,- 7376,-

94 4037 Kozlíkový – Baldrianöl 101,- 405,- 648,- 1037,- 2074,-

97 4088 Meduňkový offic. – Melissenöl off. 377,- 1508,- 2413,- 3861,- 7721,-

97 4089 Mimózový absolue – Mimosenöl 178,- 713,- 1141,- 1826,- 3652,-

101 4090 Pomeranč. květ – Neroli – Neroliöl 407,- 1629,- 2606,- 4169,- 8337,-

102 4091 Růžový – Rosenöl 795,- 3179,- 5087,- 8139,- 16278,-

102 4092 Řebříčkový – Schafgarbenöl 172,- 686,- 1098,- 1756,- 3511,-

102 4068 Santálové dřevo – Sandelholzöl 185,- 741,- 1186,- 1897,- 3794,-

103 4093 Slaměnka – Immortellenöl 197,- 789,- 1262,- 2019,- 4037,-

105 4094 Vanilkový absolue – Vanillenöl 371,- 1482,- 2371,- 3794,- 7587,-

*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.

Firma Aromaterapie Karel Hadek neručí za možné tiskové chyby, správnost údajů v ceníku lze ověřit na našem e-shopu www.karelhadek.eu. 45

sleva 0 %

Jarní se týká všech preparátů takto označených a platí do 9. dubna sleva 7 %



SPECIÁLNÍ SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ
Kč

str. Kód 10 ml 20 ml 50 ml

kat. zboží B C D

114 1201 Candisan 199,- 319,- 638,-

114 4210 Thymion 179,- 286,- 572,-

114 4207 Antinikotin – Antinikotin (CZ patent č. 280420) 278,-

114 4209 Candiöl 196,- 314,- 628,-

SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ SAUNA
Kč

str. Kód 10 ml 20 ml 50 ml

kat. zboží B C D

110 4401 Čínská sauna 244,- 391,- 781,-

110 4402 Finská sauna 194,- 310,- 619,-

111 4404 Horská sauna 224,- 358,- 715,-

111 4405 Japonská sauna 211,- 337,- 674,-

111 4406 Lesana sauna 194,- 310,- 621,-

111 4409 Polární sauna 272,- 435,- 869,-

110 4412 Ruská sauna 207,- 331,- 662,-

111 4410 Relax sauna 209,- 334,- 668,-

SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ
Kč

str. Kód 10 ml 20 ml 50 ml

kat. zboží B C D

108 4201 Afrodiziakální – Aphrodite 145,- 232,- 464,-

108 4206 Antiinsekt – Antiinsekt 133,- 212,- 424,-

108 4208 Antirauch – Antirauch 146,- 234,- 468,-

108 4205 Antischnärchen 161,- 258,- 515,-

108 4202 Aromeclima 127,- 203,- 406,-

108 4203 Harmonie 179,- 286,- 572,-

108 4204 Noc lásky – Liebesnacht 276,- 441,- 882,-

109 4212 Relaxační – Relax 245,- 391,- 782,-

109 4213 Senné květy – Heublume 100,- 160,- 320,-

109 4215 Uvolňující – Entspannungsmischung 124,- 197,- 394,-

109 4214 Ušlechtilé dřevo – Edelholz 166,- 265,- 530,-

Ceník preparátů maloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)

VÁNOČNÍ SMĚSI ETERICKYCH OLEJŮ
Kč

str. Kód 10 ml 20 ml 50 ml

kat. zboží B C D

112 4301 Vánoční čas – Weihnachtszeit 123,- 197,- 393,-

112 4302 Vánoční dárek – Weihnachtsgeschenk 119,- 191,- 381,-

112 4303 Vánoční koleda – Weihnachtslied 162,- 258,- 516,-

112 4304 Vánoční pohádka – Weihnachtsmärchen 225,- 360,- 720,-

113 4305 Vánoční sen – Weihnachtstraum 149,- 238,- 475,-

112 4306 Vánoční večer – Weihnachtsabend 125,- 200,- 399,-

112 4307 Vánoční vůně –  Weihnachtsfest 123,- 197,- 393,-

112 4308 Vánoční stromeček – Tannenbaum 124,- 198,- 396,-

113 4309 Ježíšek – Christkind 135,- 216,- 432,-

N 4310 Vánoční hvězda – Weihnachtsstern 85,- 136,- 272,-

N 4311 Vánoční nálada – Weihnachtsstimmung 123,- 197,- 393,-

N 4312 Voňavé Vánoce – Duftige Weihnachten 139,- 222,- 444,-

N 4313 Romantické Vánoce – Romantische Weihnachten 159,- 254,- 508,-

46 Firma Aromaterapie Karel Hadek neručí za možné tiskové chyby, správnost údajů v ceníku lze ověřit na našem e-shopu www.karelhadek.eu.

sleva 7 %

sleva 7 %

sleva 7 %

sleva 7 %

Jarní se týká všech preparátů takto označených a platí do 9. dubna sleva 7 %



Ceník preparátůmaloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)

ROSTLINNÉ OLEJE
Kč

str. kód 115 ml 215 ml 500 ml 1000 ml

kat. zboží U V I J

117 5001 Arašídový LZS – Erdnussöl 93,- 145,- 276,- 469,-

116 5002 Avokádový olej – Avocadoöl 105,- 164,- 312,- 530,-

117 5003 Brutnákový LZS – Boretschöl 339,- 529,- 1005,- 1709,-

117 5004 Dýňový LZS – Kürbiskernöl 135,- 210,- 399,- 678,-

118 5005 Jojobový LZS – Jojobaöl (DPH 19%) 119,- 187,- 356,- 598,-

118 5031 Konopný LZS 125,- 195,- 370,- 629,-

119 5006 Lněný LZS – Leinöl 81,- 125,- 240,- 399,-

119 5007 Makadamiový LZS – Macadamianussöl 109,- 171,- 325,- 552,-

119 5009 Mandlový LZT – Mandelöl 64,- 101,- 192,- 326,-

117 5022 Z jader andské růže LZS – Hagebuttekernöl 256,- 399,- 759,- 1289,-

118 5017 Z jader hroznů LZT – Traubenkernöl 78,- 123,- 234,- 398,-

120 5019 Z meruň. pecek LZS – Aprikosenkernöl 103,- 160,- 304,- 517,-

121 5020 Z pšeničných klíčků LZS – Weizenkeimöl 149,- 232,- 439,- 746,-

120 5010 Olivový LZS – Olivenöl KGP 109,- 171,- 325,- 552,-

120 5021 Z vlaš. ořechů LZS – Walnussöl KGP 186,- 291,- 553,- 939,-

120 5023 Z vlaš. ořechů LZT – Walnussöl WGP 80,- 125,- 238,- 404,-

121 5011 Pupálkový LZS – Nachtkerzenöl 229,- 358,- 681,- 1158,-

121 5012 Ricinový LZS – Rizinusöl (DPH 19%) 68,- 106,- 201,- 342,-

121 5013 Z rýžových klíčků LZS – Reiskeimöl 78,- 123,- 234,- 398,-

122 5014 Sezamový LZT – Sesamöl 61,- 95,- 183,- 311,-

122 5024 Karité (shea olej) – Karité (Sheaöl) 116,- 181,- 344,- 584,-

122 5015 Slunečnicový LZS – Sonnenblumenöl KGP 78,- 123,- 234,- 398,-

122 5016 Sojový LZT – Sojaöl WGP 28,- 54,- 91,-

ROSTLINNÉ OLEJOVÉ MACERATY
Kč

str. kód 115 ml 215 ml 500 ml 1000 ml

kat. zboží U V I J

126 5201 Arnikový olej – Arnikaöl 270,- 422,- 799,- 1358,-

126 5202 Kaštanový olej – Kastanienöl 163,- 257,- 488,- 830,-

126 5203 Měsíčkový olej – Calendulaöl 187,- 295,- 554,- 942,-

127 5204 Třezalkový olej S10 – Johanniskrautöl S10 163,- 257,- 488,- 830,-

126 5205 Třezalkový olej W10 – Johanniskrautöl W10 373,- 582,- 1105,- 1879,-

KOSMETICKÁ MÁSLA
Kč

str. kód 100 g 250 g 500 g

kat. zboží E H I

125 5025 Mangové máslo – Mango-Butter 199,- 398,- 676,-

124 5026 Kakaové máslo – Kakao-Butter 114,- 228,- 384,-

124 5029 Bambucké máslo – Shea-Butter 68,- 136,- 231,-

A 5 ml
B 10 ml
C 20 ml

D 50 ml
E 100 ml
G 200 ml

H 250 ml
I 500 ml
J 1000 ml

M 1 ml
S 35 ml
T 15 ml

U 115 ml
V 215 ml
Z 30 ml

PŘEVODNÍ TABULKA OBJEMŮ NA PÍSMENOVÝ KÓD

Firma Aromaterapie Karel Hadek neručí za možné tiskové chyby, správnost údajů v ceníku lze ověřit na našem e-shopu www.karelhadek.eu. 47

VITAMÍNY
str. kód Kč

kat. zboží 20 ml 50 ml 115 ml 215 ml

C D U V

128 5101 Lecitin super 155,- 310,- 617,- 967,-

128 5102 Pantenol – provitamin B5 39,- 78,- 155,- 243,-

128 5103 Vitamin A 161,- 321,- 628,- 984,-

128 5104 Vitamin E 139,- 278,- 551,- 863,-

sleva 0 %

sleva 7 %

sleva 7 %

sleva 7 %

Jarní se týká všech preparátů takto označených a platí do 9. dubna sleva 7 %
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Jarní soutěž
Odpovědi na otázky vánoční soutěže se scházely od vydání Aromaterapie 4/2008 až do uzávěrky soutěže, tedy 7. prosince.
Poslední odpověď přišla ještě krátce před půlnocí. Nezbývá než konstatovat, že Ježíšek měl o dostatek pomocníků postaráno.
Radost z rekordního počtu 793 odpovědí snižuje jen zjištění, že někteří účastníci nejspíše i účelově zakládali nové mailové
adresy, jen aby mohli odeslat odpověď i několikrát… Z celkového rekordního počtu 793 odpovědí bylo 501 odpovědí správných.  

Jména výherců jsme se rozhodli již nezveřejňovat v časopise Aromaterapie. Všechny výherce (bude tomu tak i v budoucnosti),
jsem osobně vyrozuměl (mailem či písemně) okamžitě po ukončení soutěže a provedeném slosování. Jejich zveřejnění je 
dostupné na našem webu, na adrese: http://karelhadek.eu/cs/casopis/soutez/detail/?id=10

A jak zněla správná odpověď? Jméno „tajemného“ stromu je pomerančovník a ony tři éterické oleje pochází: z kůry pomeranče
– pomerančový; z listí, větviček a nezralých plodů – petitgrainový; a z pomerančových květů – neroliový.

Nejčastější chybou pak asi byla kombinace pomeranč, citron a mandarinka; či pomeranč, pomeranč extra, a pomeranč bez terpenů…. 
Ze všech nejzajímavější, na správnost se neohlížeje, pak byla odpověď, že strom se jmenuje Eukalyptovník a dává nám oleje Koala,
Klokan a normální eukalyptový olej…

Přibývající sluneční aktivita s sebou zcela jistě přinese i další zájem o soutěžení. Vzhledem k možné jarní únavě by soutěžní
otázky neměly být těžké…

1. Jak se jmenuje městečko ve kterém se bude konat červnový a zářijový kurz Aromaterapie?

2. Jak se jmenuje moře, které omývá břehy výše zmíněného městečka?

3. Jak se jmenuje hotel, v němž budou účastníci kurzu ubytováni?

Odpovědi zasílejte i tentokráte e-mailem na: akh-soutez@email.cz, nebo písemně na adresu firmy. Slosovány budou pouze
správné odpovědi se jménem a adresou odesílatele, doručené do 5. dubna 2009 do 2400. Vylosováno bude 10 výherců.

1. cena odběr zboží v hodnotě 1000 Kč
2. cena odběr zboží v hodnotě 750 Kč
3. cena odběr zboží v hodnotě 500 Kč

4.–5. cena odběr zboží v hodnotě 300 Kč
6.–10. cena odběr zboží v hodnotě 150 Kč
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