Klíšťata ...
Kapénkové infekce
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Lecitol v praxi
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Asi těžko budu hledat někoho, kdo by se mnou nesouhlasil, že nadcházející roční období patří k oněm nejkrásnějším v roce. Na
jarní přírodu a její kouzla zeleně a barev květů se snad každý z nás již hodně dlouho těšil. Chvíle, kdy jsme pospíchali do příbytků

a cenili si jejich teplo, nahradil opačný trend, rychle z domu ven. A tak vychutnáváme nejen krásu přírody, ale i teplo, jež se nám ve stále
se zvětšující míře nabízí.
Sluníčko se k nám „vrací“ z jižní polokoule. Zvýšená sluneční intenzita však s sebou přináší i jistá rizika spojená s používáním některých
éterických olejů. Mám na mysli jejich fototoxicitu. Jako fototoxické lze označit látky jinak neškodné, které však aktivuje působení ultrafialového záření, čímž dochází k podstatnému zvýšení citlivosti pokožky. Nejen léky a konzervační látky, ale i některé éterické oleje takovéto
substance obsahují.
Zde bych pak některé běžně používané oleje rád jmenoval. Např. bergamot, citron, mandarinku či pomeranč. Jejich fototoxicitu
však lze v principu označit jako nízkou. Hlavně pak proto, že se v aromaterapeutických preparátech používají jen nízké
koncentrace těchto olejů. Běžné dávkování lze označit jako bezpečné hlavně pak proto, že žádný z nich se nevyskytuje
principiálně v olejích opalovacích. Dále pak i proto, že fototoxické účinky se začínají projevovat až při koncentraci kolem 0,5 %. Tento údaj pak platí pro olej v tomto smyslu „nejsilnější“ – bergamotový. U ostatních
olejů pak lze uvést údaj 1 %. Pokud bychom však takovýto preparát použili, je nezbytně nutné mezi jeho
aplikací a sluněním dodržet zhruba pětihodinovou pauzu.
Z tohoto pohledu bych z celé palety preparátů KH označil pouze tři, které bych nedoporučoval na
ošetření pokožky bezprostředně před opalováním. Jsou to koupelové oleje mandarinkový a citronovokafrový a ze sprchovacích olejů pak citronový. Byť i zde na pokožce po jejím opláchnutí nezbude tak
vysoká koncentrace éterických olejů, jež by mohla způsobit problémy.
Jako daleko větší riziko pak vidím mnohem širší a aktivnější paletu fototoxických látek především
v lécích či potravinách. A právě v tom lze spatřovat i důvod, proč se množí tzv. „sluneční alergie“.
Sluníčka bude v příštích dnech přibývat, a tak nezbývá než popřát, aby v nás aktivovalo tvorbu
serotoninu – hormonu štěstí, abychom měli i přes nepřízeň „politického a hospodářského počasí“
jen dobrou náladu.
Všem čtenářům Aromaterapie přeji samozřejmě i krásnou dovolenou, se sluníčkem nejen na obloze,
ale i v duši.
Karel Hadek
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novinky
Nelinol pomáhal vyhrát
Plané neštovice jsou velmi nepříjemné onemocnění virového
původu. Jistě není bez zajímavosti, že původci neštovic jsou
„v příbuzenském poměru“ s herpesovými viry, které se starají
např. o dobře známé opary. Zda jsem měl jako děcko plané
neštovice, se již nepamatuji. Jejich proděláním se vytváří doživotní imunita, a proto usuzuji, že asi ano.
Vzhledem k tomu, že můj syn patří do věkové kategorie, která
je nejčastěji postihována, tak si je někde „opatřil“. Plané
neštovice jsou silně nakažlivé, virus, který je vyvolává, je přítomen nejen v neštovičkách, ale i v dýchacích cestách. Jeho
šíření tak probíhá nejen dotekem, ale samozřejmě i vzduchem.
Při inkubační době až tři týdny jsem zpětně marně přemýšlel,
kde to asi mohl „nakoupit“. A také jsem se obával, zda mě, či
někoho jiného v rodině neobdaruje.
A tak i vzduch našeho domu vykazoval podstatně zvýšenou
koncentraci éterických bodyguardů. Zde pak posloužila směs
eukalyptus (5 dílů), litsea cubeba (3 díly), čajovník (2 díly)
a borovice (3 díly). A chránili tak, jako by je zapůjčil sám
Barack Obama…
Na celém synově tělíčku se vytvořily ony typické puchýřky…
A jak už to bývá, také svěděly. A to je takový malý průšvih. Při
jejich škrábání vzniká vysoké riziko zavlečení sekundární
infekce. Z konzultací vím, že standardní způsoby léčby za moc
nestojí. Aplikace antibiotik u virových onemocnění postrádá
smysl, a tak se medicína omezuje povětšinou pouze na tekutý
pudr, či nějaké ty mastičky proti svědění a v konečném efektu
si tělíčko musí poradit samo. A tak zase přišla ke slovu
Aromaterapie. Vždyť je zde hned několik éterických olejů,
které vykazují antivirální účinky. A u „rodiny Herpesů“ již
ukázaly, jak jejich viry umí položit na lopatky..
A tak jsem v laborce míchal kompozici s požadavkem, aby
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byla nejen účinná na výše jmenované potvůrky, ale i nedráždivá vůči velice citlivé a vnímavé dětské pokožce. Vzhledem
k občasnému škrábání musela směs vykazovat samozřejmě
i antimikrobiální účinky. Antivirální účinky vykazují hlavně
éterické oleje obsahující aldehydy, monoterpenické alkoholy
a samozřejmě i monoterpenické uhlovodíky. A tak se vedle
sebe sešly pelargónie, levandule, meduňka, vratič, heřmánek,
a další. No a pak už šlo jen o to, jak olejíčky aplikovat.
Nejdříve jsem vybral několik největších neštoviček, zakápl je
a čekal, jaká bude reakce pokožky. Sám patřím k těm, kteří
nedoporučují používání koncentrovaných éterických olejů na
pokožku. Ale jak přísloví praví, výjimka potvrzuje pravidlo.
Pokožka je snášela velmi dobře, žádné podráždění se nekonalo.
A tak jsem pracně potíral další a další neštovičky. V místech,
kde jich bylo jak poslanců v parlamentu při hlasování o zvýšení
apanáží, mi nezbylo, než tyto partie pokožky potřít plošně.
Ani zde k žádnému podráždění nedošlo, a syn se dokonce i přestal škrábat. I koncentrované éterické oleje snášel výborně.
A tak jsem ani nestačil zjistit, jak by fungovalo např. jen 10 %
Nelinolu přidaných do masážního oleje Lecitol Super, či
základního krému Dermisoft. Neštovicím se to naopak vůbec
nelíbilo. Inu nelze se divit, co voní jednomu, nemusí vonět
neštovicím… A tak do pěti dnů bylo po nemoci a po 10 dnech
po nich na pokožce nebylo ani památky. Občas se totiž stává,
že po některých zůstávají jako trvalá památka i drobné jizvičky.
Myslím, že plané neštovice nejsou zase až tak rozšířené, aby
se Nelinol stal prodejním hitem. Ale ono vůbec nejde o to, aby
se dobře prodával, daleko důležitější je, aby v případě, že se
tito nepřizpůsobiví členové rodiny Herpesů někde objeví,
pomáhal tak, jak to ukázal u nás doma.
Karel Hadek

4217 Nelinol
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10ml/B

20 ml/C

50 ml/D

100 ml/E

181,-

289,-

578,-

983,-

novinky
Insektol
Již dlouhá léta je v nabídce kompozice éterických olejů s názvem
Antiinsekt. Jedná se o preparát, který odpuzuje hmyz. Lze říci, že
se osvědčil, i když jeho použití může být někdy problematické.
Nevýhodou tohoto preparátu je skutečnost, že právě éterické
oleje se celkem rychle odpařují. A také nemusí vonět každému.
A tak jsem v laboratoři zkoušel a v přírodě ověřoval i další kompozice. Vznikl další preparát, který spolehlivě odpuzuje různé
druhy hmyzu. Bohužel i zde se jedná „jen“ o směs éterických
olejů, jejichž rychlá odpařivost je dána (bio)chemickým složením, a tím i fyzikálními vlastnostmi. Stejně jako Antiinsekt,
i Insektol lze však použít v množství 1 až 3 % do neutrálního
oleje a následně jej aplikovat na pokožku, čímž se doba účinnosti
prodlouží. Lze je nakapat i přímo na oděv či boty, pokud jsou
z přírodních materiálů a nikoli plastové… Jak známo éterické oleje
se nemají rády s umělými materiály a některé z nich rozpouští.
A tak nezbývá než Insektolu, který je dokonce o trošku cenově
výhodnější než Antiinsekt, popřát, aby těm, kteří si ho pořídí,
nejen voněl, ale především, aby v období, které nás jak svými
krásami, tak i teplým počasím láká do přírody, dobře sloužil.
Karel Hadek

4216 Insektol

10 ml/B

20 ml/C

50 ml/D

100 ml/E

123,-/111,-

196,-/176,-

392,-/353,-

666,-/599,-

Zeleně zbarvené ceny jsou ceny zaváděcí, platné do 30. 6. 2009.

Nové obaly
Poslední dobou se velmi často množí požadavky zákazníků,
aby některé z preparátů ve větším balení byly plněny do praktičtějších obalů s dávkovači. Přiznávám, já osobně se k těm

nejpraktičtějším zrovna počítat nemohu. Konec konců bude to
dáno tím, že lahvičky nemusím brát denně do rukou a nepracuji
s nimi. Nezbývá ale než souhlasit, že asi bude nejen pohodlnější, ale i praktičtější a dokonce i rychlejší, než brát do rukou
lahvičku s pleťovou vodou, odšroubovávat uzávěr a odlévat
potřebné množství, prostě a jednoduše jen jednou či vícekrát
zmáčknout pumpičku, která se o vhodné množství postará.
A tak s vydáním tohoto čísla Aromaterapie se u preparátů
o objemu 500 ml nabídka rozšiřuje o „pumpičkovou alternativu“.
Otázku, jak balení označit, přeje-li si zákazník variantu
s pumpičkou, jsme vyřešili tak, že k původnímu katalogovému/objednacímu číslu jsme přiřadili ještě písmenko „P“.
Pro názornost bych jako na příklad uvedl pleťovou vodu
Levandulovou. Při objednávání množství 500 ml se uváděl kód
2504 I. Tato možnost zůstává samozřejmě zachována
i pro budoucnost. Pokud však budete chtít 500 ml s pumpičkou, pak se uvede „2504P I“. Tedy P jako pumpička. Kromě
pleťových vod a tonik lze tímto způsobem také s okamžitou
platností objednávat i HY-Intimu, neboť i tento preparát je velice
často objednáván v tomto množství a „pumpičkové“ dotazy se
týkaly i jeho.
Zcela jistě potěší i konstatování, že ceny obou verzí budou
stejné. Je to dáno tím, že běžné obaly jsou relativně drahé,
neboť pochází z Německa, zatímco obaly s dávkovačem jsou
českou produkcí, a tedy, ve srovnání s obaly německými, cenově
příznivější.
Je pravda, že se v tomto případě o žádné novinky v pravém
slova smyslu nejedná, ale zavádět kvůli tomu rubriku „Jistě
Vás potěší“ by bylo přehnané.
A tak se může stát, že na podzim se v Aromaterapii kromě
řady opravdových novinek objeví i oznámení, že řada pumpičkových možností se ještě rozšiřuje.
Karel Hadek
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aktuální téma
Klíšťata budou lovit…
Jako malý kluk jsem míval zimu celkem rád. Podzimní uplakané
dušičkovské počasí bylo jakési nezbytné zlo mezi létem a zimou.
Zimy bývaly daleko delší, tedy hodnoceno dětským vnímáním,
a příchod jara…? Od té doby uplynulo již hodně vody, a tak se
již ani nepamatuji, zda jsem se na jaro těšíval. Ale nějaký
vnitřní pocit jako by mi napovídal, že zde mám z minulosti
velký dluh. A tak v tomto již ne úplně novém tisíciletí se na
jaro začínám těšit už ve chvíli, kdy ještě vládne babí léto. Mezi
námi, kdo by se netěšil na chvíle, kdy roztaje všechen sníh
a zvyšující se intenzita slunečního záření nám začne nalévat
do žil, jak jinak to napsat, než ještě levnější než levnou vesmírnou
energii. Probouzející se příroda, jakož i naše zvyšující se pohybová aktivita jsou pozvánkou k častějšímu opouštění příbytků
a k pobytu v přírodě.
I přesto, že v onom rychlém čase zima nemohla být jiná než
krátká, naše paměť stihla utrpět jisté omrzliny. V tom těšení se
na jaro jsme úplně zapomněli na starosti a rizika, která každé,
byť sebekrásnější, jaro přináší. Stejně jako loni i letos budeme
chodit na procházky, položíme si deku někde na louce a budeme vystavovat svá těla slunečním paprskům. I letos se mnozí
z nás setkají s jedním nemilým průvodcem teplého ročního
období, a tím jsou klíšťata. O klíšťatech a jak se před nimi
chránit již byly popsány stohy papíru a přesto, když nás nějaké klíště „uloví“, není to vůbec hezké zjištění. Útěchou, byť
malou, budiž nám fakt, že ne každé klíště je infikováno. Dle
statistik, které jsem kdysi pročítal, je jich však v některých
oblastech infikována dokonce až ¼. Ale to jsou spíše výjimky.
Bohužel, žádné nemá na sobě napsáno, zda infikováno je či
není. Byť statistické riziko, že se nakazíme, není nijak velké,
přehlížet možné důsledky případného nakažení by nebylo
rozumné.
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Jak lymská borelióza, tak i mozková encefalitida patří do kategorie nemocí, které často zanechávají trvalé následky.
Borelie se vyskytují u divoce žijící zvěře a jsou pak přenášeny
právě klíšťaty.
Klíšťata žijí hlavně v trávě a křovinách, nelze se tedy divit, že
se pohybují prakticky všude, kde je zeleň, tedy i v městských
parcích či zahradách. Borelióza je nebezpečná hlavně svou
zákeřností. Povětšinou se projevuje tím, že místo přisátí klíštěte
zčervená, mívá tvar kruhu a postupně se zvětšuje. Někdy se
stává, že uprostřed bledne. Asi před patnácti lety jsem tento
„klíštěcí dar“ obdržel a pamatuji si, že po odstranění klíštěte
jsem postižené místo poctivě mazal levandulí, ale červený flek se
i přesto stále zvětšoval. Přítrž borelióze udělala až antibiotika.
Přehlédnutá, a tedy od samého počátku neléčná borelióza
může přivodit trvalé následky.
Na rozdíl od boreliózy není mozková encefalitida (dále jen
ME) tak častým onemocněním a lze se před ní chránit očkováním. ME je onemocnění virového původu a u více než poloviny
infikovaných se neprojeví. Ovšem v případě že ano, může
nastat velmi vážný průběh, a stejně tak i trvalé následky.
Tyto základní informace by měly stačit, obě nemoci jsou více
než dostatečně popsány na internetu. Následující řádky bych
rád věnoval možné prevenci. Pokud se nám podaří přijmout
opatření „jak se nenechat ulovit“, pak máme vyhráno.
Aromaterapie nemusí být bezpodmínečně jen „léčení vůněmi“.
Takový česnek nejenže údajně spolehlivě drží od těla upíry, ale
prokazatelně nevoní ani klíšťatům. Bohužel, čtenář se mnou
bude zcela jistě souhlasit, že není dost dobře možné po celou
dobu aktivity klíšťat „být naložen v česneku“. A tak, pokud
konzumace česneku nebude přicházet v úvahu, je zde celá
řada éterických olejů, kterými můžeme ošetřit svoje šaty, obuv
(pokud není s přídavkem umělých hmot) i pokožku (zředěných
na cca 2–5 % v rostlinném oleji). Rád bych jich zde několik
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aktuální téma
jmenoval, hlavně pak ty, které vzhledem k příznivé cenové
relaci nabízí i možnost praktického využití: Cedr Atlas, citrón,
citronela, eukalyptus, hřebíček, lavandin, tymián, túje. Mohou
se používat samostatně, výhodnější je jejich použití ve směsi,
kdy dochází k vzájemnému posilování účinků. Samozřejmě
nelze zapomenout ani na průmyslově vyráběné repelenty.
Kdysi jsem si po jejich doporučení musel vyslechnout poznámku,
že repelenty jsou chemie… Zde bych jen lakonicky mohl
konstatovat, že ač patřím k těm kteří „chemii“ též nemusí,
v tomto případě je mi nesrovnatelně milejší preventivní „chemie“
než prokazatelně naprosto „přírodní“ infikace boreliózou či
encefalitidou.
O vhodném oblečení a obuvi již bylo napsáno mnoho, zatímco
celkem málo známá je skutečnost, že poměrně dobrou ochranou
před klíšťaty je užívání B-komplexu.
Na závěr se vkrádá otázka, co dělat, když i přes vše, co jsme
podnikli či nepodnikli, jsme okolnostmi donuceni přiznat,
že jsme se stali kořistí krvežíznivého klíštěte. I zde již bylo
publikováno nesčetné množství různých rad. A tak jako jahůdku,
na konci srst ježícího článečku, voňavé doporučení. Nádobku
o velikosti náprstku (např. uzávěr od lahvičky éteráčku) zčásti
naplníme éterickým olejem (vhodnými jsou např. levandule
nebo čajovník), a zakousnutému agresorovi poskytneme lekci
z aromaterapie tím, že nádobku přitiskneme k pokožce a klíště
olejíčkem na cca 5 minut zalijeme. V průběhu této procedury
klíště jednou provždy pochopí, že čeho je moc, toho je příliš.
Byť je navoněné jako frajer, éteráček nadobro zruší jeho životní
funkce a my jej můžeme celkem snadno odstranit. Výhodu
levandulové „koupele“ vidím i v tom, že pokud do této chvíle
nedošlo k infekci, levandule zabrání, aby se tak stalo při
odstraňování klíštěte. Taktéž je zajištěna dezinfekce rány, a tak
nehrozí ani vniknutí sekundárních infekcí.
Karel Hadek

Uzávěr lahvičky naplníme do poloviny éterickým olejem.

Klíště necháme cca. 5 minut aktivně studovat aromatreapii

www.karelhadek.eu

5

aktuální téma
Voňavá lékárnička
– na cesty i pro doma
Pobyt v přírodě nemusí znamenat jen samé příjemnosti. Občas
se stává, že ať již zvýšená pohybová aktivita, cestování, či
nepovedená strava mohou mít i neblahé následky.
O poďobání nějakým tím hmyzem nebývá věru nouze. Důsledkem
většinou bývá jen nepříjemný pocit či svědivost, a jinak celkem
o nic nejde. Pokud se však do hry připlete včela či vosa, hrozí
již otoky, nemluvě o skutečnosti, že část populace je na jejich
jedy alergická. Zde bych pak doporučil jako první volbu do
cestovní lékárničky lahvičku s levandulovým olejem. Nejen
že vykazuje jedinečné protizánětlivé účinky, levandulový olej
je znám i tím, že neutralizuje živočišné jedy. Pokud jej máme
k dispozici, okamžitě jím místo kousnutí či vpichu zakápneme
a na 15–30 minut překryjeme nejlépe kouskem nějaké fólie.
Dalším letním „potěšením“ pak bývá tzv. „silniční lišej“, jako
častý důsledek pádu. Samo o sobě nic příjemného. Pokud se
navíc do rány dostane nečistota, vzniká otázka, jak ji odstranit.
I zde nám dobře poslouží levandule, avšak nikoli sama. Včelí
med se nachází téměř v každé domácnosti. Do množství 250
g medu vmícháme za pomoci elektrického hnětače cca 10 ml
levandulového oleje. Tuto sladkou a hustou medicínu pak
naneseme na postižené místo a ovineme obvazem. Med je
silně hygroskopický, dalo by se říci vysavač na nečistoty. A tak
se nečistoty z rány přemístí na obinadlo. Levandule pak ránu
dezinfikuje. Vidět to sice není, ale různým mikroorganizmům,
jež by ránu mohly infikovat, poctivě kroutí krkem. Po deseti
hodinách je rána čistá a bez zánětu. Pokud by obvaz k ráně
přischnul, nestrháváme jej, ale navlhčíme, či postříkáme
zchladlou převařenou vodou. V případě potřeby není problém
medovo-levandulové ošetření opakovat. Levandulový olej
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nám samozřejmě poslouží i u jiných drobných zranění. Nelze
na něj zapomenout ani v případě drobných spálenin. Pokud
není nic jiného při ruce, dobré služby poskytne, i pokud to
přeženeme se sluněním. K polévkové lžíci plnotučného jogurtu
přidáme zhruba 6 kapek levandulového oleje a dobře promícháme. Touto směsí pak „nakrémujeme“ postižená místa.
Dalším olejíčkem, který by v cestovní lékárničce neměl chybět,
je šalvějový éteráček. Již od dob starých Římanů je šalvěj
používána na problémy trávicího traktu, pokud jsou mikrobiálního původu.
V létě nejsme aktivnější jen my lidé, teplo aktivuje i rychlejší
množení mikrobů, a tak se nelze divit, že hlavně v oblastech,
kde o hygieně mají poněkud odlišné představy než my ve
střední Evropě, ke střevní infekci nemusí být daleko. Staří
Římané sice popíjeli šalvějový čaj, dnešní forma používání
šalvěje po kapičkách se mi však jeví jako dostupnější i praktičtější. Co se používání olejíčku týče, nejde jen o pověry. Je
prokázáno, že šalvějový olej celkem s přehledem likviduje
např. i neblaze proslulou salmonelu. Ta by díky svým proklatě
nepříjemným projevům měla mít, dle mého názoru, za písmenkem „s“ ještě hlásku „r“.
A dávkování? Při prvních projevech střevních obtíží doporučuji
až 10 kapek vždy po dvou hodinách zhruba 5 . Poté dávku
snížíme na 5 kapek 3–5× denně a další dny již podle potřeby
3× denně 3 kapky. Toto je dávkování pro dospělého člověka
s váhou kolem 80 kg. U dětí pak dávkování nutno přepočíst
na jejich váhu. Ano, již jsem slyšel, že je to koňská dávka.
Byl jsem upozorňován na toxicitu šalvějového oleje. Ale jednorázové letální množství šalvějového oleje v kvalitě, kterou
nabízí firma AKH se pro dospělého člověka s váhou kolem
80 kg pohybuje nad 200 ml, tedy přepočítáno na kapičky jsme
na úrovni 6 000 kapek. Tedy i 60 kapek šalvějového oleje
denně (2 ml), v případě krajní nouze je jen 1/100 tohoto
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množství. Zde lze pak podotknout, že stonásobné předávkování
naprosto běžné dávky dvou krajíců zcela nevinného chleba by
též mělo „vražedné“ následky.

Antiinsekt a jeho bratr
Některé éterické oleje jsou známy svými schopnostmi odpuzovat
hmyz. Budiž jim za to dík. Chemický průmysl nám sice nabízí
různé repelenty, ale mám pocit, že permanentně přibývá těch,
kteří raději než po chemii sáhnou po něčem „nechemickém“.
Zde pak nabízí své služby směs éterických olejů Antiinsekt
a také novinka Insektol. Jejich nespornou výhodou je jejich
přírodní původ, který je současně i důvodem k jejich upřednostňování. Lze konstatovat, že jeden z důvodů jejich produkce
v rostlinné říši lze spatřovat v potřebě rostlin držet si „dál od
těla“ některé škůdce. Vůči chemickým „odpuzovačům“ však
mají i jistou nevýhodu, která spočívá v jejich těkavosti. Dávat
je v létě do aromalampy (či nechat je odpařovat) v místnosti,
kde jsou otevřená okna a průvan, je neúčinné. Odpařená směs
éterických olejů je okamžitě odváta s průvanem. Daleko vhodnější je jejich použití např. v nějakém masážním oleji, v koncentraci mezi jedním až třemi procenty, nanášeném přímo na
pokožku. Jak směs Antiinsekt, tak i Insektol můžeme nakapat
i přímo na ošacení, zde však musí jít o bavlnu, éterické oleje se
chovají velmi agresivně vůči některým umělým tkaninám.

z paty. Jednou dokonce o Vánocích, kdy jsem žádného zubaře
nemohl sehnat. Jednou mě však také těžce zklamal… Začal
mě bolet zub a bolest sílila. Sáhl jsem po hřebíčkovém oleji,
nakapal na vatový tampon a přiložil na bolavý zub. Bolest
nejen neustala, ale rapidně narůstala. To jsem již seděl v autě
na cestě k zubaři. Chod motoru pro můj řev nebylo slyšet.
Nechápal jsem, že olejíček nepomáhá, ani co by se za nehet
vešlo. Vše mi po shlédnutí zubu vysvětlil až přítel zubař: Máš
zánět pod korunkou, a tam se bohužel olejíček dostat nemohl.
Karel Hadek

Oleje pro cestovní lékárnu – Letní nabídka:
20 ml Levandule extra
10 ml Šalvěj
10 ml Hřebíček
20 ml Antiinsekt
20 ml Insektol
cca -20 %

289,183,75,212,186,945,760,-

Objednací číslo pro sadu olejů
„cestovní lékárna“ je 4299

Prvních 10 objednávajících obdrží sadu zdarma.
Do 31. 7. 2009 pak platí letní „lékárničková“ cena 760,- Kč.

Hřebíčkový olej
Kdo neví, co jsou to bolesti zubů, tomu hřebíčkový olej nic
neříká. Stačí jediná kapička, popřípadě vatový tampon napuštěný hřebíčkovým olejem, a jeho lokálně anestetické účinky
jsou k nezaplacení. I to je důvod, proč vůně eugeniku – hlavní
obsahové složky, které je v hřebíčkovém oleji až 80 % – je
typickou pro ordinace zubních lékařů. Z vlastní zkušenosti
mohu potvrdit, že mi právě tento olejíček již párkrát vytrhl trn
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Stříbrný smrk a zlaté slunce
Poslední dny se po ránu pravidelně dívám do kalendáře a mám
obrovskou radost, že jaro je konečně zde. Již samotné vědomí
tohoto faktu hřeje. Neměl jsem se však dívat z okna. Stříbrný
smrk není vůbec jarně stříbrný. Je úplně bílý. Stejně tak pod
smrkem! Podezřele bílý koberec je nejen pod ním, ale pokrývá
celou zahradu. Chtěl jsem psát o opalování, opalovacích olejích,
jarní a letní pohodě. To je přece vhodné téma pro letní Aromku.
Pohled oknem na hustě poletující sněhové vločky v mé hlavě
však vytváří jakousi prapodivnou kombinaci opalování s vánočním stromkem v popředí.
S pádem vlády jakoby přestalo fungovat i globální oteplování.
Poučen životními zkušenostmi, jak nepříjemně politika smrdí,
jsem si čichl k bergamotovému oleji. Získal jsem tak další
důkaz, že aromaterapie nejen příjemně voní, ale i působí!
Chladem i sněhem způsobený splín zmizel jak peníz daňového
poplatníka ve státní pokladně. A tak mě napadlo, že sluníčko
si dává na čas jen a jen proto, abychom měli dostatek času se
na něj řádně připravit. Po době biologického klidu, daného
tím, že sluníčko trávilo dovolenou, kde jinde než na jihu, se
k nám zase vrací.
Hned je lepší nálada, když denní světlo trvá více než 12 hodin
denně. Sluníčko celkově podporuje zvyšování biologické aktivity
v přírodě, tedy i u člověka, který je její součástí. Kdyby se mě
někdo zeptal, tak, jak se často lidé ptají na aromaterapii, co je
to sluníčko, myslím, že nejsprávnější odpovědí by bylo, že
volně dosažitelný lék. Důvod je zcela prostý. I minimální
množství UV-záření má na lidský organizmus současně jak
pozitivní, tak i negativní účinky. V nynější době se ale stalo
módou dělat ze sluníčka jakéhosi vrahouna. Ano, milí strašpytlové, máte pravdu, nebýt sluníčka, fakt by nebyla ani rakovina! On by dokonce neexistoval ani život. Člověk si během
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svého vývoje pod slunečními paprsky na jeho záření přivykal.
Běžnému slunění se organizmus umí bránit! Negativní účinky
běžných dávek UV-záření obsaženého ve slunečním spektru je
schopen okamžitě napravovat.
Nezapomínejme ani na pozitivní účinky, jako jsou tvorba vitaminu D, hormonu štěstí serotoninu či dalších. Jak říkám,
lék, se kterým se musí umět rozumně zacházet. Že právě toho
je člověk jako takový schopen, značně pochybuji… Na očistu
a ošetřování pokožky všeobecně používá chemikálie, které
z dlouhodobého hlediska oslabují její rezistenci tím, že dochází
k likvidaci hydro-lipidového kyselého ochranného pláště.
Samozřejmě, že tím dochází i k postupnému oslabování,
někdy až likvidaci symbiotické mikroflóry a k nasídlování
patogenních mikroorganizmů na pokožku. V potravě se
nachází cizorodé látky, značně toxické, což je důsledek jejich
průmyslové výroby. Jmenujme například alespoň herbicidy,
pesticidy, fungicidy, jakož i široce používané konzervanty,
či různé technologické jedy, jako např. zbytky organických
rozpouštědel v tucích. O radioaktivním ozařování některých
potravin za účelem jejich mikrobiální „čistoty“ raději pomlčím.
Mnohé z těchto látek se stávají pro organizmus toxickými až
po ozáření ultrafialovými paprsky. Samostatnou kapitolou
jsou pak také léčiva. Antibiotika, sulfonamidy a další bohatá
plejáda škodlivých léků, či léčivých škůdců, čert ví jak to
pojmenovat, to vše putuje do našich těl. Něco je vyloučeno, něco
zůstává skryto ve smetišti zvaném člověk. A tak, když se někdo
všemi těmito chemikáliemi dobře preparovaný na jaře osype…
Může za to kdo jiný než grázl sluníčko. To ono svými paprsky
aktivovalo fotocitlivé chemikálie, ono aktivuje látkovou výměnu
a napomáhá tak různým kožním vyrážkám. Dokonce si dovoluje i ozařovat tenzidy předpoškozenou pokožku. Zarážející je,
že škodlivostní sluníčkové pohádky na úrovni devítihlavého
draka chrlícího v 21. století nikoli oheň a síru, ale kožní rako-
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vinu slýcháme od akademicky vzdělaných lidí. Nemohu se
zbavit dojmu, že pro některé odborníky se na matičce Zemi
nejprve objevily chemikálie, pak přišel do tohoto (pro něj přirozeného) prostředí člověk a sluníčko je… nejspíše božím trestem za nepochopení.
A jsme u toho. Poslední dobou se rakovina pokožky, jak statistiky praví, značně rozmáhá.
Že by v době současné sluníčko svítilo aktivněji…? Nebo jim
zase nikdo neřekl, že spíše lidé poslední dobou žijí v ekologicky
zhoršených podmínkách, že pojídají za tichého souhlasu
ministerstva zdravotnictví různé toxické a mezi nimi i fototoxické chemikálie…?
Z uvedeného je zřejmé, že na sluníčku musíme být daleko obezřetnější než naší předkové. Nikoli proto, že by sluníčko zlumpovatělo, ale kvůli našemu životnímu stylu a konání, které při
nejlepší vůli a z mého pohledu vůbec neodpovídá tomu, co
bych očekával od Homo sapiens.
I tento rok bude stříbrný smrk před mými okny stříbrným, bílý
koberec pod ním se zazelená a příroda nás bude zvát ven
svými kouzly. I tento rok se budeme těšit na hřejivé sluneční
paprsky a budeme se jim vystavovat. Asi by stálo za to popřemýšlet, co kromě kalorií se v nás (nejen) přes zimu uložilo.
Možná pak místo varování před sluníčkem podstoupíme
očistnou kúru. Ta nám sice neumožní neomezený pobyt na
sluníčku, učiní jej však bezpečnější. Tělo očistnou kúrou
zbavené toxických látek reaguje daleko příznivěji na dopadající
UV-záření. Nejen že nevznikají nové toxické látky, ale posílený
imunitní systém až do určité dávky ozáření slunečním světlem
efektivněji zabraňuje vzniku trvalých a nevratných důsledků.
Pokud z jakéhokoli důvodu budeme chtít či muset zůstat na
sluníčku déle než je běžně zdrávo, tedy do prvních příznaků
zčervenání pokožky, pak samozřejmě doporučuji i vhodnou
UV-ochranu. To se bude týkat především slunečních koupelí

– ať již někde doma či na dovolené u (nikoli starých) Řeků,
Římanů, Egypťanů, či jiných jižanů.
Opalovací oleje KH se dlouhodobě osvědčily a jejich obliba rok od
roku vzrůstá. A nelze se divit. Jsou koncipovány tak, aby
pokožku chránily (dle stupně OF) před nadměrným UV-zářením.
A nejen to. Kvalitní opalovací preparát musí nejen chránit
před UV-paprsky, ale jsou na něj kladeny i další požadavky.
Musí být voděodolný, pokožce pod ním musí být zachována
schopnost „dýchat“ a musí též předcházet vysychání pokožky.
Každý, kdo již opalovací oleje KH vyzkoušel, jistě moje slova
potvrdí. Hlavní argument proti jejich používání, že se těžko
a nestejnoměrně roztírají, padl ve chvíli, kdy jsem začal doporučovat jejich nanášení na nikoli suchou, ale mokrou pokožku.
Častým dotazem, který jsem loni dostával, bylo, proč se u některých přípravků uvádí, že by se měly nanášet na pokožku již
zhruba 30 minut před začátkem opalování… Měl bych lakonickou odpověď. To neví ani Bůh, a vy se ptáte mě… Jediná
reálná úvaha asi bude, že je to trik, který pomáhá zvyšovat
spotřebu, a tedy i tržby.
Jako ochranný faktor se v opalovací kosmetice užívají dva
systémy. Tak zvaný fyzikální, kde jsou použity látky sice
chemické, ale UV-neaktivní, jako je např. kysličník titaničitý,
který v principu působí na UV-záření jako zrcadlo a reflektuje je.
Dále pak je známa celá řada látek (ne všechny však jsou, díky
Bohu, zákonodárcem pro tyto účely povoleny), které nikoli,
jak se občas uvádí, filtrují UV-záření, ale změní jeho vlnovou
délku. A tak se z UV-záření průchodem této látky stává infračervené záření, neboli teplo. Již tato skutečnost z části definuje
některé požadavky na vhodný preparát.
Jen pro zajímavost, mezi tyto látky patří např. i vitamin E. Bez
nároku na přesnost lze uvést, že 1 % vitaminu E v preparátu
zvyšuje jeho ochranný faktor o jeden stupeň, hlavně pak
v oblasti UV-záření typu B.
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Jako důležitou skutečnost pak nutno zdůraznit, že podle kvality
opalovacího preparátu je nezbytně nutné jeho občasné doplnění během opalování. Jako reálná doba se mi jeví zhruba 2–3
hodiny. Nelze zapomenout ani na skutečnost, že každý opalovací preparát nějakým způsobem nepřirozeně ovlivňuje spektrum
dopadajícího slunečního světla. Vždy bychom se tedy měli
spoléhat na zdravý rozum. Nejen nejbezpečnějším, ale současně
nejpřirozenějším a nejzdravějším je pak včasný odchod z dosahu UV-záření. To ještě nikdy nikomu neublížilo.
Karel Hadek

Kurz v Řecku je spojení příjemného s užitečným!

Termíny kurzů:
19. 6.– 5. 7. 2009 Délka kurzu: 2 dny (cesta) + 15 dní (pobyt)
4. 9.–16. 9. 2009 Délka kurzu: 2 dny (cesta) + 11 dní (pobyt)
Více informací na webových stránkách www.karelhadek.eu nebo v časopise
Aromaterapie 4/2008. Pro podnikatele jsou náklady spojené s kurzem odpočitatelnou položkou.
Info a rezervace: info@prettytour.cz, ck@prettytour.cz, www.prettytour.cz

10

Pozor – Exkluzivní oleje
V ceníku časopisu Aromaterapie, na str. 45 je uvedena skupina
éterických olejů s označením „Exkluzivní éterické oleje“. Jejich
exkluzivita je dána vysokými výrobními a v konečném efektu
taktéž vysokými prodejními cenami. Původně jsme i tyto oleje
nabízeli v minimálním množství 5 ml, ale díky jejich vysokým
cenám a žádostem klientů jsme se rozhodli zařadit do nabídky
i množství 1 ml. A hned se objevil nový problém. Ten se nazývá
obal. Obaly o objemu kolem 1,5 ml jsou pro tyto účely naprosto
nevhodné, neboť nejsou vybaveny šroubovacím uzávěrem, ale
jen plastovou zátkou.
Již při slabším zahřátí, např. během transportu, dojde samozřejmě ke zvětšení objemu obsahu, který zátku vytlačí a obsah
v hodnotě několika set korun vyteče. Rozhodli jsme se tedy pro
obal, který sice pro jeho velikost nelze označit jako ideální, ale
věcně poslouží dobře. Jedná se o lékovku o objemu 5 ml.
Samozřejmě, že jeden mililitr, který odpovídá zhruba 30 kapkám, zaplní jen 20 % jejího objemu, ale konstatování, že lahvička
je „skoro prázdná“, rozhodně není důvodem k reklamaci, tak jak
se o to někteří zákazníci pokoušejí. Už i proto, že se
jedná doslova o individuální zakázku, na jejímž
základě jsou exkluzivní oleje vždy plněny. Pokud
pak navíc dojde k vrácení otevřené lahvičky, nám
jako výrobci nezbývá než tento vrácený drahý olej
vyhodit. Prodat znovu jej nelze! V tomto množství
totiž není možné analyticky stanovit, zda nedošlo
k pozměnění obsahu.
A to je důvod, proč jsem přikázal v budoucnosti
tento druh reklamací v žádném případě neuznávat.
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Dýňový olej
Jako malý kluk jsem se domníval, že dýně je nějaký ten nepovedený bráška od melounu. Vzpomínám si, že mi chutnal
dýňový kompot, neboť mi tak trochu připomínal kompot
ananasový, který byl za éry soudruhů skladován až na Měsíci,
tedy nedosažitelně daleko.
Až když jsem se začal zabývat aromaterapií, potkal jsem se
s dýní (Cucurbita pepo) znova. Tedy s jejím olejem. Stejně jako
ostatní rostlinné oleje je i tento olej „jen a jen“ směsicí mastných kyselin. Opomenout však nesmíme ani další obsažené
biologicky aktivní látky. A tak jako každý jiný olej je i ten
dýňový svým způsobem unikátní.
Jeho obsahovými složkami jsou kyselina linolová (C18:2)
– kolem 50 %, kyselina olejová (C18:1) – cca 33 % a kyselina
palmitová (C16:0) – cca 10 %. Na této úrovni tedy vůbec nic
mimořádného. Podíváme-li se ale na obsah dalších aktivních
složek, zjistíme, že je jich potěšitelné množství. V oleji se nachází
vitaminy – především pak provitamin A, vitamin D a vitamin E.
Vitaminu E obsahuje relativně velké množství. Jeho antioxidačními, jakož i protizánětlivými účinky zcela jistě nepohrdne
téměř žádný organizmus. Nutno zmínit i obsah organicky
vázaných stopových prvků jako jsou zinek a selen. Dalšími
velice zajímavými účinnými složkami jsou sitosterin, fytosteroly a další. Kvalitní dýňový olej má velice příjemnou semínkovo-oříškovou chuť. Samozřejmě i tento olej, aby stárnul co
nejpomaleji, doporučuji skladovat na temném a chladném
místě – nejlépe v lednici.
Nelze se divit, že občas je dýňový olej označován jako „pánský“.
Díky obsahovým složkám působí totiž velice pozitivně na prostatu. Jsou také známy jeho pozitivní účinky na močový
měchýř. Z tohoto pohledu bych řekl, že je to více než jen olej,
doslova a do písmene lék.

Snad jen upozornění: pro tuto oblast použití bych na rozdíl od
prodejců dýňového oleje nedoporučoval tento olej popíjet, ale
pojídat celá dýňová semínka. Lisováním za studena sice
vyzískáme vynikající olej, ale co naplat, větší část hodnotných
účinných látek, vitaminů, stopových prvků, lecitinu bohužel
zůstává ve vylisovaném materiálu. Taktéž je známo, že konzumace dýňových semínek zlepšuje látkovou výměnu a je vhodná
při vysokém krevním tlaku. Těm, kdo mají problémy
s vyprazdňováním, lze také vyzkoušení oleje doporučit. Je
známo, že působí jako mírné, jemné projímadlo.
V kosmetice či na masáže však semínka dost dobře používat
nelze, budeme se tedy bavit o oleji.
Hned na začátku nutno konstatovat, že jeho jistou nevýhodou,
která nejspíše brání širokému použití, je jeho zbarvení.
Dýňový olej má syté zbarvení od hnědého až po zelené. A tak
jej mnozí výrobci dávají do krémů, masek a podobných výrobků
v množství, které zabarvovat ani při nejlepší vůli nemůže, a kde
ho lze spíše než za účinnou složku označit za reklamní médium.
Jedním z doporučených použití je např. ošetřování rukou.
Faktem je, že zjemňuje pokožku.
To ale bylo využíváno v dobách, než lidé pro tyto účely objevili
nejen daleko účinnější, ale navíc i levnější produkty, jako jsou
např. avokádový olej či bambucké máslo.
Taktéž v oblasti masáží jej samotný vidím jako těžko použitelný.
Zbytky oleje na pokožce, či lépe z pokožky, by po oblečení
mohly natrvalo zabarvit spodní prádlo. Zcela jistě bych ho ale
doporučoval vyzkoušet např. při lupénce, popřípadě u suchých
ekzémů. Žádné zázraky sice očekávat nelze, byť občas se stane,
že se mimořádně osvědčí.
Pojednání mnoha autorů by vzhledem k jimi použité argumentaci bylo možno označit jako dýňové pohádky. Kyselina
linolová náhle není běžnou součástí prakticky všech ostatních
olejů, ale stává se výhradně „dýňovou“ záležitostí. Rostou po
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něm vlasy, které dýňový olej (ale jen z rukou autora) vyživuje!
Stejně tak vyživuje i nehty. Lze tedy usuzovat, že díky těmto
autorům světu nehtová podvýživa nehrozí.
Pokud se od takovýchto pohádek a fantazií odpoutáme a na
dýňový olej, popřípadě dýňová semínka se podíváme střízlivým pohledem, nelze mu či jim upřít, že to není jen obsah
mastných kyselin, který jej dělá zajímavým, ale jsou to také
obsažené doprovodné látky, které definují jeho terapeutické
možnosti.
Karel Hadek

Vitamin E
Jeho odborný název je tokoferol. Domnívám se, že se moc
nemýlím, když prohlásím, že většina lidí má nejspíš představu,
že se jedná o synonymum dobra.
Jde o látku, která je zcela běžně a přirozeně obsažena v potravinách. Jako nejdůležitější zdroje lze označit ořechy, semena,
rostlinné oleje lisované za studena, listovou zeleninu a celozrnné
produkty. Nechci se zde zabývat jeho působením v organizmu,
ale neříci nic, to prostě nejde.
Asi právě proto, že je obsažen v potravinách, které pro nás
znamenají výživu, na dotaz, který položím snad na všech kurzech
Aromaterapie, proč se výživný krém nazývá výživným, dostávám
krom jiných zcela běžně i odpověď, protože tam jsou vitaminy.
To je však zásadní chyba! Vitaminy jako takové nemají pro
člověka naprosto žádnou energetickou hodnotu, jsou však
nezbytně nutné pro různé životně důležité funkce. Z tohoto
pohledu je lze označit za katalyzátory. Bez vitaminů všeobecně
by nemohla probíhat látková výměna. Vitaminy jsou účastny
na tvorbě buněk, jsou nezbytně nutné při posilování imunitního
systému. Kdesi jsem dokonce četl, že vitamin E je vitaminem
plodnosti. Vitamin E pak patří k tak zvaným lipofilním vita-
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minům, tedy vitaminům rozpustným v tucích. Tato skutečnost
umožňuje jejich ukládání v těle, převážně v játrech. Jeho
nejdůležitějšími vlastnostmi jsou schopnost napomáhat obnově
buněk, dále pak protizánětlivé a antioxidační účinky. Jeho
další velice důležitou funkcí, doslova nepostradatelností, ve
vztahu k jeho rozpustnosti je ochrana vícenásobně nenasycených mastných kyselin v lidském organizmu před oxidací. Ať
již před peroxidací, která je vyvolávána i stopovým množstvím
těžkých kovů, či před volnými radikály.
Údaje o denní potřebě pro člověka se s značně liší, při zajištění
dávky kolem 20 mg vitaminu je prakticky vyloučeno, že by
někdo mohl trpět na E-hypovitaminózu. Zvýšená spotřeba se
pak může projevit např. u těhotných či kojících žen.
Pořizujeme-li si jej jako potravinový doplněk, vždy bychom
měli dbát na to, aby se jednalo o přírodní tokoferol a aby nebyl
chemicky konzervován.
Mnohokrát jsem již také četl, že vitamin E by měl chránit před
infarktem, rakovinou, alzheimerem. Měl by zpomalovat proces
stárnutí, snižovat agregaci (slepování) krevních destiček,
posilovat svaly a nervy, bránit vzniku cévních usazenin. Jak
dalece je vitamin E v této oblasti efektivní, nejsem schopen
posoudit. Každopádně, vzhledem k výše popsaným účinkům
to však zní logicky.
Vitamin E je velice zajímavá účinná látka i v oblasti kosmetiky.
Nejedná se o žádnou novinku poslední doby. Objeven byl ve
dvacátých letech minulého století. Netrvalo dlouho a začal se
objevovat v luxusní kosmetice. Dnes si neumím představit
kvalitní kosmetický preparát vyrobený bez vitaminu E. Právě
skutečnost, že se jedná o vitamin rozpustný v tucích, jej činí
i pro kosmetiku velice zajímavým. Je-li jako součást preparátu
z rostlinných olejů nanesen na pokožku, vstřebá se do ní. Jeho
funkčnost však začíná nikoli aplikací na pokožku, ale již ve
chvíli, kdy byl do preparátu přidán. Již zde se uplatňují jeho
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antioxidační účinky, preparát „stárne“ podstatně pomaleji. Jeho
dalším účinkem je schopnost pokožku jemně, fyziologicky prokrvit a napomáhat její látkové výměně. To má za následek zlepšení
povrchového reliéfu pokožky. Z tohoto pohledu velice zajímavé
účinky pro všechny typy pleti, hlavně pak zralou a suchou.
Jeho protizánětlivé účinky urychlují zhojení drobných poranění.
Dermatologové často zmiňují jeho podpůrný vliv na tvorbu
elastinu a kolagenu v pokožce. Za nezbytně nutné považuji
zdůraznit, že vitamin E lze označit i jako zajímavou komponentu ve věčném souboji s vráskami. Ne, nechci zde tvrdit, že
je to zázračná vitaminová žehlička na vrásky. To bych se pak
musel ukazovat na veřejnosti výhradně a jenom s pytlem na
hlavě... Ale jak jeho látkovou výměnu podporující účinky, tak
jeho schopnost (dle použité koncentrace) redukovat dopad UV
záření na pokožku, a tím bránit předčasnému stárnutí, z něj
dělají „nepostradatelného spolubojovníka“. V kontextu s výše
uvedeným je zřejmé, že v opalovacích preparátech prostě chybět
nesmí. Problém vidím v tom, že zákonodárce definuje maximální množství, které smí výrobce kosmetiky v preparátu použít.
A toto množství je nízké. Jako důvod pak v první řadě vidím
lobbyizmus farmaceutického průmyslu, který toto prosadil,
aby krémy s vyšším obsahem vitaminu E musely běžet přes
pulty lékáren. Já sám jsem na sobě kdysi testoval (a několik
známých se mnou) vyšší koncentrace vitaminu E v různých
preparátech. Koncentrace v oblasti 5–10 % se mi plně osvědčily.
Nabízely zvýšenou ochranu před volnými radikály, zlepšovaly
prokrvení pokožky a její schopnost hospodařit s vodou.
Pokožka při delším používání vykazovala zvýšenou jemnost
a hebkost. Vyšší koncentrace bych nedoporučoval. Přísloví, že
všeho moc škodí, platí i v tomto případě. V rámci poznávání
a testování účinků jsem si však celou ruku potíral dokonce
koncentrovaným „E-lepidlem“ (jinak se to nedá nazvat), a to
bez jakýchkoli pozorovatelných negativních účinků. Jsou však

doloženy případy, kdy vysoké koncentrace nad 25 % vyvolaly
u několika testovaných osob kožní problémy.
Karel Hadek

Aromaterapie a děti,
děti a aromaterapie
,,Mohou děti používat oleje?“ ,,Mohu syna či dceru mazat
rostlinným olejem?“ ,,Mohu svoje miminko koupat v koupelovém oleji?“ ,,Čím mám mýt své dítě?“ ,,Mohu dávat aroma
lampu a éterické oleje do místnosti malého dítěte?“ ,,Mohu přidávat éterické oleje při masáži dítěte?“
Toto jsou nejčastější otázky starostlivých maminek. V každém
nově vydaném časopise Aromaterapie najdeme článek o používání olejové kosmetiky k ošetřování dětí. I přes ně jsem ráda
za každou maminku s těmito otázkami. Co je příčinou takových
otázek? Je to jiná zodpovědnost za naše děti? Může být
příčinou zdravotní stav dítěte, časté záněty průdušek, rýma,
ekzémy, oslabená imunita...?
,,Na malé děti se nemá používat olej!“ ,,Prosím? Proč si to
myslíte?“ ,,Pokožka potřebuje dýchat, a přes olej nemůže, protože ucpává póry. Říkala mi to paní doktorka.“
Co na to říct? Není olej jako olej, a stejně tak platí, že není
paní doktorka jako paní doktorka... Ale existují i takové, které
na ošetřování dětské pokožky doporučí rostlinný mandlový
olej místo značkového oleje od firem vyrábějících dětskou kosmetiku ze syntetických olejů či ropných produktů a poradí
omývat miminko pouhou vodou bez mýdla, gelů a pěn do
koupele, protože miminko se nemá kde umazat a voda na
omytí stačí... Mycí mandlový olej Baby miminkům ošetří
pokožku i při výměně počůraných plenek. Oblečení dětí pereme
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v pracích prostředcích na dětské prádlo, které mají často
dokonce označení SENZITIV. I tyto prostředky však obsahují
tenzidy, enzymy a jiné chemické složky, které dráždí i pokožku
dospělého, a i při důkladném máchání v textiliích malé množství přípravku zůstává.
Miminko se rodí ze sterilního prostředí a pokožka si utváří
kožní film teprve po porodu. Používáním preparátů ošetřujících
pokožku můžeme pomoci, ale také naopak... Přidáním několika
kapek koupelového oleje do večerní koupele pokožce jistě
prospějeme. I ta chemicky a bakteriologicky čistá voda, co nám
teče z kohoutku, není pro naši pokožku ideální a vysouší ji.
A pokud koupelový olej obsahuje éterické oleje, můžeme
miminku i sobě pomoci i po psychické stránce.
Pro hyperaktivní miminko neustále vyžadující naši pozornost
požijeme levanduli nebo meduňku, pro nachlazené dítko
s nosem ucpaným rýmou – co třeba pár kapek eukalyptovo
-tymiánového koupelového oleje do vany a Nosní olej Baby na
ošetření sliznice nosu místo sirupů pro boj s nachlazením a ke
snížení teploty? ,,Chemie je dobrý sluha, ale špatný pán.“
S tímto rčením jsem se setkávala již před mnoha lety na
chemické průmyslové škole. Zvýšená teplota a horečka jsou
obranným projevem těla a jejich prostřednictvím nám tělo
něco sděluje. Zvýšenou teplotou či horečkou a následným
pocením se tělo zbavuje toxických látek, proto bychom teplotu
neměli snižovat okamžitě a hlavně ne násilně. Větší pomocí
a užitkem jsou Priessnitzovy zábaly a hlavně prevence... třeba
právě používáním olejové kosmetiky.
Vůně působí na naši mysl a city. Pomocí čichových buněk
vnímáme vůně a pachy a vzruchy z nich jsou převáděny do
centra mozku, kde je analyzováno působení těchto signálů
vysílaných do limbického systému. V této části mozku se
formují intelekt, pud sebezáchovy, projevy nálad a paměť,
která je zároveň emocionálním centrem mozku. I v dospělosti

14

nám některé vůně připomenou dětství, prázdniny strávené
u babičky, její skříně provoněné levandulí nebo naftalínem...
Vůně nás obklopují všude, ovlivňují nás. Syntetické vůně
v avivážích, pracích a čistících prostředcích či parfémech nás
i naše děti provázejí každý den. Jejich působení na sliznici
nosu se projevuje u každého jinak. Někdo potíže nemá, jiný
kýchá, u někoho se okamžitě objeví zvýšené vylučování sekretu.
To záleží i na imunitním systému. Co třeba zařadit do našeho
života a života našich dětí vůně sušených rostlin a éterických
olejů, kvalitních éterických olejů plných účinných látek, které
je tělo schopno absorbovat a využívat? Bylinky jsou tady, aby
nám pomáhaly, rostou v prostředí stejném jako my a čelí
stejným mikroorganizmům jako my lidé. Silice, které bylinky
obsahují, nám pomáhají v době našich zdravotních potíží.
Chemici vyrábějí umělé silice, ale ty mají stále stejné chemické
složení a viry a bakterie se na ně časem stávají rezistentní.
Účinné látky v bylinkách se vzájemně doplňují a nemají nežádoucí vedlejší účinky jako chemické silice. Stačí se podívat na
příbalové letáky léků a složení kosmetiky...
Panenské rostlinné oleje jsou bez příměsí a konzervantů.
Používat je můžeme čisté i jako nosné oleje ke koupelím
i masážím. A teď něco málo o některých rostlinných olejích:
Mandlový olej je pro dětskou pokožku velice vhodný, a to již
od samého příchodu děťátka na tento svět. Má lehkou
konzistenci, lehce se vstřebává, je vhodný na citlivou pokožku
i na pokožku se sklonem k suchosti. Zachovává pleť hebkou
a pružnou a zklidňuje její případné podráždění.
Pupalkový olej má příznivý vliv na ekzémy, kožní alergie.
Obsahuje kyselinu gamalinolenovou, která je obsažena
v mateřském mléce a utváří imunitní faktor. Působí proti
volným radikálům, snižuje hladinu cholesterolu v krvi, pomáhá
při léčbě chorob srdce, revmatizmu, schizofrenie.
Panenských olejů vhodných pro vaše miminko je veliké množ-
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ství. Patří mezi ně i meruňkový, jojobový, olej z lískových nebo
vlašských oříšků, olej z jader hroznového vína, sezamový olej,
sojový... Stále nejsou všechny... Nabídka rostlinných olejů
Aromaterapie Karel Hadek je veliká a jistě vyberete ten správný.
Pomoci vám může katalog preparátů a kosmetička či masér
pracující s těmito preparáty vás jistě neodmítne.
Éterické oleje jsou extrakty a esence vůní, které vznikají
v étero-olejnatých žlázkách rostliny. Každý éterický olej je
biochemickou laboratoří, různorodost jeho komponentů určuje
jedinečnost jeho účinku. V éterickém oleji je vyšší koncentrace
aktivních látek než v rostlině, a proto je přidáváme do rostlinných olejů. U dětí volíme nižší koncentraci EO než u dospělého.
U miminka do půl roku většinou používáme na ošetřování
pokožky pouze panenský olej a éterickým olejem provoníme
místnost. Pokud se však rozhodneme éterický olej použít,
dáme l kapku na 20 ml oleje (cca. 2 polévkové lžíce). Dobrou
volbou je Masážní olej Baby, Koupelový olej Baby, Masážní
fenyklový olej, všechny z řady dětské kosmetiky Aromaterapie
Karel Hadek, která je určena pro novorozence. Jejich účinky
pozitivně působí na pokožku, psychiku i imunitu miminka
a podporují tvorbu ochranného kožního filmu. A pokud si
chcete vytvořit něco sami, tak pár tipů na závěr dnešního
čtení. Nezapomeneme, že éterické oleje budeme
přidávat do oleje rostlinného...
Následující bylinky, které vám lehce přiblížím,
můžete najít ve své blízkosti. Některé z nich máte
třeba zrovna na zahrádce nebo na balkoně. Všechny
příjemně voní, uklidňují, odpuzují hmyz a jsou
velice vhodné i pro nejmenší dětičky, a to v různých formách používání. Koupele, aromatické toaletní vody, ústní vody, čajíčky, koření, mazání,
vonné pytlíčky nebo polštářky, aroma lampy...

Levandule lékařská – Lavandula officinalis
Fialově kvetoucí hluchavkovité květy na konci štíhlého stonku
vytvářející půlmetrový keř – tak nějak vypadá levandule. Její
aroma se line z každé části rostliny, ale esenciální olej se
získává jen z květů.
Používá se k léčení nespavosti, nervového napětí, bušení
srdce, vysokého tlaku, k léčbě akutních respiračních onemocnění virového charakteru. Mezi její účinky patří i stimulace
menstruace, ošetřování ekzémů, hnisavých ran, popálenin...
Indikací je mnoho. Hlavně však pomáhá uvolnit uzavřenou
energii, a tak odstraňuje frustraci a podrážděnost.
Sušenou levanduli můžeme dát do bylinkového
sáčku a umístit do postýlky. Pokud jsou naše
děti už větší, nemůže jim to uškodit. Pytlíčky
se sušenou bylinou můžeme umístit třeba do
skříně – proti molům. Nežádoucí návštěvník
zmizí a skříň bude krásně vonět.

Meduňka lékařská – Melissa officinalis
Citronově vonící rostlina s hrozny květů bílé, růžové nebo
žluté barvy. Zdrojem éterického oleje je kvetoucí nadzemní
část rostliny. Meduňkový olej harmonizuje, je účinný při
depresi, hlavně u lidí, kteří nezvládají život pod tlakem. Jistě
pomůže i studentům, nejenom v době zkoušek. Meduňku
můžeme použít i proti bolestem hlavy, parodontóze, ekzému,
lupénce, mastné pokožce, akné, chřipce.
Sušenou, nebo lépe čerstvou rostlinu
můžeme přidávat do jídla, jako koření
do salátů, polévek a mnoha dalších
pokrmů. Éterický olej použijeme
k masážím, k ošetřování pokožky
obličeje, ústní dutiny i pro intimní
hygienu.
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Fenykl – Foeniculum vulgare
Odolná dvouletá nebo trvalá rostlina dorůstající výše až dvou
metrů, s jemnými, vějířovitými listy a okolíky zlatožlutých
květů. Esenciální olej se získává
z rozdrcených semen. Fenykl je
dobrým lékem při zažívacích potížích, nadýmání, plynatosti, kolice,
škytavce, ošetřování ústní dutiny.
Pomáhá tělu zbavit se přebytečných tekutin, usnadňuje vykašlávání, zvláčňuje pokožku. Pro
maminky je důležitý, protože podporuje tvorbu mateřského
mléka. Energie fenyklu pomáhá při sebevyjádření, podněcuje
naši tvořivost. Žvýkání semínek bylo v minulosti doporučováno
proti tloustnutí.

Mandarinka – Citrus reticulata Blanco
Nevysoký strom s rozvětvenou korunou tvořenou elipsovitými,
lesklými listy a bílými květy. Oválný, jasně oranžový plod
dosahuje průměru 6–8 cm, dužina je sladká. Olej se získává
ze slupky plodů. Účinky jsou antiseptické, tonizující, protiplísňové, celkově posilující, uklidňující. Tento olej můžeme
použít i u malých dětí. Je však fotosenzibilizující, a proto jej
nepoužíváme, pokud jdeme na sluníčko. Pomáhá při úzkosti,
vyčerpanosti, nespavosti, akné, striích, kožních zánětech…
U malých dětí nakapeme olejík na látkového medvídka a umístíme do postýlky, aby měl náš brouček pěkné sny.
EO ze zelené mandarinky se mi velice osvědčil
v kosmetice, je jedním z nejžádanějších
olejů. Opravdu navozuje libé pocity.
Preventivně můžeme užívat bylinky i ve
formě čajů. Pokud však sáhneme po éterických olejích, postačí koncentrace 0,5 % až 1 %.
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Při používání mandarinky dbáme na to, aby pokožka nebyla
vystavena slunci.
Věřím, že z této malé nabídky vyzkoušíte alespoň jeden.
V nabídce éterických olejů Aromaterapie Karel Hadek jich najdete
veliké množství a v příštím vydání časopisu Aromaterapie si
přiblížíme některé další. Který by vás zajímal? Můžete se
s námi podělit i o své osobní zkušenosti.
Michaela Švorcová – kosmetička
E-mail: salonaura@seznam.cz

Kapénkové infekce
I zde je možné použít klasické konstatování – nic nového pod
sluncem. Nepamatuji se, že by bylo jednoho jediného roku,
kdy bychom nebyli upozorněni na nějakou tu blížící se epidemii nemoci, která se šíří kapénkami. Vznik mnoha různých
onemocnění má velice podobné schéma. Nemocný jedinec má
choroboplodné zárodky ve slinách, nosním sekretu, popřípadě
i dalších tělních tekutinách. Pokud by dotyčný „šiřitel“ seděl
sám někde v pustině, vlastně by ani o moc nešlo.
Bohužel, při dnešní koncentraci obyvatelstva – především
měst a velkoměst, s naším každodenním hemžením se třeba
i hromadnými dopravními prostředky do školek, škol, zaměstnání o čekárnách lékařů raději ani nemluvě, je vše jinak.
Při podobných situacích vytváříme kapénkám doslova a do
písmene ráj na zemi. Pak už stačí jen dýchat a mluvit. Kašlání,
kýchání a prskání lze označit (slovy reklamní agentury) za
turbo počin s garantovaným účinkem. Kapénkami lze pochopitelně přenášet nejen nemoci bakteriálního ale i virového
původu. A tak se nelze divit, že podobné situace je možné
označit i jako „veřejnou burzu chorob…“
Zakašlete, a sousedovi pošlete chřipkové viry. On si kýchne
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a na oplátku Vám zprostředkuje nějaké ty bacily, které s vámi
bací, i kdyby to chřipka sama nezvládla…
Zda se kapénková „sadba“ uchytí či nikoli, pak rozhoduje
nejen momentální stav imunitního systému, ale pochopitelně
i skutečnost, zda imunitní systém o vetřelci má již z dřívějška
nějaké informace, či je přicházející vetřelec pro něj neznámou
„novinkou“.
Stejně pak jako je čerstvá zelenina hodnotnější a chutnější,
i kapénky čerstvě a pokud možno přímo a zblízka „naservírované“ ať již zvolenému, či náhodnému příjemci mají daleko
větší naději se uchytit a pomnožit do chorobného stadia, než
nějací ti vykejchlíci sedící třeba na partiklu prachu, poletujícím
bez cíle kolem a čekajícím na případné vdechnutí.
Ne nadarmo patří k dobrému vychování v případě epidemií na
nikoho nekýchat a nekašlat. Mít stále při ruce kapesník a v případě,
že to na nás přijde, svůj kapénkový produkt vyexportovat a umístit
do kapesníku, a zabránit tak šíření kapének do okolního prostoru.
V době, kdy píši tento článek, je začátek února. Snad i právě
kulminující chřipková epidemie k němu svou pověstnou troškou
přispěla. Bylo by ale chybou domnívat se, že kapénkami se
přenáší pouze chřipka.
Aniž bych si činil sebemenší nárok na kompletnost výčtu kapénkami přenášených chorob, momentálně mě napadá tento
skromný výběr jejich „politické“ reprezentace: Tuberkulóza,
rýma, černý kašel, plicní mor, angíny, spála, spalničky, neštovice,
příušnice.
O posilování imunitního systému eleutherococcem, jako vhodném preventivním opatření jsme se již v Aromaterapii zmiňovali
několikrát. Nabízí se ale i další, velice účinná, byť dle mého
asi nikoli pro každého akceptovatelná aktivní ochrana. Co by
tomu řekli lidé…, že ano. V obchodní síti, hlavně pak stavebninách, lze sehnat prachové respirátory. Dle informace pana
Martina Kelnara od firmy Hornbach v Hradci Králové mají

v nabídce respirátory v balení po 5 ks za 39,- Kč. Jedná se
o roušku, kterou se běžně chrání dýchací cesty před prachem.
Již samotná rouška by jistě byla schopna nějaké ty minilumpy
pochytat. Pokud ale respirátor navíc pokapeme směsí éterických
olejů jako je např. Aromeclima, Candiöl, či jinými, které vykazují silné antimikrobiální a antivirální účinky (s borovicí,
smrkem, hřebíčkem, mateřídouškou, tymiánem, saturejkou,
skořicí, eukalyptem a dalšími), pak nejen, že dýcháme vzduch
zbavený mikropartyklů prachu (dle kvality respirátoru), ale
směs éterických olejů dokonale zbaví vdechovaný vzduch jak
mikrobiální zátěže, tak i virových záškodníků.

Ochraně zdraví je nezbytně nutné věnovat náležitou pozornost. Některé
pomůcky ale bude třeba nejprve „mentálně strávit“. Na snímku: Informace
o tomto způsobu ochrany před kapénkami byly i předmětem televizního
programu, aniž bych tehdy tušil, že se objeví „prasečí chřipka“.

A nejen to. I vydechovaný vzduch, který odchází do prostoru
přes „éterický“ respirátor, nikoho neohrožuje. Snad jen pro
zamyšlení typická situace z čekárny od lékaře: Knihy, časopisy,
noviny, televize a dokonce i sami lékaři… Všude se dozvídáme,
všichni nás varují, že v sezóně kapénkových infekcí bychom
se neměli zdržovat tam, kde je riziko nakažení… Mezi námi,
neumím si představit větší riziko, než je čekárna u lékaře. Lze
tyto prostory vůbec označit jako čekárnu u lékaře…? Nebylo
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by vhodnější třeba označení „středisko rozmnožování chorob“?
No nic, já nemocný nebývám a některým lékařům to asi
vyhovuje nechat pacienta posedět v této líhni pro jistotu dobu
podstatně delší než krátkou… Nemocní dýchají, pokašlávají,
kýchají a do toho nějaký ten zdravý – třeba rodič – doprovázející své děcko… Používání respirátorů navíc aktivovaných
éterickými oleji by v takovýchto dobách bylo velmi účelné. Ať
již jako ochrana vlastního zdraví či jako počin ohleduplnosti
vůči svému okolí. V dnešní době, kdy se marodění stalo pěkně
drahou záležitostí, také dobrá investice nejen na ochranu zdraví,
ale i peněženky.
A pokud Vám onen respirátor bude připadat přes své obrovské
přednosti jako „společensky neúnosný“, pak nezapomeňte vzít
na cesty čistý kapesník. S pár kapkami zmíněných éteráčků
a v nouzi nejvyšší dýchejte přes něj.
Karel Hadek

Pleťová mléka...?!
Jedním z dotazů, které celkem pravidelně dostávám, je i otázka,
zda se nechystám zařadit do nabídky pleťová mléka s éterickými
oleji. Zde si pak nejsem jist, co a jak mám odpovědět. Tradiční
pleťová mléka, tedy hodně vody a málo olejových složek
v emulzi, nevyrábíme a vyrábět nebudeme. Přesto lze konstatovat, že se „pleťová mléka“ v nabídce firmy AKH nachází!
Absolventi kurzů Aromaterapie již odpověď znají. Ne každý se
ale kurzů zúčastní, dám tedy k dobru alespoň pár řádků na
vysvětlenou.
Stačí vzít malý zbytek nějakého tzv. hydratačního krému, přidat
k němu pár kapek vody a trošku rozmíchat. Ejhle, z krému je
pleťové mléko! Sami tak můžete dojít k závěru, že pleťové
mléko opravdu není nic jiného než „krém” se zvýšeným obsahem
vody, která je jak známo téměř zadarmo.
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V současné době můžete v pleťových mlécích prakticky všech
výrobců objevit složku s INCI jménem carbomer. Jedná se
o gelotvornou složku, jejímž úkolem není nic jiného, než příliš
naředěné, někdy až tekuté pleťové mléko znova zahustit, aby
vykazovalo „správnou”, tedy hustší konzistenci. Nelze opomenout ani důležitý fakt, že až na výjimky mají všechna
pleťová mléka emulgaci O/V, tedy opačnou než pokožka.
Důsledek? Tvrzení reklamy, že dodávají pokožce vlhkost, je
stejně reálné jako by bylo tvrzení, že pardubický perník nebyl
vyroben v pekárně, ale oloupán z perníkové chaloupky kdesi
v křivoklátských lesích.
Firma AKH všem příznivcům pleťových mlék vyšla vstříc po
svém. V nabídce firmy lze objevit lecitinové masážní oleje
Lecitol Z a Lecitol Super. Na otázku, co má společného masážní
olej s pleťovým mlékem, je u Lecitolů odpověď celkem jednoduchá. Jedná se o multifunkční preparáty. Lze je použít stejně
tak dobře jako masážní olej, koupelový olej či bezvodá pleťová
mléka. Svrbí mě jazyk a musím říci, že z tohoto pohledu se
jedná o polotovary pleťových mlék. Aplikují se na ještě
mokrou pokožku, kde během ošetření díky vysokému obsahu
lecitinu dochází k jejich spojení s vodou a vzniku vynikající
lecitinové emulze. Výhody bezvodých pleťových mlék jsou
evidentní: Podstatně menší spotřeba plastů na obaly jako
přínos ekologii. Žádné chemické konzervanty, neboť se jedná
o bezvodý preparát. A dokonce ani chemické emulgátory
v nich nenajdete, neboť zde poslouží lecitin, který je současně
i účinnou složkou. A že Lecitoly nevoní? Na 100 ml stačí
přidat kolem 30 kapek éterického oleje či jejich směsi a máme
preparát dle individuálních požadavků. Do podzimních novinek se pak chystá i nějaké to bezvodé lecitinové a také voňavé
překvapení.
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poradna Karla Hadka
Vážení,
dovoluji si obrátit se na vás s dotazem, zda je možné aplikovat
balzám Femishea v průběhu těhotenství. Nikde jsem nenašla
nic, co by tomu odporovalo, ale přesto se na vás jako na odborníky obracím, neboť konstatování, že ano, jsem na vašem
webu nikde nenalezla.
Předem Vám děkuji za odpověď.
Alena J., Brno
Vážená paní Aleno,
děkuji Vám za Váš mail i důvěru, se kterou se na nás se svým
dotazem obracíte.
Podle množství dotazů docházejících na toto téma by bylo možné
usoudit, že těhulek v České republice přibývá. Jako reálnější se
mi však spíše jeví fakt, že důvodem narůstajícího počtu dotazů
z této oblasti je zvýšený zájem o zdravý průběh těhotenství.
Ale k dotazu samotnému. Vzhledem ke složení balzámu Femishea
lze konstatovat, že neobsahuje žádné, pro dobu těhotenství
"kritické" éterické oleje. Je možné jej používat samozřejmě
v průběhu celého těhotenství, bez jakýchkoli omezení.
Pro případ Vašeho zájmu bych pak rád upozornil na skutečnost,
že na webu, v e-shopu, je u každého preparátu možnost kliknout
i na „příbalový leták“. Na tomto příbalovém letáku je pak
uvedeno kompletní složení každého preparátu v INCI normě.
Pohled na tuto problematiku mi říká, že jsou to právě plísňová
onemocnění, která průběh těhotenství a konečně i porod
samotný mohou velice negativně ovlivnit. I plísně, jako živé
mikroorganizmy, mají svůj metabolizmus, a jejich produkty
látkové výměny nejsou ničím dobrým pro „normálního“ člověka,
natož pak pro těhotnou ženu.
Plísně v těle hostitele silně zatěžují jeho imunitní systém tím,
že se organizmus musí ve zvýšené míře toxických plísňových
metabolitů zbavovat.

Pochopitelně, že i z tohoto důvodu snížená imunita těhulky
může vést, byť nepřímo, i k řadě dalších onemocnění, zatímco
žádoucí by byl průběh těhotenství jak bez problémů, tak i nemocí.
Rodit pak by měla samozřejmě zdravá žena, neboť rodící se
novorozenec přichází na svět ze sterilního prostředí prakticky
bez imunitního systému. Průchod rodidly postiženými plísněmi
pro něj není, vzhledem k možným zdravotním důsledkům,
žádným milým uvítáním.
Doufám, že Vám moje odpověď alespoň trošku poslouží. V případě jakýchkoli dalších dotazů jsem Vám samozřejmě i nadále
k dispozici.
Karel Hadek
Dotazů na téma galvanické žehličky se sešlo vícero.
Milá paní Jano,
dík za Váš mail i dotaz, který na toto na téma není ojedinělý.
Používání galvanických proudů není naprosto nic nového. Je
známo již bezmála 200 let. Terapeutické možnosti této technologie jsou samozřejmě až do dnešních dnů též využívány. Ale
vše začalo daleko, daleko dříve…
Za starého Říma, když ještě nebyl elektrický proud jako takový
znám, se dna léčila tím, že pacientova noha se na základě
rozhodnutí tehdejšího lékaře dotkla elektrického úhoře…
Léta páně 1780 konal pan Galvani pokusy s žabím stehýnkem, které se při pokusech s elektřinou poškubávalo.
V devatenáctém století se lidé naučili elektřinu (nejprve stejnosměrnou) vyrábět a mezi lékaři se stalo módní terapií nechat
pacientovým tělem procházet elektrický proud a odstraňovat
tak různé bolesti. Občas se dočteme, že i zubaři praktikovali
stejnou terapii proti bolestem při trhání zubů.
Nelze se divit, že „galvanické proudy“ kdosi nyní, po dlouhé
době, dostrkal až do kosmetiky... „Strkatelé“ pak zcela zjevně
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počítají s tím, že nikoho nenapadne, že stárnutí pokožky není
nemoc, ale zcela běžný (byť proklatě nepříjemný) biologický
proces. Mohu Vás ubezpečit, že tedy ani toto není nic nového
pod sluncem. Jen pro osvěžení paměti, na začátku devadesátých let mnozí „odborníci“ nabízeli zázrak (taky elektrický) na
„formování postavy“, který se tenkrát jmenoval myostimulátor.
V nemocnicích fungoval, v kosmetice nikoli. Úsměvně pak zní
konstatování faktu, že jedním z „nejhlučnějších“ prodejců byl
na můj vkus proklatě obézní pan Dr. Středa.
Se samotnou galvanickou žehličkou nemůžete udělat, až na
výjimky, nic špatně. Ba dokonce u některých kožních problémů
lze její použití doporučit. Co se však samotného „žehlení
pokožky“ týče, zde nejde o účinek, ale efekt. Jinými slovy – za
hodně peněz skoro žádná muzika.
Principy stárnutí pokožky opravdu nejsou závislé na existenci
galvanické žehličky. Jen tak mezi námi, jedná se o výrobně
levný přístroj, který se prodejci pochopitelně snaží prodat za
drahý peníz. Přístrojem modulovaný galvanický proud (asi
proto, že pochází z galvanického článku) dráždí nervová vlákna.
To ovlivňuje především vnímání bolesti. Procházející proud
momentálně zvyšuje i napětí tkáně, a proto se může mluvit
i o efektu zpevnění. (Mimochodem, elektroparalyzér našponuje
dokonce celého člověka, nejen pokožku obličeje…)
Navíc jde tak trochu i o trik…
Nutnou součástí ošetření onou žehličkou je i nanesení gelů na
pokožku. Zde se jedná o nefyziologický preparát (gel), který je
formulován tak, aby napomáhal vedení el. proudu.
Gel sám o sobě způsobí maximálně tak nabobtnání zrohovatělé
vrstvy pokožky. O tom, zda je vhodné do pokožky zažehlovat
i konzervační látky v gelech bohatě obsažené, výrobci jako
vždy taktně mlčí.
Za onu superdrahou, elektrickou vodivost zlepšující vodu v nabízených gelech je doslova škoda vyhazovat peníze. Stačí doma
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uvařit přiměřeně hustý škrob, přidat do něj a rozpustit v něm
(ne)obyčejnou kuchyňskou sůl a máte vyhráno. Pokožka bude
„očištěna“, „zavodněna“ (pozor na jarní záplavy), „zregenerována“... prostě pohádka! Asi tak na dvě hodiny. Dokonce
i elektrický proud bude vodit jako vzteklá… Podomácku vyrobený škrobový gel vše zvládne stejně dobře jako gel průmyslový.
Pokožce pak prospěje skutečnost, že domácí škrobík se obešel
bez konzervantů.
Elektrikář – kutil Vám pak stejně (ne)funkční, nikoli však stejně
krásnou galvanickou žehličku postaví za pár korun…
Všem zájemcům pak mohu jen doporučit…
Hoďte pohled do obličeje prodejci, či poskytovateli služeb
s galvanickou žehličkou a gely. Požádejte jej o údaj o narození
z rodného listu. Teprve poté, co i po odstranění make-upu
bude mít pokožku „o 10–15 let mladší“, principiálně odpadne
věcná otázka, proč se jejich vráskám žehlička vyhýbá.
Upozornění: Vzhledem ke známé skutečnosti, že průchod elektrických byť mikroproudů skrz pokožku zvyšuje jak prokrvení
pokožky, tak i propustnost krevních kapilár, nedoporučuji
používání jakýchkoli galvanických proudů u lidí s rozšířenými
žilkami.
A tak na závěr nezbývá, než napsat zase jen a jen to, co jsem
již řekl mnohokrát: Nic nemůže vynahradit šikovné ruce kosmetičky a fyziologické ošetřování pleti.
Karel Hadek
Ještě než jsem napsal tuto odpověď, jsem byl známými upozorněn na různé údaje ohledně galvanických žehliček na internetu.
Nyní jsem se na ně i podíval a neodolal...
Např. na www.mimibazar.cz/foto.php?id=16180030 jsem se
dokonce dočetl:
„...omlazuje pleť, vyrovnává vrásky, oživuje vlasovou pokožku
a vyhlazuje celé tělo. Žehlička pracuje na principu kontrolova-
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ného galvanického proudu. Součástí procedury je aplikace
speciálních gelů, které pomáhají vyčistit pleť do hloubky a zároveň ji ošetřit pomocí pozitivně působících látek. Bližší informace
e-mailem. CENA 7800,- Kč. Doposud žádný zájemce.“
Tak budu asi prvním… Moje doslova lysá vlasová pokožka
opravdu nepotřebuje nic víc než oživit. I když…. Na co mi to
bude, když mi „princip kontrolovaného
galvanického proudu“ vyhladí celé tělo…
Sbohem, milí čtenáři... Květinové dary...,
vždyť to znáte...
Již krásně hladké obaly těchto galvanických článků
jsou stejně tak jasným jako i nezvratným důkazem, že energie uvnitř skrytá nedává vráskám
naprosto žádnou existenční šanci…

Dobrý den,
pane Hadku, prosím Vás, můžete mi poradit,
čím bych mohla ošetřovat nehtíky svému téměř tříletému synovi, který s nimi má problém již od narození? Hlavně
na palcích a na malíčcích. Na malíčku u obou nožiček má
nehty téměř zrohovatělé, ale na palečcích je má zase tak
měkké, že mu často praskají až do půlky nehtu.
Stříhání nehtů je pro nás horor, celou dobu se klepe a brečí, že
ho to bolí. Dětská lékařka mi řekla, že mu mám koupit multivitamin a dávat dýňové semínko, ale tato léčba nezabírá.
Když se narodil, měl na jednom palečku v nehtu díru (uprostřed), ale jak nehet rostl, tak díra postupně odrostla.
Nehty nemá zažloutlé, jen strašně měkké, lámavé, praskavé
a má na nich takové jakoby rýhy.
Moc děkuji. Přeji Vám krásný den.
Martina R.

Vážená paní Martino,
děkuji Vám za Váš mail i důvěru, se kterou se na mě se svým
dotazem obracíte.
Konstatování lékaře, že se jedná o narušený imunitní systém,
může být správné. Pro zvýšení efektivity odolnosti organizmu
bych Vám doporučoval zcela jednoznačně užívat Eleutherococcový
čaj nebo extrakt. Příprava čaje není nijak složitá a účinky jsou
překvapující. Přibližně jednu čajovou lžičku drceného kořene
eleutherococcu vsypte do termosky, zalijte vřelou vodou a nechte
přes noc vyluhovat. Druhý den ráno je čaj hotový a popíjí se
po částech v průběhu celého dne. Aby byla léčebná kúra co
nejúčinnější, měla by trvat přibližně tři měsíce. Kořen eleutherococcu můžete získat na adrese firmy Aromaterapie Karel
Hadek. Co se samotného ošetřování týče... Lékařka si neví
rady... a abych byl upřímný, ani mně není jasné, co může být
příčinou problému.
U lámavých nehtů bych doporučoval doplnit stravu o vitaminy B, hlavně pak vitamin B1.
U nehezky, bledě vypadajících nehtů, které jsou navíc ještě
křehké, lze usuzovat na nedostatek železa v organizmu. Další
možnou příčinou může být nedostatek mastných kyselin,
popřípadě lecitinu. Některé problémy s nehty mohou být způsobeny nedostatkem biotinu, který bývá taktéž označován
jako vitamin H. Biotin je důležitou látkou při tvorbě keratinu,
a tedy i pro tvorbu zdravé pleti, vlasů a samozřejmě i nehtů.
Za velice vhodné bych považoval provedení vlasové analýzy,
za jejíž pomoci lze zjistit mnohé detaily, které mohou být
na problému účastny. Právě jejich poznání pak může vést
k úspěšné léčbě.
Pokud byste se pro vlasovou analýzu rozhodla, či Vás zajímaly
podrobnější informace, obraťte se na paní Marii Gráfovou:
grafova@email.cz.
Možná by pomohlo pravidelné ošetřování nehtů preparátem
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Femishea, ale... pokud není znám důvod, používání čehokoliv
je pak jen pouhé kolo štěstí... Můžete ho mít a nemusíte.
Každá maličkost něco stojí a nemá smysl kupovat cokoli
pouze na základě přísloví, že tonoucí se stébla chytá.
Doufám, že Vám moje odpověď alespoň trošku poslouží. Potěší
mě, pokud mi sdělíte, jak jste se rozhodla a jak se Vám moje
doporučení osvědčila. V případě jakýchkoli dalších dotazů
jsem Vám samozřejmě i nadále k dispozici.
Karel Hadek
Dobrý den,
Prosím o radu, jak ošetřovat/léčit opar na ženských rodidlech.
Případně jaké přípravky užívat vnitřně a jaké na intimní hygienu.
Moc děkuji za cenné odpovědi!
Jana U.
Milá paní Jano,
děkuji Vám za Váš mail i důvěru, se kterou se na mě se svým
dotazem obracíte.
Začal bych asi poznatkem, že čím horší imunita, tím dříve přijde
někdo/něco na návštěvu.
Při snížené imunitě či stresu pak ona návštěva může mít i formu
oparu. U někoho na rtech, u někoho na pohlavních orgánech.
Jedná se o onemocnění virového původu, kdy oba viry vykazují jistou odlišnost, ale z laického pohledu tato skutečnost
není důležitá, hlavně pak proto, že virus HSV-1 způsobující
opary na rtech je u partnerů přenosný i na sliznice pohlavních
orgánů a naopak virus HSV-2 může být přenesen ze sliznice
pohlavních orgánů na rty. V principu lze říci, že herpes obou
typů jako takový je neléčitelná záležitost a buďto v těle je
a nebo není. Jako zajímavá se jeví skutečnost, že u toho, kdo
trpí na opary rtů, je menší pravděpodobnost, že se vyskytne
i opar na pohlavních orgánech.
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Herpesová onemocnění pohlavních orgánů jsou přenosná
prakticky výhradně pohlavním stykem a projevují se puchýřky
na pohlavních orgánech, kde dochází k jejich prasknutí a tvorbě
vřídků. Nezřídka se stává, stejně jako u oparů na rtech, že do
nich vnikne sekundární infekce. Projevy nemoci jsou znatelné
po dobu deseti až čtrnácti dnů, někdy i více, a poté zmizí.
Virus však i nadále zůstává v těle a „cestuje“ podél nervových
vláken až do nervových uzlin, kde pak zůstává. Při dalším
oslabení organizmu (nastydnutí, stres, apod.) může dojít
k novému výsevu.
Z uvedeného je zcela jistě evidentní, že vyléčení není možné.
O to větší pozornost je nutné věnovat ošetřování a dle možnosti předcházení novým výsevům. Na opary vyskytující se na
rtech jsem kdysi vyvinul preparát Herpilan. Tehdy jsem vůbec
netušil, že nějaký Herpes genitalis vůbec existuje. Na velmi
časté dotazy gynekologů, zda je tento preparát účinný i na
genitální formu oparů jsem mohl jen odpovídat, že preparát
má dobré antivirální účinky a jeho funkčnost u genitálních
oparů se musí vyzkoušet.
A tak se prokázalo, že i v této oblasti má Herpilan co nabídnout. I to je dnes jeden z důvodů, proč nenabízíme jen rtěnkové balení, ale současně je zde i nabídka balení po 30 ml.
Samozřejmě, že v akutní fázi choroby je možné Herpilanem
ošetřovat nejen vnější genitálie, ale lze jej zavádět i do pochvy.
Pro tyto účely pak lze doporučit i preparát Femishea, který
kromě protiplísňových účinků vykazuje díky svému složení
i účinky antivirální.
Při často opakovaných výsevech pak doporučuji konzultaci
s odborným lékařem.
Co se vhodných mycích prostředků týče, zde pak snad nelze
jinak než doporučit osvědčený preparát HY-Intima.
No a na závěr se musíme vrátit k úvodu, tedy imunitě. Na její
posílení Vám pak doporučuji extrakt z kořene eleutherococcu.
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Sám sice nic neléčí, ale tělu dává možnost, aby se samo lépe
bránilo. S jeho pomocí by pak posílená imunita měla možnosti
opakování problémů zamezit, nebo ji alespoň minimalizovat.
Další informace o eleuterococcovém extraktu, jakož i zmiňovaných preparátech, najdete na www.karelhadek.eu v e-shopu.
Doufám, že Vám moje odpověď alespoň trošku poslouží. Potěší
mě, pokud mi sdělíte, jak se Vám moje doporučení osvědčila.
V případě jakýchkoli dalších dotazů jsem Vám samozřejmě
i nadále k dispozici.
Karel Hadek
Dobrý večer, pane Hadku,
už několik let mě trápí pihy v obličeji. Nevím, co s tím dělat.
Nevíte, jak by se daly nějak vybělit? Jsem z toho zoufalá,
skrývám to make-upem a nepomáhají mi ani rady mých kamarádek, které říkají, že jsem v tomhle strašně hloupá. Byla jsem
s tím i u kožního lékaře, tam se mi pan doktor velice divil,
neudělal vůbec nic. Neztrácí se mi to ani v zimě, já se prostě
vidím přímo zrůdně, manžel taky říká, že jsem blázen, ale já se
s tím nedokážu smířit. Pomůžete mi prosím? Moc děkuji za odpověď.
S pozdravem Dana P.
Milá paní Dano,
i Vám děkuji za Váš dotaz, který jste mi zaslala.
Pihy, stejně jako hyperpigmentace, mají jednoho společného
jmenovatele: Zbarvenou pokožku. Zatímco hyperpigmentaci
lze za jistých předpokladů zesvětlovat nebo i odstraňovat,
u pih si to vůbec nedovedu představit. Plně Vás chápu, že pihy
pro Vás představují značný problém, ale jediným řešením je
opravdu jejich zakrývání za pomoci make-upu. Že se s danou
skutečností nedokážete smířit, jen potvrzuje, jak ráda byste se
svých pih zbavila. Čím dříve však pihy „přijmete za své“, tím
lépe. Pihy jako takové jsou pouze optický problém, který se

nechá celkem jednoduše pod make-up schovat. Rozhodně
nedoporučuji, abyste na Vašich pihách s čímkoli experimentovala, byť by Vám radil kdokoli cokoli, samozřejmě s úmyslem
Vám pomoci. Případné následky by nenesl Váš rádce, ale Vy
osobně. A následky v podobě vyprovokované nemoci se pak
velmi rychle mohou ukázat jako velice reálné.
Ač se moje rada může zdát bezednou provokací, nic moudřejšího Vám doporučit nemohu.
Do slova a do písmene Vám tedy doporučuji Vaše pihy si co
nejlépe „chránit“. Na jejich ošetřování používat výhradně
jemné preparáty, které je nebudou dráždit. V zimě je chránit
vhodným preparátem (Wintershea) před mrazem. V případě
potřeby, hlavně pak v letních měsících, před UV-zářením. Zde
se pak jako vhodná ochrana jeví právě make-up, který díky
barevným pigmentům nepropouští UV-záření k pokožce.
Zda Vám tyto rady pomohou, sice nevím, ale zkuste si představit někoho těžce nemocného či zdravotně postiženého. Jistě
by s Vámi bez zaváhání svůj problém vyměnil za Váš.
Karel Hadek
Dobrý den,
objednávám si u Vás dosti často Vaše oleje. Potřebovala bych
radu ohledně chrápání.
Vím že máte v nabídce Antischnärchen, píšete však pouze
o aplikaci na polštář. Může se užívat i vnitřně? Třeba na kostku
cukru či podobně? Třeba by měl větší účinek.
Děkuji, D. N.
Milá paní D.,
děkuji Vám za Vaši důvěru, se kterou se na mě se svým dotazem obracíte. Antischnärchen je směsí olejů, které jsou určeny,
jak správně píšete, k vnějšímu použití. Zatím jsem nikdy neřešil
možnost jejich použití vnitřního.

www.karelhadek.eu

23

poradna Karla Hadka
Chrápání je způsobováno převážně vibracemi měkkého patra.
Za příčinu chrápání lze označit hned několik faktorů. Např.
špatná nosní přepážka, polypy a další. Z tohoto důvodu bych
doporučil vyšetření u odborného lékaře, aby byl stanoven,
pokud možno, původ zmiňovaných potíží. Velmi často se dočítáme o různých způsobech ošetření tohoto značně nepříjemného problému. Dokonce i laserová operace přichází v úvahu.
Bohužel, obdržel jsem i sdělení klientů, kteří se jí podrobili,
a operace jim nepomohla. Nějaké zaručené řešení tedy zřejmě
neexistuje.
Ale zpět k preparátu Antischnärchen. I v této
kompozici jsou použity éterické oleje, které lze
vnitřně používat. Bohužel nejsem schopen
odhadnout, zda jejich vnitřní použití by mohlo
být účinnější než popsané inhalace při usínání
a během spánku. A tak asi nezbude nic jiného
než experimentovat. V úvahu by přicházela
1–3 kapky před spaním.
Je mi líto, že vám nemohu napsat nějaké potěšitelnější sdělení. Budu rád, bude-li Vám moje
odpověď alespoň trošku užitečná.
Přeji Vám nejen hezké, ale i voňavé jaro, jakož
i hodně spokojenosti s používáním preparátů KH.
Karel Hadek
Dobrý den, pane Hadku,
zdravím Vás ze skoro jarního Českého Brodu. Chtěla bych vás
poprosit o radu. Už dlouhá léta používám Vaši kosmetiku
(pravda, občas ji prostřídám nějakou chemickou – to když mě
zasáhne reklama, ale pak se zase pokorně vrátím k Vám),
vyzkoušela jsem hodně kombinací a přípravků na mastnou
pleť, ale výsledek je pořád stejný. Nakonec, problém asi bude
uvnitř, v těle. Mám v podstatě odjakživa nerovnovážné rozložení
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hormonů – více testosteronu než estrogenu – přesné poměry
nevím. Z toho vyplývají problémy s akné, ochlupením a rozložením tuku v těle. Což o ty poslední dva, to lze řešit dietou
a žiletkou, ale ta pleť je horší, ať dělám co dělám, vypadám ve
svých čtyřiceti pořád jako puberťák. Jistě bych to mohla řešit
chemickou cestou – antikoncepce a tak, ale zařekla jsem se, že
tenhle druh chemie už do svého těla nepustím, tak potřebuji
najít jiné řešení. Je možné pomocí nějakých éterických olejů
upravit hormonální hladinu organizmu, nebo už s tím nic
nenadělám? Případně, lze použít nějaké bylinky? Moc děkuji za
odpověď a přeji hodně úspěchů.
Jana P., Český Brod

Vážená paní Jano,
děkuji Vám za Váš mail, pozdravení ze skoro jarního Českého
Brodu i důvěru, se kterou se na mě se svým dotazem obracíte.
Mastná pleť je vlastně ta, která „jen“ produkuje příliš mnoho
„toho dobrého“.
Z praktického života mohu prohlásit, že ovlivnit proces látkové
výměny polykáním éterických olejů tak, aby se pleť z „mastné“
stala „normální“ si nedovedu představit. Zde Vám však mohu
doporučit osvědčený preparát, který v mnoha případech při
dlouhodobějším používání zabral a produkci kožního mazu
snížil. Tím je regenerační olej Alipia. Vysoušením pokožky
byste problém ještě zhoršovala, a tak nezbývá, než ji speciálním olejovým preparátem přemašťovat tak, aby pokožka
„měla pocit“, že je o ni dobře postaráno a sama nemusí tolik
kožních tuků vytvářet.
Další informace o preparátu Alipia najdete na www.karelhadek.eu
v e-shopu.
Karel Hadek
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z vašich dopisů
Voňavá jména barevné přírody
O tom, že je důležité dávat pozor na správné pojmenování,
jsem se v životě přesvědčil několikrát. Matně si vzpomínám na
scénu připomínající jeden akční film ve chvíli, kdy jsem své
tehdy ještě přítelkyni řekl Janičko. Zasvěcenému čtenáři rád
sdělím, že to nebylo její jméno a ani se mu bohužel nepodobalo.
Dalším životním momentem, kdy jsem si ověřil, že je dobré
dbát na slušné vychování, byl můj dopis, ve kterém jsem
tehdy ještě jako rotný vojenské základní služby vynadal panu
Hadkovi za šíření nesprávně pojmenovaných éterických olejů
mezi širokou veřejnost. Je pravdou, že v tomto případě došlo
k jinému účinku než v předchozím případě, ale vraťme se
k podstatě věci.
Lidstvo snad od samého počátku, o kterém se můžeme dnes
jenom kvalifikovaně dohadovat, provází snaha většiny jedinců
o poznání. Cíle poznání jsou různé: zpočátku šlo o poznání,
jak přežít, jak lépe přežít, jak lépe ulovit, později jak si ulehčit
různé každodenní činnosti, ale i touhu dozvědět se více o fun-

gování přírody, fyzikálních či jiných zákonů, ale i jak pečovat
o své (nebo i jiné) tělo či duši. Stejně jako v jiných oblastech
života jsme stále svědky zmatků, omylů a neustálé snahy o nové
objevy, ale také snahy o zavedení určitého řádu a jasnosti.
Před nedávnem se mi dostala do ruky moudrá kniha popisující
historii botaniky a názvosloví. Čtenáři se zde nabízí srovnání,
kdy v době pro nás stěží představitelné, cca 300 let před
Kristem, bylo podle dostupných údajů známo asi 500 rostlin,
zatímco dnes věda zná kolem 422 tisíc popsaných druhů. Je
pravdou, že v tomto množství se jeden člověk nemůže vyznat
ani omylem. Prvními lidmi, kteří měli na poznání rostlin
zájem, byli samozřejmě šamani a babky kořenářky, které ale
věda z pochopitelných důvodů neuznává, protože měřítkem
pro naši kulturu není výsledek, ale též plynutí s hlavním proudem, čímž se možnosti běžného jedince západní společnosti
ochuzují o bylinky, akupresuru, reflexní terapii, shiatsu,
su-jok a mnohé další směry, které v některých případech při
správném použití mohou zvednout zdraví o cenná procenta
vzhůru. Prvními dokumentovanými badateli ve světě rostlin
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se tak stávají většinou lékaři nebo lékárníci, jimž nezbývalo
než se zorientovat ve světě bylin, aby byli schopni svým pacientům nabídnout léky obsahující účinné látky.
Pojďme se oprostit od složitého vysvětlování botanického
názvosloví a vezměme si příklad z běžného života. Pro laika
mnohdy podobné rostliny, které jsou relativně úzce příbuzné,
mohou mít různý obsah léčivých látek. Když to převedeme na
lidi, tak třeba z rodiny Květináskových by byla schopna léčit
Fanynka, ale ne nezbeda Pepíček. Převedeno na kytičky, lipový
květ si budeme trhat z lípy srdčité, ale rozhodně ne z lípy
plstnaté. Dodejme známé okřídlené heslo, že když dva dělají
totéž, není to vždy totéž. Tedy, není lípa jako lípa.
A tady se dostáváme k zásadní věci: jak poznáme, že tohle je
lípa, a která lípa bude srdčitá a která plstnatá. Tedy, bude
třeba učinit dohodu, že tato rostlina je lípa, tato se jmenuje
srdčitá a tato plstnatá. Pokud bychom názvy prohodili, na
stole by se nám mohl objevit šálek s čajem, který by nás nevyléčil, ale byl by dobrý tak na umývání nádobí. Pojďme se tedy
shodnout na tom, že budeme věci nazývat pravými jmény dle
naší dohody, protože to pro nás bude výhodné. Lípa nám sice
nevytvoří mrazivou atmosféru v horkém letním dni, byť ji
budeme nazývat místo lípy Janičko, ale pokud nenasbíráme ty
správné květy, naše průdušky to neocení.
Na rozdíl od prvních badatelů máme to štěstí, že se nemusíme
trápit tím, jak a proč se která kytička bude jmenovat, na nás
už je maximálně to, abychom se je naučili poznávat a správně
pojmenovávat. První fázi si jako uživatelé můžeme tak trochu
odpustit a byla by na dlouhé povídání. My si ale řekneme
o tom, kde všude se u bylinek a potažmo v kosmetice můžeme
setkat s mírným zmatkem a kde jsou jeho kořeny. Jedním ze
zdrojů pověstného guláše jsou sami vědci. Při tom množství
názvů se prostě stane, že dva lidé popsali stejnou kytku pod
různými názvy. Další možnost je, že se některý z botaniků chtěl
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ověnčit slávou a milou kytku, které se říkalo Janička
Nováková přeřadil do jiné rodiny a začal jí říkat Janička
Květinásková. Pak se samozřejmě stane, že přijedete do jiné
země a bylinu tam koupíte pod jiným názvem než doma. Další
romantickou záležitostí jsou názvy lidové. Názvy odborné,
jinými slovy latinské, se tvoří podle ustálených pravidel.
Nikoliv však už názvy národní (české, anglické, ...) a to samozřejmě neberu v úvahu lidovou tvořivost. Vezměme si příklad,
kterým bude náš starý známý muškát. Pochází někde z Jižní
Afriky a díky své kráse a snadné pěstovatelnosti se stal oblíbenou rostlinou takřka po celém světě. Jenže... v Anglii muškátům říkají geránie. Geranium je latinský název pro rostlinu,
které u nás říkáme kakost. Muškáty se k nim dříve také řadily
a v anglicky mluvících zemích jim tedy zůstal lidový název
geranium. Takže se může stát, že člověk neznalý zmatku
v oboru rostlin koupí z anglicky mluvící země Geranium oil,
podívá se do nějaké příručky a označí jej s dobrou vírou jako
– kakostový olej.
Tento příklad je ještě romantický, protože zde držíme v ruce
muškátový (raději pelargoniový) olej, který se jmenuje kakostový. Horší by byl opačný příklad. On se totiž dělá éterický
olej i z kakostu, který je méně kvalitní. Takže pokud bychom
drželi v ruce kakostový olej, o kterém bychom si mysleli, že je
z muškátu, už by nám to nevonělo.
Nemusíme chodit daleko pro další příklad. Z Austrálie se do
Evropy dostal éterický olej z keře, který se v angličtině jmenuje
Tea Tree, latinsky Melaleuca alternifolia. Do českého jazyka se
začal překládat jako čajovníkový olej, což některé lidi vedlo
k závěru, že se jedná o éterák z klasického čaje, byť jsou to
rostliny příbuzensky i vzhledově od sebe na hony vzdálené.
Prostý fakt, že si britští vojáci v Austrálii z této rostliny dělali
nápoj, který nazývali čajem, spojil nespojitelné. A když jemný
překladatelský odstín udělal z čajového stromu čajovník, oku
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a uchu jinými starostmi a vědomostmi zatíženého jedince
tento rozdíl dojít nemohl.
Probrali jsme si tedy důležitost pojmenování rostliny správným
jménem, pochopili jsme, že nám jde kromě vzhledu i o obsah
účinných látek a účinky jako takové a zmiňme se i o dalším
faktu, který vstupuje do hry. Je nám celkem jasné, že jiný
výkon podáváme hladoví a jiný najedení, jiný smutní a jiný
plní radosti, záleží i na tom, jsme-li prokřehlí mrazem či se
potíme horkem. Stejně tak to může být i s rostlinami. Tatáž
rostlina pěstovaná na různých stanovištích nám přinese jednak
různý výtěžek požadované látky, ale také její odlišné složení.
Pozvu vás ještě jednou k mým oblíbeným muškátům neboli
pelargoniím. Pěstují se v několika hlavních oblastech světa
– v africké Rwandě, v Alžíru, Egyptě, Maroku, na ostrově
Réunion, v Indii a Číně. Jednotlivé oleje se liší jak barevně
(marocký je třeba tmavě žlutý, ostatní jsou žlutozelené až
světle zelené), obsahem látek (třeba čínský olej obsahuje max.
8 % geraniolu, zatímco marocký jej má až 21 %), ale i vůní
(marocký má sladce růžově bylinnou vůni, bourbonský pocházející z Réunionu je nasládlý, růžově-ovocný, a čínský má svěží
vůni). Za nejkvalitnější se považuje olej z ostrova Réunion.
Podobně bychom dopadli třeba u levandule. I tam se bude obsah
látek lišit podle druhu, ale také podle stanoviště. Pokud ji budeme pěstovat na místech, kde často fouká vítr, bude obsah oleje
nižší než na závětrném stanovišti.
Naše exkurze voňavými jmény je u konce.
Až tedy vezmete do ruky lahvičku s olejem nebo si budete číst názvy rostlin ve
složení krému, budete možná o trochu
shovívavější ke jménům, která ač vypaŘebříček obecný má různé dají složitě, dávají obsahu ten správný
lokální názvy, latinsky
léčivý a duši hladící náboj.
pak je pojmenován
Ing. Michal Pavlík
Achillea millefolium.

A opět bude léto...!
Hurá! už je načase…
Léto v nás vyvolává blažené pocity. Teplo, světlo… Sluníčko je
prostě nepřekonatelné, jenom mám pocit, že je těch sluníčkem
prozářených dní nějak málo. Již letošní zima na ně byla hodně
skoupá, hlavně v nížinách. Slunce, ten ohnivý kotouč plný
životní síly, nás teď bude lákat ven, abychom s ním trávili co
nejvíce času v lese, na horách, na louce, u vody nebo třeba na
poušti… Jen nechat své tělo hladit jeho paprsky a pěkně se
prohřívat. Prohřívat ano, ne však ,,opékat“.
Nebýt sluníčka, tak bychom nežili, a proto nemám ráda, když
mi někdo říká, že je nezdravé. Nezdraví jsme my. Půl roku
jsme zavření v domech, kancelářích, továrnách, obchodech,
školách a s prvním sluníčkem si říkáme, ,,hurá ven!“, ale naše
pokožka si zatím nestačila vytvořit dostatečnou, přirozenou,
svou vlastní ochranu. No co, vždyť máme opalovací krémy
s ochrannými faktory. Ty nám pomohou, ty nás zachrání.
Takový krém s faktorem 40! Co krém, mléko s faktorem 40!
Hlavně ať se mi moje děťátko nespálí. A tak maminka v dobré
víře natře své robátko tímto preparátem, plným chemických
stabilizačních látek. Nejenže chemické stabilizační látky
mohou na pokožce způsobovat negativní reakce i za normálních okolností, ale když je navíc sluníčko zahřeje, a pak jsou
ještě aktivnější. Nelze se pak divit, že tělo reaguje a na scénu
přichází „alergie na sluníčko“. Ale jak k tomu to ubohé slunce
přijde? Ono nám „chemické zábaly“ neporadilo, nemůže se bránit.
Věřím ale, že pokud by mohlo, slyšeli bychom hodně… Hodně
o tom, jak jsme se vzdálili od přírody a jejích zákonů, jak si
snažíme život zjednodušit, jak si zaděláváme na problémy.
A jak můžeme v létě pokožku ošetřovat? Hodně záleží na tom,
zda budeme celý den na sluníčku nebo v kanceláři. Pro pobyt
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v budově použijeme krém, kterým si pokožku ošetřujeme
pravidelně, pouze pokud je horko, osvěžíme pleť několikrát
v průběhu dne pleťovou vodou levandulovou nebo růžovou.
Pleťovou vodu či tonikum si můžeme přelít do lahvičky s rozprašovačem a použít místo deodorantu.
Pokud budeme trávit hodně času v přírodě, bylo by nejlepší
použít opalovací olej, ale lze sáhnout i po preparátech z nabídky
regeneračních krémů a olejů s ochranným faktorem, které jsou
k tomuto účelu také určeny. V řadě regeneračních olejů je však
jeden, který si zaslouží mimořádné pozornosti. Jde o Geraderm,
olejíček doporučovaný k ošetřování pokožky dlouhodobě
vystavené sluníčku. Tento olej částečně zabrání i vzniku pigmentových skvrn (stařeckých pih). Jejich intenzitu a velikost
ovlivníme dobou, kdy začneme s aplikací tohoto oleje. Nejlepší
čas je právě před prvním jarním sluníčkem, doporučuji již únor.
Ale ani nyní není ještě úplně pozdě. Kúru s Geradermem ukončíme v říjnu. Pak jej nahradíme regeneračním citrónovo-mrkvovým
krémem. Pomůže nám s ošetřením pih, které se na sluníčku
objevily. V příštím roce opět opakujeme. Pokud podpoříte funkci
jater pampeliškou nebo jaterním čajem, hořčinami, budete jistě
mile překvapeni a Váš organizmus Vám poděkuje.
Jedním velice příjemným pomocníkem pokožky vystavené
dlouhodobě sluníčku je regenerační krém Aradea. Svým složením napomáhá rychlé regeneraci buněk, a proto se hodí i na
zarudlou pokožku. V nabídce kosmetických preparátů je jojobová maska. Přes léto ji klientkám doporučuji k večernímu
ošetřování, pokožka je po její aplikaci sametová. Okolo očí
masku naneseme opakovaně, můžeme použít i Lipio-Sérum
nebo vitamin E. Pokud se Vám i přes všechna opatření stane,
že se spálíte, použijte pantenol, který naředíte vodou a nanesete
na pokožku. Aradea i jojobová maska jsou taktéž preparáty,
které používáme na celé tělo, a to buď na vlhkou pokožku,
nebo pomocí štětečku či malého mixérku vytvoříme přidáním
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trošky vody emulzi, kterou následně naneseme na kůži, kdekoli nás jen napadne. Do emulze si můžete přidat i pár kapek
vitaminu E, pantenolu, nebo éterického oleje a pokaždé můžete
vonět jinak.
V této době chodíme často bosi a kůže na ploskách chodidel
rychleji rohovatí, tvrdne, a proto si nohy zaslouží naši zvýšenou
pozornost. V preparátech na ošetřování nohou a zrohovatělé
pokožky najdete speciální krém Pedi-Derm G10. S dobrými
výsledky lze použít i preparáty jinak určené k ošetřování
rukou. Za zmínku stojí i bambucké máslo. Je zajímavé svou
vůní i konzistencí, pěkně plosky promastí a zjemní. Bambucké
máslo zcela jistě ocení také Vaše ruce, byť používáte jako
ochranu, ať již při mytí, nebo při práci na zahradě, rukavice.
Na léto doporučuji též doplnění domácí éteráčkové lékárničky.
Levandule pomůže uklidnit pokožku – a nejen ji, máta lehce
ochladí a osvěží, čajovník ošetří kousnutí komárem a nějaký
ten puchýř z nových bot se také může objevit, tak ať na něj
něco máme. Citrónová tráva pomůže osvěžit a ještě odpuzuje
hmyz. Hřebíček tlumí bolest. Nezapomeňte, že éteráčky přidáváme do rostlinného oleje. Do lékárničky bych doporučila
i dezinfekční preparát Thymicon, jehož využití je tak rozsáhlé,
že se nedá ani popsat. Doporučuji ošetřit s ním botasky nebo
pohorky po celodenním nošení. Tím předejdete možné tvorbě
plísní. Dále jej lze použít k ošetření pokožky po klíštěti.
V mnoha případech se mi Thymicon osvědčil i na toaletách…
Naše fenky Aida a Bella ho „používají“ proti blechám. Jeho
kvality poznala i králice (to není královna) Cecilka, které
Thymiconem vystříkáváme obydlí...
Preparáty Aromaterapie KH se hodí nejenom na ošetření lidské
pokožky, ale ocení je i Vaši chlupatí miláčci. Vlasový mycí olej
na srst psů či koček je přímo balzám, pokožka není šupinkovatá a srst se krásně leskne a příjemně voní. Pokud přidáte
vhodně zvolené éteráčky, máte i ošetřující preparát proti
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blechám a klíšťatům. Pacičky můžete ošetřit bambuckým
máslem... Takže jak vidíte, jeden preparát pro ,,celou rodinu“…
Michaela Švorcová – kosmetička
E-mail: salonaura@seznam.cz
Příjemný, dobrý den,
velmi dlouho jsem se neozvala a vzhledem k tomu, že každý
den používám vaše přípravky, to považuji tak trochu za
projev nevděku, byť zaručeně nejsem nevděčnou zákaznicí.
Celý minulý rok jsem se prokousávala svojí novou profesí a při
třech dětech jsem každý den byla ráda, že stíhám pouze to
základní. Určitě vám chci poděkovat za nové preparáty, které
jsme jako rodina mohli vyzkoušet. Zde je pár zkušeností:
Jak jsem přišla k nové (krásné) dóze na knoflíky:
Na začátku podzimu 2007, kdy jsem vás stále hledala na
webu, jsem se dala unést „zaručeně přírodní kosmetikou“.
Krém s bambuckým máslem a skandinávskou moruškou,
ohromující sleva. Krásně to vonělo, ale děsně lepkalo, tak
jsem to podstrčila manželovi, když půjde z garáže, ale na lepkání nadával i on. Vzpomněla jsem si na časopis 2–3/07, str.
19 – phenenoxyethanol – a byl tam, na konci dlouhého seznamu
položek složení. A tak jsem vyhodila svých 200 Kč do popelnice
a mám nejdražší a nejkrásnější dózu na knoflíky. Po otevření
stále ještě voní. A na ruce už používám jen Myrrheu a nebo
zbytek Baby L.
Dnes určitě napíši…! To jsem si několikrát říkala, když mne
Donosol podruhé zachránil před punkcí dutin (používám ho
úspěšně jako prevenci). Také jsem si v létě naložila do sojového
oleje meduňku, něco se mi nezdálo a chtěla jsem se zeptat, ale
už jsem nestihla...
Pár měsíců mne doprovázela bulka na zápěstí. Operace přišla
ze dne na den a víc jak měsíc jsem nemohla psát. Ještě jsem si

stihla večer před operací u vás objednat Narbenol, když jsem
vysvětlila, že moje jizva bude malá, bylo mi doporučeno balení
– tester. Vzhledem k tomu, že jsem jizvu mazala několikrát
denně, bylo i malé balení super. Ale ta jizva... První dny jsem
si myslela, že se mi to snad nikdy nezahojí, a pak ještě sestřička zapomněla jeden steh, takže zánět. Kdo mi pomohl?
Čajovník! Ten máme doma stále, chtěla jsem si tu strašnou
jizvu vyfotit, ale... Dneska už ji díky oleji na jizvy vyfotím
těžko, není totiž skoro vůbec vidět.
Doporučení z Aromaterapie č. 3/08 str. 35, cypřišový olej, to je
super věc! Nosím ho v tašce a ta mi celá tímto olejem voní.
Babička mi kdysi pořád říkala, že mne budou bolet kolena (asi
se to dědí). Smála jsem se... A nyní bolí. Ne nějak často, ale
občas se bolest ozve, namažu je na noc Cayathermem tak
2–3× a je to dobré.
V ledničce mám stále ještě dózu Femishei, která se tehdy jako
vývojový preparát jmenovala Candisan mast – testovací preparát. Jak se přihlásilo chladno, začala jsem ji občas používat.
V létě jsem si pro dceru objednala krém Saltia a čekala jsem,
co se bude dít v zimě, kdy se jí objevovaly příznaky ekzému,
použila jsem ho asi dvakrát – zabral mi. Ten meduňkový
macerát v sojovém oleji jí aplikuji každý den a pokožku má
bez příznaků.
Buď jsem si to vsugerovala, nebo mne od podzimu drží mezi
zdravými Eleutherococc.
Děkuji také za všechny články, které v časopise Aromaterapie
vycházejí. A to nejen od Vás, ale i např. od pí. Kolarčíkové,
jsou to rady nad zlato.
K dnešnímu dni jsem napočítala v naší rodině kolem 30 bílozelených dóz nebo lahviček, některé se vyprazdňují rychle
(pleťové tonikum, RK, Donosol, Myrhea, různé KO) jiné pomalu
(ÉO, Thymicon, Saltia, komonicové tonikum), Důležité však je,
že tu pro nás jsou.
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z vašich dopisů
Přeji nám zákazníkům kvalitu a Vám energii k překonávání
všech krizí. Plynové, naftové, ekonomické i konkurenční.
Zdraví Daniela B.
Dobrý den, pane Hadku,
po přečtení nového čísla Aromaterapie (1/2009), speciálně Vaší
omluvy, jsem se rozhodla, že Vám napíšu své zkušenosti
s Vašimi preparáty. Vzhledem k tomu, že nejsem chemik ani
žádný profík ve výrobě kosmetických preparátů, tak v podstatě
nemám ani „šajn“ o tom, jak mají některé výrobky vypadat.
Kupříkladu jsem jsi během loňského roku 2× zakoupila
Sheaderm TH a v prvním případě mi došel hodně hrudkovitý.
Používám jej dost často nejen na ruce, ale aplikuji ho i synovi
na celé tělo, protože má atopický ekzém a Atop-Derm mu moc
nevoní. Tak to střídáme. Možná dokonce v jeho případě má
Sheaderm lepší výsledky. Takže při krémování jsem si nejdřív
vzala větší množství do dlaní, kde se rozehřál. Hrudky se rozpustily a dal se v pohodě rozetřít. V druhé várce už byl krém
hladký, ale výsledky jsou v obou případech stejně výborné!
Stejně tak Wintershea mi přišla „taková trošku rozsýpací“, ale
opět stačí si ji chvíli nechat na prstech, než se namažu, a je to
OK. Jinak musím říct, že po vyzkoušení preparátu Wintershea
letos na horách už asi jiný přípravek pro ochranu před zimou
kupovat nebudu. Byl perfektní a taktéž jsem si jej „mazala“
i na celé tělo a je to úžasné!
Takže co tím chtěl vlastně básník říci? Asi toto: pokud si
zakoupím nějaký Váš preparát a není zrovna vizuálně úplně
100%, nic si z toho nedělám, vždy to nějak vyřeším, ale vím,
že kvalitu preparátu to vůbec nijak nesnižuje!
S pozdravem Šárka Č., Ostrava
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Dobrý den, pane Hadku.
Moc Vás zdravím z Valašského Meziříčí, a jak jsem Vám slíbila,
sděluji, že dovolená v Keni proběhla (po zdravotní stránce)
v klidu a pohodě.
Podotýkám, že na tuto dalekou cestu jsem nebyla „vybavena“
žádným očkováním. To by tenkrát již ani z časových důvodů
nešlo. Když jsem si přečetla informace o vedlejších účincích
antimalarik, rozhodla jsem se pro Vaše přípravky a spoléhala,
že vše dobře dopadne.
Sprchovací olej šalvějový se velmi dobře osvědčil, neboť v této
rovníkové zemi byly jak teplota tak i vlhkost vysoké. Zvládla
jsem 3 výlety a nepociťovala zvýšené pocení. Opalovací olej
byl také úžasný, jako každé léto…
V Keni někteří účastníci zájezdu pochopili značnou odlišnost
podnebí, až když jim naskákaly vodnaté puchýře na ramenou
(některým mužům i na hlavě). Já jsem po opalování svou
pokožku ošetřovala levandulovým masážním olejem.
Směs éterických olejíčků Antiinsekt jsem aplikovala dost
často. Na povlečení, moskytiéru, oblečení a podobně. Candiöl
jsem preventivně kapala do vody na čistění zubů a jednou
také použila dle Vašeho doporučení. Jednorázově 10 kapek
a dále bylo zase fajn. (Ke konci se ozval žaludek, ale to už
jsme tepla měli všichni dost).
Éterický levandulový olejíček, bez kterého nikam nejezdím,
jsem měla vždy a všude při sobě. A taky se hodil.
Nosní olejíček byl také potřebný – kvůli klimatizaci, která
v obývaném pokoji účinně neutralizovala ono stále horké
a vlhké počasí. Pro zajímavost chci dodat, že lidé ze zájezdu,
kteří užívali preventivně antimalarika, měli pak určitá omezení.
Také jsem si všimla, že při fakultativním zájezdu – v masajské
vesnici – se neustále stříkali repelenty a deodoranty, zatímco
já jsem toto nepotřebovala. To mi opět potvrdilo, že mnou zvolené a používané aromaterapeutické preparáty jsou účinné.
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Na závěr nezbývá než napsat: Dovolená v Keni se vydařila
hlavně díky mému příteli, který nic nenechá náhodě a vždy se
pečlivě připraví. Také jemu vděčím za klidnou dovolenou.
Přeji Vám všechno dobré a hodně spokojených zákaznic
i zákazníků.
Jana B., Valašské Meziříčí
Dobrý den, pane Hadku,
chci poděkovat za vaše oleje. Trpěla jsem velice nepříjemným
trávicím problémem, spojeným s nadýmáním a říháním.
Navštívená lékařka nenašla příčinu. Ani mezi bakteriemi, ani
mezi viry. Jako jediné řešení mi doporučila sondu žaludku.
Toto řešení jsem odmítla s tím, že jej odložíme až na dobu, kdy
to bude naprosto nezbytné. Od své kosmetičky jsem se dozvěděla o oleji Candiöl, který jsem si hned pořídila a vyzkoušela.
Tou dobou jsem byla též v léčení s gynekologickým nálezem
Candidy albicans. Po několika dnech se problémy zmírnily
a následně po cca 14 dnech pak vymizely úplně. A to jak v trávicím traktu, tak i ty gynekologické. Vaše oleje od té doby jen
doporučuji. Protože jsem ale olej brala jen asi 14 dní, ještě si
ho doobjednám a přeléčím se „pořádně“ znovu. A tentokrát
doplním objednávku i o mycí olej, se vzorečkem jsem byla velice
spokojená. Děkuji vám.
Lenka K.

toucí sakury. To prostě nelze vydržet a nevzít fotoaparát do
ruky. A tak jsem si ty fascinující květy fotil a při tom mě
napadla myšlenka, že žádné otázky nebudou. Vyhlašuji tedy
soutěž o nejhezčí letní fotografii. I tentokrát budu očekávat tu
„správnou“, tedy fotografickou odpověď na e-mailové adrese:
akh-soutez@email.cz. Nikoli vylosováno, ale vyhodnoceno
bude 10 účastníků, kteří své snímky zašlou na zmíněný
e-mail do 31. 8. 2009. Všichni účastníci zasláním fotografií
dávají automaticky souhlas s jejich případným zveřejněním
v Aromaterapii.
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
Výherce jarní soutěže najdete na našem webu.

Letní soutěž
I k letnímu, tedy dovolenkovému vydání časopisu Aromaterapie samozřejmě patří již tradičně soutěž. Abych se přiznal,
hodně jsem se napřemýšlel, jaké otázky tentokrát položit. Při
jedné z cest, o které opravdu nemám nouzi, mě uchvátily kve-

Tato fotografie není soutěžní, nabízím ji jen pro „chuť“ a inspiraci...
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dobré zprávy od sousedů
Slovensko voňať neprestalo
Milí čitatelia a priaznivci arómoterapie, dovoľte mi informovať
práve vás, ktorí ste po dlhé roky využívali služieb obchodného
zastúpenia firmy Cosmetic Karl Hadek International s. r. o. na
Saratovskej ulici v Bratislave. Firma CKHI koncom marca
tohto roku zavŕšila činnosť a mnohí z radov zákazníkov túto
správu neprijali s nadšením. Po vašich mnohých naliehaniach,
milý čitatelia, som sa rozhodla, vo voňavej a krásnej práci
pokračovať. Uvítala som možnosť spolupráce s panom
Hadekom a jeho firmou Aromaterapie Karel Hadek s. r. o.
v Uherskom Brode. A tak vznikla firma Aromatherapy
Cosmetics s. r. o. Aby sa vás zmena dotkla čo najmenej, novovzniknutá firma AC zostala v pôvodných priestoroch na
Saratovskej ulici 26 v Bratislave. Takisto aj pre mimobratislavských zákazníkov sme pripravení formou zásielkového
predaja naďalej posielať voňavú a kvalitnú kozmetiku za podmienok, na aké boli doposiať zvyknutí. Rýchlo, spoľahlivo
a ochotne. Samozrejmosťou a zároveň neoddeliteľnou súčasťou predaja arómoterapeutickej olejovej kozmetiky bolo, je
a vždy bude poradenstvo. Keďže sortiment, ktorý ponúkame,
sa vyrába pod obchodnou značkou Aromaterapie Karel Hadek
a mnohí z vás ho zatiaľ nepoznajú, môžem vám zaručiť obšírnejšiu ponuku výrobkov, kvalitu bez konzervačných látok
a široké spektrum použitia. Veď nakoniec nikomu netreba
meno Karel Hadek zvlášť predstavovať. S bohatými vedomosťami na poli výroby arómoterapeutickej olejovej kozmetiky už
dokázal viac než dosť. Čo dodať na záver. Teším sa s vami, že
budete môcť naďalej nakupovať voňavé dary prírody
v Bratislave a vlastne na Slovensku. Som pripravená vám
kedykoľvek podať pomocnú ruku v oblasti arómoterapie svojimi
radami a dlhoročnými skúsenosťami.
S láskou Ingrid Albrechtová
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Kontaktné informácie:
AROMATHERAPY Cosmetics s. r. o.
Saratovská 26/B, 1. posch.,
č. dverí 119
841 02 Bratislava
Tel./fax/zázn.: +421 2 643 609 37
Tel.: Orange: +421 905 94 95 03,
T mobile: +421 903 24 53 75,
E-mail: aromatherapycosmetics@gmail.com

Vážený pán Hadek,
pozdravujem Vás a chcem Vám vyjadriť poďakovanie za Vaše
rady a aj produkty.
Na odstránenie „hnisu“ z mandlí pomohol Candiöl. Využívala
som asi 3/4 flaštičky. Najskôr som si dávkovala každé 2–3 hod.
1 kvapku a neskor 2–3× denne 1 kvapku. Nesmierne ma to
teší, lebo krčné mandle aj so spomínaným sekretom ma trápili
intenzívne asi pol roka, ale s častými zápalmi bojujem už asi
5 rokov s lepšími a horšími obdobiami... U sestry som skusila
aj Cypris, ale ten na mňa pôsobil povzbudivo.
Druhé ďakujem patrí za Kariosan. Práve dnes som bola na preventívnej prehliadke u zubárky a namiesto obvyklých troch či
štyroch kazov mi s prekvapením oznámila, že dnes je to „0“
kazov. Neviem, či sa mi to už niekedy stalo...
Možno to súvisí aj s mandlami a lepšou technikou čistenia
zubov, neviem. Ale každopádne v tom máte prsty aj Vy, za co
naozaj uprímne ďakujem.
Prajem Vám všetko dobré a ešte veľa úspechov.
Vaša spokojná zákazníčka.
L. S.
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Lecitol Neutral Z v praxi
Pod značkou Aromaterapie Karel Hadek dostanete řadu promyšlených, perfektně zpracovaných a klinicky prověřených
přípravků pro jakýkoliv typ masáže i s jednoduchým návodem
k jejich použití a s jasnou indikací. Vyhýbám se přípravkům
vyráběným ze syntetických surovin, mnohdy silně konzervovaných a chemicky upravovaných, pocházejících od firem bez
potřebného kreditu založeného na rozsáhlém výzkumu.
Na jednu stranu vám takový levný olej může něco málo ušetřit
na nákladech, ale na druhou stranu vám nepřinese spokojené
zákazníky, kteří by se k vám
rádi vraceli a už vůbec se
s ním nedá pracovat, aniž
byste poškodili zdravé fungování organizmu klienta.
Osobně vám mohu říci, že
bych na své klienty nikdy
žádný levný syntetický olej
nebo emulzi nepoužil.
Při své práci používám zásadně preparáty Domnívám se, že ani obyAromaterapie Karel Hadek.
čejný slunečnicový, byť přírodní, olej nemůže pokožce poskytnout dostatečnou výživu,
ochranu, zabránit jejímu odmaštění a třeba i podráždění. Proto
používám pouze špičkové směsi olejů od firmy pana Hadka,
i když si k nim v některých případech domíchávám speciálně
složené směsi éterických olejů (když dovolíte, složení těchto
směsí si přece jen nechám pro sebe).
Za jeden z nejlepších považuji v současné době Lecitol Neutral Z,
a to nejen pro jeho složení, ale i příznivou cenu, která je pro profesionální použití v dnešní době také velmi důležitá. Klientky si
velmi pochvalují jeho zvláčňující efekt na pokožku celého těla
a vyžadují jeho použití i při kosmetické vakuové masáži. Tento

olej se velmi osvědčil při
celkové masáži pro zeštíhlování těla metodou VACUPRESS, kterou provádím již
několik let. Éterické oleje
pronikají pokožkou do krevního i mízního řečiště během
30–240 min a v játrech
jsou beze zbytku odbourány
S vynikajícími účinky a vlastnostmi prepa- do 48 hodin. Jejich půsorátů firmy Aromaterapie Karel Hadek
bení je tedy pozvolné,
seznamuji všechny své klienty.
což má v terapii významný
efekt. Čisté přírodní silice, v malých přirozených dávkách, jsou
naprosto netoxické a nemohou nikterak poškodit správné fungování orgánů těla.
Pro každou masáž musí být speciálně komponovaná směs éterických olejů rozpuštěna ve směsi
rostlinných olejů, abychom mohli
podpořit činnost detoxikačních
orgánů těla, tedy zejména lymfatického systému, jater a ledvin.
Řekněme si na rovinu, bez dokonale
fungujících jater a bez správné
činnosti ledvin žádná detoxikace
neexistuje! I když se nás všemožní
reklamní agenti snaží přesvědčit
o opaku.
Zejména u zeštíhlování a zpevňoVakuová lymfatická masáž
vání vašeho těla metodou VACU- Vacupressem prováděná v sauně
PRESS je vyžadována aktivní podpora RESL Zlín (pod halou Novesta),
z vaší strany a pokud chcete, aby tuto službu můžete u mě požadovat ještě v areálu plaveckého
efekt byl trvalý, je nutno dodržovat bazénu v Kroměříži anebo přímo
i „rozumnou životosprávu“ a vyro- v mé ordinaci v Olomouci.
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vnaný energetický příjem.
Každý den (a nejen v průběhu
masáží) je vhodné vypít 2 až 3
litry vody nebo bylinných čajů,
aby se tuky i toxiny mohly
odplavit z těla ven.
Žádné zázračné preparáty ani
mastičky neexistují, je pouze
Levá část zad již prokrvená po masáži, jediné řešení – pustit se do
pravá část zad před masáží.
boje s nadváhou a celulitidou,
a to na všech frontách! Chce
to vytrvalost, vůli a chuť na
sobě pracovat, pak se výsledky
zcela jistě dostaví.
Ideálním doplňkem vakuové
terapie je samozřejmě pohyb.
Nikoli však posilování, spíše
Podtlakem dochází k prokrvení a vyhla- se zaměřte na dynamické sporty.
zení pokožky.
Je nutné co nejvíce urychlit
vyplavování toxinů z organizmu.
Pokud nenajdete čas (a chuť)
na cvičení, použijte doplňky
stravy zaměřené svým složením
na urychlení odvodu odpadních látek. Účinně vitalizují
organizmus a podporují očistné
Detail podtlaku.
pochody. Tímto bojujete proti
celulitidě a nadváze hned na několika frontách.
Vakuová masáž je speciální masáž prováděná přístrojem,
který vyvíjí regulovatelný podtlak. Tradiční masáže zatlačují
tkáně dovnitř těla, zatímco vakuum provádí masáž zevnitř
ven. Tímto je aktivována lymfatická tekutina v tkáních,
dochází k odplavování zplodin látkové výměny, zvýšenému
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prokrvení tkání a spalování podkožních tuků. Zmenšují se
tukové „polštářky“ na tzv. problémových partiích jako jsou
břicho, boky a stehna. Úbytek při masážích se neměří
počtem shozených kilogramů, ale úbytkem v centimetrech.
Po 10 masážích se úbytky pohybují kolem cca 4–8 cm
– měřeno přes podbřišek.
Velmi účinně uvolňuje svaly, posiluje imunitu, mizí únava a stres.
Zamezuje otékání nohou, zásadním způsobem zmírňuje akné,
vyhlazuje vrásky, stahuje poporodní strie, zmírňuje projevy
vlásečnicových metliček na pokožce, odstraňuje celulitidu.
Dochází k prokrvení pokožky – kůže je pak hladká, hebká,
pevná a pružná.

CO JE VACUPRESS?
Tento přístroj k odbourávání tukovo-vodnatých usazenin v podkoží je nejlepší a nejspolehlivější způsob boje proti celulitidě.
„Pomerančová kůže“ totiž vzniká nadměrným a nerovnoměrným hromaděním tukových buněk v určitých oblastech
těla – u žen jde většinou o hýždě, stehna, břicho.
Jaké jsou jeho účinky?
odbourává podkožní tuk a celulitidu
mikrokapénky tuku jsou odsávány a odváděny lymfatickým
systémem z lokálních skladišť
zeštíhluje přibližně o 1 cm za 1 návštěvu
zpevňuje ochablé bříško, stehna, hýždě
vyhlazuje a prokrvuje tělo
zlepšuje lymfatický tok, čímž účinně pročišťuje tělo
toxiny jsou vylučovány spolu s balastními látkami z těla ven
omlazuje pleť obličeje, vyhlazuje vrásky, odstraňuje váčky
pod očima
odstraňuje dvojitou bradu, čistí a zpevňuje ochablou pleť
výsledky jsou opravdu znamenité
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Přístrojem Vacupress lze provádět i kosmetickou masáž obličeje a dekoltu.

Zatím se nestalo, že by některá klientka měla menší úbytek
jak 4 cm na obvodu, ať už se jedná o břicho, podbřišek nebo
hýždě. Stačí na to 10 masáží. Takových vynikajících a měřitelných výsledků při zeštíhlení vaší postavy lze dosáhnout
pouze profesionálním Vacupressem, kde se masážní podtlak
pohybuje na úrovni až 0,8 baru (80 % vakua), nikoli tzv. kosmetickým Vacupressem, který nedokáže vyvinout podtlak
více než 0,15–0,20 baru!
V případě zájmu o zeštíhlení postavy Vacupressem můžete
poslat SMS na mobil: 603 519 133. Budu Vás kontaktovat do
24 hodin (v době, kdy masíruji, nemohu reagovat ihned).
Zdeněk Říha e-mail: riha@knet.cz, www.lecitelstvi.com

Kdo pomůže s třezalkou?
Třezalka sice obsahuje nepatrný podíl éterických olejů, ale
z tohoto pohledu ji nelze označit za významnou siličnatou
rostlinu. Její účinnost spočívá v obsahu látek jiného charakteru
než jsou éterické oleje. Jednou z hlavních složek je zde rostlinné
barvivo hypericin. Přesto má třezalka v aromaterapii své
místo. Třezalce, třezalkovému oleji či čaji jsem se v časopise

Aromaterapie věnoval již několikrát. Jistě se nepletu, když
napíši, že se k ní v budoucnosti budeme rádi vracet. Její široká
paleta terapeutické účinnosti ji k tomu prostě předurčuje.
Nyní pomalu přichází čas, kdy nám zase nejen pokvete, ale
kdy ji budeme i sbírat. Vzhledem k tomu, že její spotřeba na
výrobu oblíbených třezalkových preparátů rok od roku
narůstá, vzniká otázka, jak ji pokrýt. Nabízí se sice možnost
ji nakoupit, ale zde mám jen a jen špatné zkušenosti. Najít
dodavatele kvalitní třezalky je totiž více než obtížné, zatímco
těch, kteří pod označením třezalka nabízí málo hodnotnou
drogu, někdy by se dokonce hodil termín „třezalkový odpad“,
je více než je zdrávo. Je samozřejmostí, že z nekvalitní drogy
pak nelze vyrábět kvalitní preparáty. A tak mě napadlo oslovit
prostřednictvím Aromaterapie právě vás, čtenáře. Možná
právě někde ve Vašem okolí roste třezalka v dostatečném
množství, možná právě Vám již některé, ať již třezalkové či
jiné naše preparáty pomohly. Bylo by mi potěšením, kdyby
právě klienti firmy Aromaterapie Karel Hadek byli při zajišťování
této suroviny nápomocni. Každého, kdo by se rozhodl se sběrem
třezalky pomoci, prosím, aby mě kontaktoval na e-mailové
adrese: hadekk@seznam cz.
Zde pak prosím i o udání čísla telefonu a eventuálně i o časový
údaj, kdy mohu zavolat. Rád Vám odpovím na Vaše otázky,
popřípadě poskytnu potřebné informace jak ohledně sběru,
tak i sušení.
Co se ohodnocení případné spolupráce týče, firma AKH nabízí za
každý kilogram kvalitní drogy
250 Kč a dále poskytne odběrní
poukaz na kosmetiku KH dle
vlastního výběru taktéž v hodnotě 250 Kč.
Karel Hadek

www.karelhadek.eu
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kurzy

Kurzy aromaterapie 2009
Na všech kurzech přednáší pan Hadek
23.–24. května 2009 Pokračovací kurz Ostrava
Vlastimila Kolarčíková
Mob.: 603 286 335
E-mail: vlastimilakolarcikova@seznam.cz
30.–31. května 2009 Pokračovací kurz Luhačovice
Michaela Semelová,
Mob.: 723 216 513
E-mail: aromaterapie-luhačovice@email.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
26.–27. září 2009 Pokračovací kurz Karlovy Vary
Studio Monea, Krymská 7, Karlovy Vary
Mgr. Monika Zíková
Mob.: 608 032 016
E-mail: moni.zikova@seznam.cz
3.–4. října 2009 Pokračovací kurz Pardubice
Michaela Švorcová
Mob.: 603 513 774
E-mail: salonaura@seznam.cz
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23.–25. října 2009 Základní kurz Ostrava
Vlastimila Kolarčíková
Mob.: 603 286 335
E-mail: vlastimilakolarcikova@seznam.cz
29.–31. října 2009 Základní kurz České Budějovice
1.–3. listopadu 2009 Základní kurz České Budějovice
Šárka Dominová
Mob.: 725 684 868
E-mail: slunecnice-cb@volny.cz
7.–8. listopadu 2009 Pokračovací kurz Brno
Vladimír Němeček
Roviny 2, 643 00 Brno-Chrlice
Mob.: 777 218 161
E-mail: nemecek@umeni-masaze.cz
www.umeni-masaze.cz
21.–22. listopadu 2009 Pokračovací kurz Praha
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
27.–29. listopadu 2009 Základní kurz Liberec
SAUNA BAR, tř. Dr. Milady Horákové, Liberec
Lenka Brožová
Tel.: 485 179 493, mob.: 608 904 058
E-mail: prokopova_lenka@centrum.cz
5.–6. prosince 2009 Roční seminář Pardubice
Michaela Švorcová
Mob.: 603 513 774
E-mail: salonaura@seznam.cz

www.karelhadek.eu

Ceník preparátů

maloobchodní prodejní ceny

(včetně DPH)

Tento ceník nabývá platnosti dne 11. 5. 2009, všechny předešlé ceníky pozbývají tímto dnem platnost.

Voňavá sleva 5 % se týká všech preparátů takto označených a platí do 30. června 2009

sleva 5 %

KOUPELOVÉ OLEJE

sleva 5 %

Kč

SPRCHOVACÍ OLEJE
Kč

str.

Kód

100 ml

200 ml

500 ml

20 ml

str.

Kód

100 ml

200 ml

500 ml

kat.

zboží

E

G

I

C

kat.

zboží

E

G

I

20 ml
C

6

1002

Z borovicového jehličí

195,-

271,-

542,-

47,-

11

1102

Z borovicového jehličí

206,-

289,-

578,-

43,-

7

1003

Citronovo-kafrový

199,-

276,-

552,-

48,-

10

1103

Citronový

198,-

278,-

556,-

48,-

6

1004

Eukalyptovo-tymiánový

228,-

318,-

636,-

55,-

11

1104

Frisch

203,-

285,-

570,-

43,-

6

1006

Jalovcový

255,-

355,-

710,-

61,-

10

1105

Levandulový

195,-

273,-

546,-

41,-

5

1007

Levandulový

183,-

254,-

508,-

44,-

11

1106

Rozmarýnový

201,-

282,-

564,-

48,-

5

1008

Mandarinkový

163,-

226,-

452,-

39,-

10

1107

Santálový

196,-

274,-

548,-

47,-

5

1009

Meduňkový

195,-

271,-

542,-

47,-

10

1108

Z citronové růže

195,-

273,-

546,-

41,-

7

1010

Pelargóniový

371,-

517,-

1034,-

89,-

11

1109

Čajovníkový

182,-

256,-

512,-

38,-

6

1011

Rozmarýnový

228,-

318,-

636,-

55,-

10

1112

Šalvějový

198,-

277,-

554,-

48,-

7

1012

Tymiánový

213,-

296,-

592,-

51,-

10

1113

Grapefruitový

179,-

250,-

500,-

43,-

7

1013

Ylang-ylang

341,-

476,-

952,-

82,-

11

1110

Neutrální

157,-

218,-

436,-

39,-

6

1014

Z citrónové růže

221,-

308,-

616,-

53,-

9

1114

Meduňkový

182,-

256,-

512,-

38,-

7

1015

Pačuliový

213,-

296,-

592,-

51,-

9

1116

Jalovcový

199,-

279,-

558,-

45,-

Mandlový dětský mycí olej

182,-

255,-

510,-

44,-

12×20

398,-

7

1016

Z růžového dřeva

237,-

330,-

660,-

57,-

62

1207

5

1019

Šalvějový

238,-

333,-

666,-

38,-

12

1111C

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

18×20 ml

448,-

Sada koupelových olejů

Sada testerů

PREPARÁTY NA INTIMNÍ HYGIENU
str.

Kód

kat.

zboží

sleva 5 %

Kč
100 ml

200 ml

500 ml

20 ml

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,-

10 ml

20 ml C

B

C

D

E

199,-

319,-

638,-

1099,-

SMĚS ÉT. OLEJŮ

15

38

1201

Candisan (při intim. problémech)

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

50 ml 100 ml

maloobchodní prodejní ceny

Ceník preparátů

(včetně DPH)

Voňavá sleva 5 % se týká všech preparátů takto označených a platí do 30. června 2009
HY- OLEJE NA OMÝVÁNÍ OBLIČEJE

OŠETŘENÍ VLASŮ A POKOŽKY HLAVY

Kč

sleva 5 %

20 ml

100 ml

500 ml 1000 ml

kat.

zboží

E

G

I

E

G

I

16

1305

HY-olej z růžového dřeva

51,-

214,-

321,-

642,-

1090,-

27

1404

Vlasový mycí olej (mast./norm.)

48,-

201,-

302,-

604,-

16

1304

HY-olej ylang-ylang

51,-

214,-

321,-

642,-

1090,-

27

1405

Vlasový mycí olej (suché/norm.)

48,-

201,-

16

1303

HY-olej santálový

51,-

214,-

321,-

642,-

1090,-

29

1401

Komonicové vlasové tonikum

J

str.

Kód

Kč

Kód

C

200 ml

sleva 5 %

str.

kat. zboží

5 ml 20 ml 30 ml 100 ml 200 ml 500 ml
A

16

1306

HY-olej neutrální

46,-

193,-

270,-

540,-

918,-

28

1403

Lupisan

10,-

17

1302

HY-olej na odstr. make-upu

46,-

193,-

270,-

540,-

918,-

28

1402

Haarette Q

46,-

17

1301

HY-olej na holení

48,-

199,-

298,-

27

1406

Haaretol

2805

Proapinol

C

Z

302,-

604,-

147,-

294,-

151,698,30,-

148,177,-

237,-

531,-

PREPARÁTY NA OŠETŘENÍ ZUBŮ A ÚSTNÍ DUTINY

sleva 5 %

Kód

kat.

zboží

18

1504

Zubní olej

20

1503

Dentarom

21

1501

Herpilan

91,-

21

1502

Lippea SPF

91,-

20

1505

Halitosan

37,-

19

1506

Kariosan

19,-

sleva 5 %
str.

Kód

kat.

zboží

sleva
5%
Kč

Kč

str.

5 ml

20 ml

30 ml

100 ml

A

C

Z

E

G

163,-

261,189,-

39,-

200 ml 500 ml
I

Kód

10 ml

20 ml

50 ml

522,-

kat.

zboží

B

C

D

378,-

30

1601

Nosní olej

146,-

235,-

31

1603

Donosol

64

1602

Nosní olej Baby

146,-

235,-

246,-

492,-

198,-

396,-

PREPARÁTY NA OŠETŘENÍ NOHOU
Kč
5 ml 20 ml 50 ml 100 ml 115 ml 200 ml 215 ml 500 ml 1000 ml
A

22 1804 Koupelový olej na nohy

C

D

48,-

E

U

198,-

G

V

278,-

I

J

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,-

24 1803 Mykosan H

Kč

str.

316,-

132,-

NOSNÍ OLEJE

252,-

U faktur v eurech, vystavovaných
pro zahraniční zákazníky,
bude pro přepočet korun na eura používán
aktuální denní kurz České národní banky.

652,171,-

26 1801 Deo-Profuss

27,-

24 1807 Thymicon

125,-

199,- 336,-

529,-

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

101,- 138,-

193,- 267,-

13,-

511,-

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

maloobchodní prodejní ceny

(včetně DPH)

Voňavá sleva 5 % se týká všech preparátů takto označených a platí do 30. června 2009
REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE

sleva 5 %

str.

kód

kat.

zboží

32

1907

Levandulovo-mrkvový

32

1908

32

1910

33

1919

33

1904

33

1901

33

1920

33

1902

33

1903

32

REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ KRÉMY
Kč

sleva 5 %

Kč

30 ml

100 ml

str.

Kód

Z

E

kat.

zboží

224,-

36

2003

Citronovo-mrkvový

Levandulovo-mrkvový SPF 6

249,-

35

2007

Ylang-ylang

239,-

35

2008

Avokádo

185,-

37

2011

Santalia

25,-

193,-

329,-

Avokádo SPF 6

210,-

37

2012

Santalia SPF 6

28,-

214,-

329,-

Aloe vera

193,-

36

2014

Levandulový

30,-

228,-

332,-

Aloe vera SPF 6

218,-

36

2015

Levandulový SPF 6

31,-

238,-

368,-

Arnika

189,-

36

2016

Mateřídouškový

29,-

220,-

338,-

674,-

Arnika SPF 6

214,-

39

2017

Medový Apisan

35,-

272,-

381,-

686,-

1916

Alipia

292,-

38

2018

Olivový

23,-

177,-

281,-

562,-

33

1909

Geraderm SPF 4

208,-

38

2019

Olivový SPF 6

29,-

220,-

33

1911

Neutrální

198,-

37

2022

Roseana

34,-

265,-

355,-

710,-

37

2023

Roseana SPF 6

38,-

292,-

453,-

531,-

EXKLUZÍVNÍ REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE BPJ

5 ml

50 ml

A

D

100 ml 250 ml
E

28,-

215,-

332,-

664,-

Eleutheroccocový

28,-

215,-

332,-

664,-

Eleutheroccocový SPF 6

33,-

257,-

398,-

H

589,664,-

36

2024

S mateří kašičkou

35,-

271,-

413,-

821,-

30 ml

100 ml

37

2025

Aknette

27,-

205,-

313,-

623,-

Z

E

37

2026

Aknette SPF 6

29,-

224,-

38

2027

Z citronové růže

29,-

220,-

338,-

531,-

798,-

38

2029

Čajovníkový

17,-

130,-

199,-

398,-

Neroliový BPJ

798,-

38

2030

Čajovníkový SPF 6

19,-

146,-

226,-

Santálový BPJ

755,-

39

2039

Neroli

35,-

272,-

419,-

1915

Neutrální BPJ

465,-

2050

Sensishea

18,-

122,-

183,-

366,-

34

1921

Jasmín

296,-

2017

Apisan

35,-

272,-

381,-

686,-

34

1922

Jasmín SPF 6

315,-

sleva 5 %

Kč

str.

Kód

kat.

zboží

34

1917

Rosea BPJ

586,-

34

1912

Heřmánkový BPJ

34

1913

34

1914

34

40

1353,39
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838,-

maloobchodní prodejní ceny

Ceník preparátů

(včetně DPH)

Voňavá sleva 5 % se týká všech preparátů takto označených a platí do 30. června 2009

sleva 5 %

LECITINOVÉ KRÉMY
Kč

str.

Kód

kat.

zboží

41

2042

Leciderma Shea Neutral

41

2049

Leciderma Shea Neutral SPF 6

36,-

274,-

424,-

41

2043

Leciderma Shea Lavendel

38,-

288,-

432,-

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

str.

Kód

kat.

zboží

44

1950

44

1951

5 ml

50 ml

A

D

E

249,-

374,-

33,-

Leciderma Shea Santál SPF 6

48,-

373,-

100 ml 250 ml
H
748,864,-

572,-

LIPIO-SÉRA

sleva 5 %

Kč
35 ml

100 ml

S

E

Lipio-Sérum Neutrální

238,-

550,-

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,-

sleva 5 %

TĚLOVÉ KRÉMY
Kč
5 ml

Kód

kat.

zboží

D

E

H

I

45

2060

BodyEm Neutral

17,-

120,-

168,-

336,-

571,-

45

2061

BodyEm Roy

19,-

142,-

198,-

396,-

673,-

A

str.

Kód

kat.

zboží

46

2001

Montana

47

2002

47

2020

46

2062

50 ml

100 ml

250 ml 500 ml

SPECIÁLNÍ KRÉMY
Kč
5 ml

50 ml

100 ml

250 ml

A

D

E

H

22,-

161,-

248,-

496,-

Atop-Derm

26,-

198,-

305,-

605,-

906,-

Aradea

19,-

296,-

586,-

982,-

Body Salvia

33,-

276,-

552,-

sleva 5 %

179,-

500 ml 1000 ml
I

J

1641,-

PROGRAM SALTIA
Kč

str.

Kód

5 ml

50 ml

100 ml

250 ml

kat.

zboží

A

D

E

H

I

49

2036

Saltia

150,-

272,-

404,-

49

2037

Saltia BN

30,-

229,-

386,-

763,-

52

2404

Saltia W/O

24,-

182,-

246,-

433,-

20,-

500 ml 1000 ml

738,-

J

1301,-

OČNÍ KRÉMY

sleva 5 %

Kč

str.

Kód

kat.

zboží

50

2201

Shea-Carre R

235,-

50

2202

Shea-Carre N

215,-

str.

str.

sleva 5 %

Kód

15 ml
T

sleva 5 %

ZÁKLADNÍ KRÉMY
Kč
5 ml

50 ml 100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

kat. zboží

A

D

51 2301 Dermisoft

12,-

91,-

E

H

129,-

178,-

I
251,-

J
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,-

274,-

424,-

41 2049 Leciderma Shea Neutral SPF 6
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Ceník preparátů

maloobchodní prodejní ceny

(včetně DPH)

Voňavá sleva 5 % se týká všech preparátů takto označených a platí do 30. června 2009
REGENERAČNÍ PLEŤOVÉ MASKY

sleva 5 %

BYLINNÉ PLEŤOVÉ VODY A TONIKA

Kč
50 ml

kat.

zboží

D

E

H

I

J

G

I

J

52

2402

Lecitinová W/O

26,-

198,-

266,-

471,-

796,-

1369,-

60 2501 Pleťová voda citronová

11,-

81,-

187,-

296,-

52

2403

Naturalia W/O

25,-

192,-

258,-

459,-

773,-

1348,-

59 2502 Pleťová voda hřebíčková

11,-

81,-

187,-

296,-

52

2404

Saltia W/O

24,-

182,-

246,-

433,-

738,-

1301,-

60 2503 Pleťová voda jalovcová

11,-

81,-

187,-

296,-

53

2401

Jojoba

21,-

161,-

218,-

379,-

665,-

1156,-

60 2504 Pleťová voda levandulová

11,-

81,-

187,-

296,-

53

2405

Aktiderma LY

26,-

198,-

297,-

532,-

888,-

1498,-

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,-

A

sleva 5 %

100 ml

250 ml

500 ml 1000 ml

PREPARÁTY NA OŠETŘENÍ RUKOU

Kód

Kč
5 ml 15 ml 30 ml 50 ml 100 ml 250 ml 500 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

1000 ml

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

C

E

G

500 ml 1000 ml
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

42

Sáčky k termorukavicím 100 párů

49,-

str.

Kód

Kč

Kód

str.

5 ml

sleva 5 %

str.

kat. zboží

20 ml

100 ml

C

E

200 ml 500 ml 1000 ml

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,-

179,-

382,-

129,-

sleva 0 %

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

maloobchodní prodejní ceny

Ceník preparátů

(včetně DPH)

Voňavá sleva 5 % se týká všech preparátů takto označených a platí do 30. června 2009

sleva 5 %
str. Kód

DĚTSKÁ SÉRIE

MASÁŽNÍ OLEJE, KRÉMY A BALZÁMY
Kč

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

Kč

Kód

I

kat.

zboží

68

2714

Cayatherm

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,-

62 1005 Heřmánkový dětský
koupelový olej

44,-

182,-

255,-

510,-

62 1207 Dětský mandlový
mycí olej

44,-

182,-

255,-

510,-

64 1602 Nosní olej Baby

sleva 5 %

str.

146,- 235,- 470,-

20 ml

100 ml

200 ml

C

E

G

296,-

474,-

71,-

500 ml 1000 ml
I
948,-

J
1612,-

1220,-

62 2034 Baby K heřmánkový 18,-

139,-

193,-

353,-

71

2718

PMS – PRO (prokrvující)

41,-

172,-

292,-

584,-

62 2035 Baby L levandulový 17,-

132,-

184,-

326,-

70

2720

Skořicový

42,-

174,-

294,-

589,-

71

2722

Cosette

99,-

412,-

699,-

70

2724

Neutrální

36,-

152,-

262,-

524,-

890,-

70

2716

Lecitol Neutral Z

30,-

120,-

218,-

436,-

741,-

62 2708 Baby (masážní olej)
str.

37,-

154,-

Kód

466,-

20 ml 100 ml 200 ml 500 ml 1000 ml

kat. zboží
63

233,-

C

2709 Masážní olej fenyklový

63 2713 Muttisoft

E

G

I

45,-

187,-

322,-

48,-

199,-

338,-

J

644,- 1092,-

64 2729 Testovací sada Baby 9 ks 296,-

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

SPECIÁLNÍ PROGRAM COUPEROSE
str.

Kód

kat.

zboží

Kč

sleva 5 %

5 ml

30 ml

A

Z

50 ml
D
283,-

100 ml

12×20

5 ml

50

A

D

250 ml

73

2701

Calen B

14,-

H

73

2704

Calen K

21,-

859,-

73

2705

Tenarene Akut

23,-

175,295,-

E
431,-

65

2004

Regenerační krém Althea

37,-

65

2005

Regenerační krém Althea SPF 6

40,-

73

2706

Tenarene Super

38,-

65

1905

Regenerační olej Althea

248,-

74

2731

Schoko pack

22,-

65

1906

Regenerační olej Althea SPF 6

273,-

74

9501

Termopodložka 1 Ks 1088,-

sleva 0 %

306,-

ANTICELULITIDOVÁ SERIE „CELLU-THERAP“
str. Kód
kat. zboží

sleva 5 %

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

66 1001 Koupelový olej Cellu-Therap

C

D

76,-

E

G

I

316,-

441,-

882,-

66 1101 Sprchovací olej Cellu-Therap

58,-

243,-

338,-

676,-

67 2707 Masážní olej Cellu-Therap

55,-

229,-

320,-

640,-

str. Kód
kat. zboží
67 2730C

548,250 ml 500 ml

E

H

I

210,-

415,-

620,-

311,-

617,-

924,-

251,-

502,-

853,-

20 ml

100 ml

C

E

269,458,-

J

sleva 5 %

Kč

str.

Kód

kat.

zboží

76

2601

Opalovací olej SPF 4

42,-

200 ml
G
246,-

76

2602

Opalovací olej SPF 7

50,-

210,-

357,-

1088,-

76

2603

Opalovací olej SPF 10

57,-

236,-

399,-

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

76

2604

Opalovací olej SPF 15

70,-

290,-

493,-

A

67 2702 Masážní krém Cellu-Therap

100 ml

OPALOVACÍ OLEJE

Kč
A

997,-

C

28,-

D

E

215,-

342,-

H

I

J

679,- 1151,-

Sada testerů Cellu-Therap 4 ks 198,-
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43

Ceník preparátů

maloobchodní prodejní ceny

(včetně DPH)

Voňavá sleva 5 % se týká všech preparátů takto označených a platí do 30. června 2009
SPECIÁLNÍ PREPARÁTY

Kč
Kč

str.

kód

kat.

zboží

78

2733

Narbenol

78

1809

Depilol

80

2803

Hemosan

20 ml 100 ml 200 ml 500 ml

sleva 5 %

5 ml 30 ml
A

Z

str.

C

E

G

I

Kód

5 ml

10 ml

20 ml

50 ml

A

B

C

D

E

87 4011 Citronový bez terpenů – Zitronen tpa.*

239,-

382,-

764,-

1299,-

86 4012 Citronový extra – Zitronenöl extra*

142,-

228,-

456,-

774,-

87,-

139,-

278,-

472,-

159,-

254,-

507,-

862,-

93,-

149,-

298,-

506,-

179,-

286,-

573,-

974,-

kat. zboží

83,-

345,-

44,-

182,-

291,-

582,-

89 4013 Citronelový – Citronellaöl

43,-

186,-

298,-

596,-

86 4014 Citronová růže – Citrosenöl

50 ml 100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml
D

E

G

G

J

215,-

426,-

765,-

1299,-

87 4016 Cypřišový – Cypressenöl

77

2725

China Balzám

55,- 229,-

77

2726

Thermo-Balsam

14,-

79

2804

Molusan

29,-

165,-

255,-

88 4054 Dobromyslový – Origanumöl

213,-

79

2802

Wintershea

33,-

179,-

278,-

88 4018 Elemiový – Elemiöl

173,-

88 4019 Estragonový – Estragonöl

272,-

435,-

sleva 0 %
str.

POTRAVINOVÉ DOPLŇKY
Kč

kód

100 ml

kat. zboží
81 3001

303,-

86 4015 Citronová tráva – Lemongrasöl

Extrakt eleutherococc

250 ml

500 ml

82 5105

Eleutherococc – kořen

87 4076 Čajovníkový – Teebaumöl

94,-

149,-

298,-

506,-

88 4017 Česnekový – Knoblauchöl

176,-

282,-

564,-

959,-

341,-

682,-

1160,-

277,-

554,-

943,-

869,-

1479,-

89 4020 Eukalyptový – Eukalyptusöl

84,-

136,-

272,-

460,-

89 4096 Eukalyptovo-citronový – Eukal. Citr.

77,-

124,-

247,-

420,149,-

E

H

I

J

89 4021 Eukalyptový Koala – Eukal. Koala

1 – 5 ks

82,-

163,-

371,-

699,-

1350,-

89 4021 Eukalyptový Koala – Eukal. Koala

6 – 12 ks

76,-

139,-

89 4021 Eukalyptový Koala – Eukal. Koala

13 – 25 Ks

73,-

133,-

100 g E 250 g H
81 3002

1000 ml

69,-

117,-

500 g I 1000 g J
198,-

298,-

89 4021 Eukalyptový Koala – Eukal. Koala

26 Ks a více

89 4022 Fenyklový – Fenchelöl

Vitamín C v prášku, 130g – 133 Kč

115,-

90 4023 Grapefruitový – Grapefruitöl*

ÉTERICKÉ OLEJE

90 4024 Heřmánk. žlutý – Kamillenöl gelb

Kód

kat. zboží

sleva 5 %

83 4001 Amyrisový – Amyrisöl
84 4002 Badyánový – Sternanisöl

10 ml

20 ml

452,-

90 4025 Hřebíčkový – Nelkenöl

Kč
str.

100 ml

50 ml

100 ml

91 4026 Jalovcový (bobule) – Wacholderbeeröl

B

C

D

E

160,-

256,-

512,-

870,-

92 4028 Kadidlovníkový – Weihrauchöl

91 4027 Jedlové šišky – Edeltannenzapfenöl
284,-

184,-

70,-

127,-

369,-

627,-

137,-

221,-

442,-

752,-

678,-

1086,-

2172,-

3693,-

81,-

130,-

260,-

440,-

230,-

368,-

735,-

1249,-

178,-

284,-

568,-

966,-

427,-

685,-

1370,-

2330,-

87,-

139,-

278,-

468,-

92 4029 Kafrový – Kampferöl

54,-

87,-

173,-

294,-

84 4004 Benzoin absolue přír. (krystaly) g

245,-

393,-

786,-

1335,-

92 4030 Kafr přírodní(krystaly/g) – Kampfer

89,-

143,-

285,-

484,-

84 4005 Bergamotový – Bergamotteöl*

198,-

316,-

632,-

1073,-

93 4031 Kajeputový – Cajeputöl

99,-

161,-

323,-

549,-

84 4006 Borovicové jehličí – Kiefernnadelöl

118,-

189,-

379,-

644,-

93 4032 Kanangový – Canangaöl

192,-

307,-

614,-

1045,955,-

85 4003 Cedrové dřevo Atlas – Cedernh. Atlas

79,-

125,-

250,-

425,-

91 4033 Jehličí kleče – Latschenkiefernöl

173,-

277,-

555,-

85 4007 Cedrové dřevo – Cedernholzöl

79,-

125,-

250,-

425,-

93 4034 Kmínový – Kümmelöl

168,-

269,-

539,-

916,-

249,-

399,-

799,-

1360,-

93 4035 Koprový – Dillkrautöl

267,-

428,-

856,-

1459,-

85 4008 Cedrové jehličí – Cedernblätteröl
85 4009 Celerový – Selleriesamenöl

222,-

355,-

710,-

1208,-

93 4036 Koriandrový – Corianderöl

203,-

327,-

654,-

1109,-

86 4010 Citronový – Zitronenöl*

116,-

186,-

372,-

634,-

94 4038 Lavandinový – Lavandinöl

133,-

213,-

426,-

722,-
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maloobchodní prodejní ceny

Ceník preparátů

(včetně DPH)

Voňavá sleva 5 % se týká všech preparátů takto označených a platí do 30. června 2009
Kč
str.

Kód

Kč

5 ml

10 ml

20 ml

50 ml

100 ml

str. Kód

5 ml

10 ml

20 ml

50 ml

A

B

C

D

E

kat. zboží

A

B

C

D

186,-

299,-

598,-

1019,-

kat. zboží
94 4039 Levandulový extra – Lavendelöl extra

103 4072 Smrkové jehličí – Fichtennadelöl

103,-

165,-

330,-

100 ml
E
565,-

94 4097 Litsea-Cubeba* – Litsea Cubebaöl*

103,-

164,-

328,-

558,-

104 4073 Spajkový – Spiköl franz.

170,-

273,-

545,-

927,-

95 4040 Majoránkový – Majoranöl

203,-

325,-

651,-

998,-

104 4074 Šalvějový – Salbeiöl

183,-

292,-

585,-

994,-

95 4041 Mandarinkový červený – Mandarinenöl*

174,-

278,-

556,-

945,-

104 4075 Šalvěj muškátová – Muskat.-Salbei

224,-

358,-

716,-

1217,-

95 4098 Mandarinkový zelený – Mandarinenöl*

171,-

274,-

548,-

932,-

105 4077 Tújový – Thujaöl

108,-

173,-

346,-

589,-

95 4042 Máta kadeřavá – Krauseminzöl

223,-

358,-

716,-

1217,-

105 4078 Tymiánový červený – Thymianöl rot

258,-

412,-

825,-

1402,-

105 4079 Tymiánový světlý – Thymianöl hell

96 4043 Máta peprná – Pfeffeminzöl

104,-

166,-

332,-

565,-

99,-

158,-

317,-

538,-

96 4044 Mateřídouškový – Quendelöl

217,-

347,-

694,-

1180,-

106 4080 Vavřínový – Lorbeerblätteröl

229,-

365,-

730,-

1242,1360,-

96 4045 Medový – Honigwachsöl

663,-

1325,-

2252,-

106 4081 Vetiverový – Vetiveröl

249,-

399,-

799,-

96 4046 Meduňkový indicum – Melissenöl ind.

75,-

120,-

240,-

406,-

106 4082 Ylang-ylang – Ylang-Ylangöl

170,-

272,-

544,-

925,-

97 4047 Mentolový přír. (krystaly g) – Menthol

103,-

165,-

330,-

559,-

106 4083 Yzop – Ysopöl

437,-

699,-

1399,-

2379,-

254

407,-

814,-

1385,50 ml

97 4048 Mrkv. semena – Karottensamenöl

276,- 414,-

237,- 356,-

570,-

1139,-

1937,-

98 4049 Muškátový květ – Macisblütenöl

203,-

327,-

654,-

1109,-

98 4050 Muškátový ořech – Muskatnussöl

190,-

306,-

612,-

1039,-

str. Kód

259,- 389,-

623,-

1245,-

2117,-

kat. zboží

202,-

323,-

646,-

1097,-

83 4085 Angelika kořen – Angelikawurzelöl 200,-

789,-

98 4051 Myrhový – Myrrhenöl
98 4052 Myrtový – Myrtenöl

107 4084 Zázvorový – Ingweröl

sleva
0

EXKLUZIVNÍ ÉTERICKÉ OLEJE

%

1 ml

5 ml

10 ml

20 ml

M

A

B

C

D

1262,-

2019,-

4037,-

99 4053 Niaouliový – Niaouliöl

168,-

268,-

537,-

912,-

90 4086 Heřmánk. modrý – Kamillenöl blau 122,-

486,-

778,-

1244,-

2488,-

99 4055 Pačuliový – Patchouliöl

195,-

292,-

585,-

994,-

91 4087 Jasmínový absolue – Jasminöl

360,- 1441,-

2305,-

3688,-

7376,-

87 4057 Černý pepř – Pfefferöl schwarz

203,-

325,-

650,-

1105,-

94 4037 Kozlíkový – Baldrianöl

101,-

2074,-

99 4099 Pelargoniový – Geraniumöl (Egypt)

195,-

292,-

585,-

994,-

99 4058 Petrželový – Petersilienblätteröl

322,-

512,-

1029,-

1749,-

248,-

397,-

794,-

1349,-

101 4090 Pomeranč. květ – Neroli – Neroliöl 416,- 1666,-

49,-

65,-

130,-

220,-

102 4091 Růžový – Rosenöl

795,- 3179,-

100 4059 Pimentovníkový – Bayöl
100 4060 Pomerančový – Orangenöl*
100 4061 Pomeranč. bez terpenu – Orang. tpa.*
100 4062 Pomerančový extra – Orang. extra*
100 4063 Pomerančové listí – Petitgrainöl

405,-

648,-

1037,-

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

2413,-

3861,-

7721,-

97 4089 Mimózový absolue – Mimosenöl

1141,-

1826,-

3652,-

2666,-

4265,-

8530,-

5087,-

8139,- 16278,-

178,-

713,-

178,-

285,-

570,-

969,-

102 4092 Řebříčkový – Schafgarbenöl

172,-

686,-

1098,-

1756,-

77,-

124,-

247,-

420,-

102 4068 Santálové dřevo – Sandelholzöl

194,-

778,-

1245,-

1992,-

3511,3984,-

119,-

191,-

382,-

650,-

103 4093 Slaměnka – Immortellenöl

197,-

789,-

1262,-

2019,-

4037,-

194,-

778,-

1245,-

1992,-

3984,-

101 4064 Puškvorcový – Kalmusöl

173,-

278,-

555,-

944,-

105 4094 Vanilkový absolue – Vanillenöl

101 4065 Rozmarýnový extra – RosmarinöI

114,-

183,-

366,-

622,-

101 4066 Růžová palma – Palmarosaöl

116,-

185,-

370,-

629,-

*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.

102 4067 Růžové dřevo – Rosenholzöl

303,-

486,-

972,-

1653,-

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,-
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Ceník preparátů

maloobchodní prodejní ceny

(včetně DPH)

Voňavá sleva 5 % se týká všech preparátů takto označených a platí do 30. června 2009
SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ
str.

sleva 5 %

Kód

VÁNOČNÍ SMĚSI ETERICKYCH OLEJŮ
Kč
10 ml

20 ml

50 ml

B

C

D

108 4201 Afrodiziakální – Aphrodite

145,-

232,-

464,-

108 4206 Antiinsekt – Antiinsekt

133,-

212,-

108 4208 Antirauch – Antirauch

146,-

234,-

108 4205 Antischnärchen

161,-

108 4202 Aromeclima

Kč
20 ml

B

C

D

112 4301 Vánoční čas – Weihnachtszeit

123,-

197,-

393,-

424,-

112 4302 Vánoční dárek – Weihnachtsgeschenk

119,-

191,-

381,-

468,-

112 4303 Vánoční koleda – Weihnachtslied

162,-

258,-

516,-

258,-

515,-

112 4304 Vánoční pohádka – Weihnachtsmärchen

225,-

360,-

720,-

127,-

203,-

406,-

113 4305 Vánoční sen – Weihnachtstraum

149,-

238,-

475,-

108 4203 Harmonie

179,-

286,-

572,-

112 4306 Vánoční večer – Weihnachtsabend

125,-

200,-

399,-

108 4204 Noc lásky – Liebesnacht

276,-

441,-

882,-

112 4307 Vánoční vůně – Weihnachtsfest

123,-

197,-

393,-

109 4212 Relaxační – Relax

245,-

391,-

782,-

112 4308 Vánoční stromeček – Tannenbaum

124,-

198,-

396,-

109 4213 Senné květy – Heublume

100,-

160,-

320,-

113 4309 Ježíšek – Christkind

135,-

216,-

432,-

109 4215 Uvolňující – Entspannungsmischung

124,-

197,-

394,-

N 4310 Vánoční hvězda – Weihnachtsstern

85,-

136,-

272,-

109 4214 Ušlechtilé dřevo – Edelholz

166,-

265,-

530,-

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,-

SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ SAUNA
str.

Kód

kat.

zboží

110

sleva 5 %

Kód

sleva 5 %

10 ml

kat. zboží

str.

kat. zboží

50 ml

Kč
10 ml

20 ml

50 ml

B

C

D

4401 Čínská sauna

244,-

391,-

781,-

str.

110

4402 Finská sauna

194,-

310,-

619,-

kat. zboží

111

4404 Horská sauna

224,-

358,-

715,-

114 1201 Candisan

199,-

319,-

638,-

111

4405 Japonská sauna

211,-

337,-

674,-

114 4210 Thymion

179,-

286,-

572,-

111

4406 Lesana sauna

194,-

310,-

621,-

114 4207 Antinikotin – Antinikotin (CZ patent č. 280420)
114 4209 Candiöl

111

4409 Polární sauna

272,-

435,-

869,-

110

4412 Ruská sauna

207,-

331,-

662,-

111

4410 Relax sauna

209,-

334,-

668,-
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SPECIÁLNÍ SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ
Kód

sleva 5 %

Kč
10 ml

20 ml

B

C

50 ml
D

278,196,-
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628,-

maloobchodní prodejní ceny

Ceník preparátů

(včetně DPH)

Voňavá sleva 5 % se týká všech preparátů takto označených a platí do 30. června 2009

sleva 5 %

ROSTLINNÉ OLEJE

KOSMETICKÁ MÁSLA
Kč

str. kód

115 ml

kat. zboží

U

117 5001 Arašídový LZS – Erdnussöl

93,-

145,-

116 5002 Avokádový olej – Avocadoöl

105,-

164,-

117 5003 Brutnákový LZS – Boretschöl

339,-

529,-

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
119 5007 Makadamiový LZS – Macadamianussöl
119 5009 Mandlový LZT – Mandelöl

215 ml 500 ml 1000 ml
V

I

str.

kód

Kč

sleva 5 %

100 g

250 g

E

H

500 g

J

kat. zboží

469,-

125 5025 Mangové máslo – Mango-Butter

199,-

398,-

676,-

312,-

530,-

124 5026 Kakaové máslo – Kakao-Butter

114,-

228,-

384,-

1005,-

1709,-

124 5029 Bambucké máslo – Shea-Butter

68,-

136,-

231,-

276,-

81,-

125,-

240,-

399,-

109,-

171,-

325,-

552,-

I

ROSTLINNÉ OLEJOVÉ MACERATY
str.

kód

Kč

sleva 5 %

115 ml 215 ml

kat. zboží

500 ml 1000 ml

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,-

20 ml

50 ml

C

D

U

V

155,-

310,-

617,-

967,-

64,-

101,-

192,-

326,-

256,-

399,-

759,-

1289,-

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,-

str.

120 5023 Z vlaš. ořechů LZT – Walnussöl WGP

80,-

125,-

238,-

404,-

kat. zboží

229,-

358,-

681,-

1158,-

68,-

106,-

201,-

342,-

128 5101 Lecitin super

121 5013 Z rýžových klíčků LZS – Reiskeimöl

78,-

123,-

234,-

398,-

128 5102 Pantenol – provitamin B5

39,-

78,-

155,-

243,-

122 5014 Sezamový LZT – Sesamöl

61,-

95,-

183,-

311,-

128 5103 Vitamin A

161,-

321,-

628,-

984,-

128 5104 Vitamin E

139,-

278,-

551,-

863,-

117 5022 Z jader andské růže LZS – Hagebuttekernöl
118 5017 Z jader hroznů LZT – Traubenkernöl

121 5011 Pupálkový LZS – Nachtkerzenöl
121 5012 Ricinový LZS – Rizinusöl (DPH 19%)

122 5024 Karité (shea olej) – Karité (Sheaöl)
122 5015 Slunečnicový LZS – Sonnenblumenöl KGP

116,-

181,-

344,-

584,-

78,-

123,-

234,-

398,-

28,-

54,-

91,-

122 5016 Sojový LZT – Sojaöl WGP

kód

sleva 0 %

VITAMÍNY
Kč
115 ml 215 ml

PŘEVODNÍ TABULKA OBJEMŮ NA PÍSMENOVÝ KÓD

A
B
C

5 ml
10 ml
20 ml

D
E
G

50 ml
100 ml
200 ml

H 250 ml
I
500 ml
J 1000 ml

M
S
T

1 ml
35 ml
15 ml

U
V
Z

115 ml
215 ml
30 ml
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na poslední stránce
Preparáty

i na Slovensku

Psal se počátek roku 1990, kdy „Hadkovy“ aromaterapeutické
preparáty začaly získávat první zákazníky v tehdejším
Československu. Nechci se zabývat chronologií událostí oněch
již 20 let. Od té doby uběhlo hodně času a mnohé se podstatně
změnilo. Po mém odchodu z Ústí nad Labem jsem založil
novou firmu Aromaterapie Karel Hadek s. r. o. se sídlem
v Uherském Brodě.
Nová firma dostala do vínku i mnohé změny v rámci receptur.
Nejen, že došlo k podstatnému vylepšení mnou vypracovaných původních „ústeckých“ receptur (které si paní
Skopalová ukradla, nikoli odkoupila, jak tvrdí), ale dnes jsou
již všechny preparáty s logem Karel Hadek vyráběny zásadně
bez chemické konzervace. Do nabídky byla zařazena celá škála
nových preparátů, které byly vypracovány na základě častých
dotazů zákazníků. Rád bych zde zmínil alespoň masážní olej
proti bolestem Cayatherm, lecitinové oleje Dr. Voštěp a Lecitoly
či excelentní preparát Candiöl. Opomenout nelze ani LipioSéra, či nové krémy Leciderma, které se staly hitem. Poslední
dvě jmenované skupiny preparátů jsou emulgovány výhradně
lecitinem a samozřejmě i tyto preparáty jsou vyráběny bez
chemické konzervace.
Potřebné informace naleznete na webové adrese:
www.karelhadek.eu.
Na slovenské verzi webu se v současnosti pracuje, prozatím
vám jistě dobře poslouží i české stránky.
Firma AKH vydává od svého vzniku i časopis Aromaterapie,
který – jak sám název napovídá – poskytuje výhradně informace o aromaterapii. Také tento časopis, včetně archivních
čísel, najdete na našem webu ve formátu PDF. K dispozici je
samozřejmě i poradna. Voňavou kosmetiku s logem KH
můžete objednávat přímo v Bratislavě u firmy AROMATHERAPY
Cosmetics s. r. o. Bližší informace a věcné údaje najdete na

48

str. 32 tohoto časopisu. Paní Inge Albrechtovou,
která se mnou spolupracuje téměř od samého
začátku, předpokládám netřeba nikomu představovat.
Věřím, že budete stejně spokojeni a nadšeni jako staronoví
i stále přibývající nejen čeští zákazníci.
Karel Hadek

Najdou se?
Stala se mi velmi nemilá věc. Od každého vydání časopisu
Aromaterapie si ukládám několik desítek kusů do archivu.
Nejen jako dokumentaci, ale i „pro strýčka Příhodu“. V budoucnosti bych pak rád nechal v omezeném množství několik
ročníků Aromaterapie svázat do „knižní“ formy“. Při archivaci
jarního vydání letošní
Aromky jsem však úplně
marně hledal vydání
časopisu Aromaterapie č.1
z roku 2008. Polil mě studený pot. Jak mohlo dojít
k tomu, že toto číslo v archivu není, sice nechápu,
ale to na věci nic nemění.
Dotisk je nereálný, těch pár
kusů by bylo neskutečně
drahých, a tak mě napadlo,
že je možné, že někteří čtenáři, hlavně pak kosmetičky či
maséři, mají někde tato již neaktuální čísla k dispozici a mohli
by mi je zpětně poskytnout. Pokud je někde objevíte, prosím o jejich
zaslání na adresu firmy:
Agentura Rodad
Amálie Randýskové 3234
760 01 Zlín
s poznámkou: AT-1/2008 pro pana Hadka
Všem, kteří toto vydání Aromaterapie objeví a zašlou, předem děkuji.
Karel Hadek
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Má přezdívku modrý zázrak...
... je královnou aromaterapie.
Její Excelence
Lavandula angustifolia
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