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 Léto se blíží…



Po dlouhé a bílé zimě, která tento rok jakoby nechtěla vzít konce, se konečně projevil vliv sluníčka, stěhujícího se z jihu po-
malu ale jistě k nám na sever. Prodlužující se teplejší dny nás lákají z příbytků ven, do přírody. 
Specifikou letošního jara je i politický mumraj, který nemá obdoby. Ekonomicko-politická situace vůbec nehřeje. Nemohu se 
však zbavit pocitu, že přímo rozpaluje. Kam se podíváme, všude se na nás ze široka kření slušně odění politici a něco nám 
slibují. Sice nepamatuji, že by tomu bylo někdy jinak, ale obzvláště nyní, při pohledu na stav státní kasy, si nemohu odpustit 
poznámku, že ono slušné oblečení v němž se prezentují, je to jediné, co na nich slušné je. V dobách socializmu se říkávalo: 
„Kdo nekrade denně alespoň hodinu, ten okrádá svoji rodinu“. Dnes by dle mého byla výstižná parafráze: „Kdo nekrade den-
ně alespoň hodinu, není profesionální politik“. Asi to však vidím příliš černě. 
Jsme v Evropské Unii a od ní, jak slyšíme, stále jen a jen něco dostáváme. Co nás ony evropské „dary“ stojí…? Hadku, fuj, 
nerejpej! Třeba se brzo podaří zavést i u nás Euro. Výhody jsou zcela evidentní. Ať při cestě na západ, či na východ již ne-
budeme muset uškudlené korunky směňovat. Nějaký ten (Euro)šesťák přepošleme do Řecka, aby - ať již jejich vláda či sami 
Řekové - nemuseli škudlit a zříkat se svých „sociálních výhod“, jako třeba byly 13. a 14 platy ve veřejném sektoru. Něco 
pošleme do Portugalska, bez nároku na Modrý Portugal. Solidarita je přece součástí evropské integrace! Španělé nám kdysi 
poskytli bezplatně know-how výroby španělských ptáčků a naučili rozpoznávat kokršpaněly, i jim tedy s radostí pomůžeme. 
Pokud to takto půjde po Evropě dál, už ani nebudeme muset imperativně zpívat: „Proletáři všech zemí spojte se…“ Nadbytek 
překypující chudoby nás evropany, díky schopnostem a zodpovědností politiků, spojí gordickým uzlem. Zatím ještě nehoří. 
Je jaro, proto se krásně otepluje. A tak se vrátím zpět tam, kde jsem začal. Díky tomuto krásnému ročnímu období se vše 
kolem zazelenalo a zelená barva, jak známo, uklidňuje. Tedy hurá do přírody. Kolem se vše začíná zelenat, i vůně pomalu při-
cházejí na řadu. Což takhle vyzkoušet kombinaci aromaterapie a barevné terapie. Obojí se vzájemně umocňuje, je to balzám 
nejen pro duši, ale i tělo. 
V době, kdy píši tyto řádky, je přede mnou víkend. Sluníčko svítí, venku je teplo, a tak jsem si vymyslel pro dnešní den i na-
prosto unikátní barvo-aromaterapii. Že to není o borovici, levanduli, rozmarýnu či mateřídoušce? Na ty je ještě brzo. Daně 
na mzdy politiků a jejich hrátky, jakož i korupční poplatky, jsem již povinně oplakal třesouce se hrůzou, že by omylem mohly 
skončit tam, kde mají, třeba ve formě důchodu. Přesto mi v kapse ještě zůstala a cinká ještě nějaká ta koruna. Navštívil jsem 
řezníka, zakoupil pár „aroma-prefabrikátů“ a zahradou se letos poprvé šíří gril-aroma. Těšil jsem se na něj fakt celou zimu. 
Díky vůni zapomínám na problémy všedního dne. Aroma šířící se z grilu zkorumpovalo můj nos natolik, že jsem zapomněl 

na předvolební sliby politiků. Při pohledu na gril se mi 
virtuálně jeví pravdivost přísloví, že je fakt nepře-

konatelně lepší vrabec v  hrsti (na grilu), než 
sebevětší holub na střeše (billboardu). 

Jaro nám bude přinášet stále teplejší dny. 
Za chvíli rozkvete většina léčivek, přijde 
doba dovolených. Přeji všem čtenářům 
časopisu Aromaterapie jak za sebe, tak  
i firmu AKH jen slunečné dny plné jar-
ní a později i letní pohody.

Váš Karel Hadek 
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Změnil.se.nám.k nepoznání…
Krém	 s	 včelí	 mateří	 kašičkou	 patřil	 k	 oné	 skupině	 prvních	
krémů,	které	spatřily	světlo	světa	v mé	laboratoři.	Těžko	říci,	
jak	dlouhá	je	historie	používání	mateří	kašičky.	Bez	nároku	
na	 přesnost	 lze	 ale	 konstatovat,	 že	 opravdu	 dlouhá.	 Lidé	
jí	 doslova	 od	 nepaměti	 věnovali	 mimořádnou	 pozornost		
a	 nelze	 se	 tomu	 ani	 divit.	 Včelí	 larva	 vyživovaná	 mimo	
jiného	i	mateří	kašičkou	se	stává	královnou.	Je	nejen	něko-
likanásobně	větší	než	ostatní	včely,	ale	i	podstatně	déle	žije.	
Za	 těchto	 okolností	 se	 nelze	 divit,	 že	 lidé	 tuto	 zajímavost	
opředli	 pověstmi	 o	 dlouhověkosti,	 zdraví	 i	 kráse.	 Při	 vší	
úctě	 k  mateří	 kašičce	 a	 jejímu	 složení,	 látková	 výměna	 in-
sektů,	v tomto	případě	včel	a	savců,	tedy	i	člověka,	vykazuje	
podstatné	 rozdíly.	 A	 tak,	 byť	 mateří	 kašička	 je	 používána	
jako	 potravinový	 doplněk,	 nikdo	 nemusí	 mít	 obavy,	 že	 by	
jej	okolí	začalo	oslovovat	„Vaše	královská	Excelence“.	Že	by	
někdo	po	používání	„přerostl“	a	díval	se	na	svět	shora…	Ani	
to	 se	 nestane.	 A	 tak	 se	 spokojíme	
s  konstatováním,	 že	 mateří	 kašička	
je	 díky	 svým	 obsahovým	 složkám	
nejen	 zdraví	 prospěšná,	 lze	 mluvit		
i	o	léčebných	účincích.
Hlavními	obsahovými	složkami	jsou	
krom	 vody	 proteiny,	 tuky,	 cukry,		
a	 vitamíny.	 U  tuků	 je	 pak	 zajímavý	
vysoký	 podíl	 kyseliny	 10-hydroxy	
-2-decenové,	 která	 vykazuje	 bakte-
riostatické	účinky	a	zajišťuje	dobrou	
trvanlivost	mateří	kašičky.	Taktéž	obsah	vitamínů	se	nechá	
vidět!	 Hlavní	 obsahovou	 složkou	 jsou	 vitamíny	 skupiny	 B.	
B1	(thiamin),	B2	(riboflavin),	B3	(niacin),	B4,	(kyselina	listo-
vá),	B5	(pantenol),	B7	(biotin).
Při	tomto	složení	se	nelze	divit,	že	mateří	kašička	upoutala		
i	pozornost	výrobců	kosmetiky.	Pokud	jsem	se	zabýval	histo-

rií	kosmetiky,	nikde	jsem	nezjistil,	že	by	se	výrobky	s mateří	
kašičkou	 staly,	 byť	 na	 nějakou	 dobu,	 kosmetickým	 hitem	
či	 prodejním	 šlágrem.	 Asi	 je	 tomu	 tak	 dobře.	 Vzhledem	
k tomu,	že	se	nikdy	nestala	módní	záležitostí,	pak	ani	nikdy	
nemusela	 ustupovat	 z  výsluní	 slávy	 tak,	 jak	 to	 zažíváme		
u	různých	„zaručeně	zázračných	a	věčné	mládí	garantujících“	
látek	od	dob,	kdy	kosmetika	slouží	spíše	komerci	než	zdraví	
a	kráse.	
Myslím,	že	to	bylo	vědomí	vysoké	biologické	aktivity	včelích	
produktů,	 které	 bylo	 otcem	 myšlenky	 vyrábět	 krém	 Gelee	
Royale,	 tedy	 krém	 s  mateří	 kašičkou.	 Včelkami	 vytvořené	
vitamíny	 vykazují	 daleko	 větší	 biologickou	 aktivitu,	 než	
jejich	 „chudí	 příbuzní“,	 byť	 od	 šikovných	 chemiků.	 Použití	
výhradně	rostlinných,	vysoce	hodnotných	olejů	a	tuků	pak	
garantuje	 vynikající	 vstřebatelnost	 preparátu	 a	 jeho	 účin-
ných	látek	do	pokožky.	Nelze	se	divit,	že	krém	Gelee	Royale	
si	v průběhu	let	získal	celkem	širokou	klientelu.	Stejně	jako	
krém	Gelee	Royale	by	měl	omlazovat,	s postupem	času	do-
cházelo	k „omlazování“	jeho	receptury	o	nové	poznatky.	Od	
doby	kdy	je	na	trh	dodáván	s logem	KH,	tedy	od	roku	2006,	
neobsahuje	žádné	chemické	konzervační	složky.	A	aby	nám	
samotný	 krém	 „nezestárnul“	 prožívá	 právě	 další	 omlazení.	
Jeho	původní	emulgátor	byl	poslán	do	kosmetického	důcho-
du…	A	tak,	od vydání	 tohoto	časopisu	Aromaterapie,	bude	
jeho	 inovovaná	 receptura	 spoléhat	 již	 jenom	 na	 emulgační	
schopnosti	rostlinného	lecitinu.	Lze	tedy	říci:	Vítej	v	rodině	
Leciderm.	Stejně	jako	ostatní,	výhradně	lecitinem	emulgova-
né	preparáty	si	získaly	své	obdivovatele,	má	lecitinový	krém	
Gelee	 Royale	 všechny	 předpoklady	 nejen	 potěšit	 stávající	
použivatele,	ale	získat	si	i	četné	nové	příznivce.
Díky	 novému	 složení	 působí	 tento	 inovovaný	 krém	 při	
dlouhodobém	 používání	 ještě	 aktivněji	 na	 vazivovou	 tkáň,	
kde	 stimuluje	 produkci	 vlastního	 kolagenu.	 Lze	 jej	 tedy	
přednostně	 doporučovat	 jako	 prevenci	 „stárnutí“	 pokožky.	
Stejně	tak	vhodný	je	tento	krém	pro	pleť	normální	i	suchou.		

nov ý, 
lecitinov ý … 
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Díky	 protizánětlivým	 účinkům	 lze	 konstatovat,	 že	 má	 na	
pokožku	i	uklidňující	účinky.	
Pokud	vás	tyto	řádky	zaujaly,	je	jedno,	zda	patříte	k přízniv-
cům	tohoto	krému,	či	se	s ním	budete	chtít	teprve	seznámit.	
Prvních	 deset	 objednávajících,	 jak	 již	 tradice	 káže,	 obdrží	
tento	krém	zdarma.
Ale	tím	to	zdaleka	nekončí.	Až	do	16.	května	jej	ostatní	ob-
jednávající	obdrží	za	poloviční,	tedy	seznamovací	cenu.

	 D=50	ml	 E=100	ml	 H=250	ml																				
2024	Gelle	Royale	 296,40	 450,52	 901,04
do	16.	května	 148,40	 225,26	 450,52	

„Éterické.oleje. .
pro.cestovní.lékárničku“
Po	loňském	velkém	úspěchu	jsme	se	rozhodli	i	letos	zařadit	
jako	speciální	letní	nabídku	

20 ml Levandule extra	.............301,51

20 ml Insektol..............................197,65

20 ml Antiinsekt	........................213,78	 	celkem	979,16	Kč

10 ml Šalvěj	...................................184,54

10 ml Hřebíček	..............................81,68

Dobrý,.lepší,.špičkový.
Stejně	jako	krém	Gelee	Royale	i	Eleutherococcový	krém	má	
za	sebou	cestu	dlouhou	již	více	než	čtvrt	století.	Nutno	po-
dotknout,	že	„za	svobodna“	se	jmenoval	jinak.	Jeho	původní	
název	 nebyl	 Eleutherococc,	 ale	 Ginseng.	 S  postupem	 času	
bylo	obstarávání	ženšenového	extraktu	doprovázeno	skřípá-
ním	zubů.	Docházelo	totiž	k jeho	pravidelnému	zdražování.	
To	ale	nebylo	ještě	to	nejhorší.	Kalich	hořkosti	přetekl,	když	
analytické	rozbory	prokázaly	v extraktu	přítomnost	pestici-
dů	a	fungicidů,	tedy	látek,	které	v krému	a	tím	i	na	pokožce	
ani	při	nejlepší	vůli	nemají	co	pohledávat.
Extrakt	 šel	 zpět	 dodavateli,	 a	 protože	 požadovaná,	 tedy	
nezávadná	kvalita	nebyla	k dispozici,	padlo	rozhodnutí	na-
hradit	ženšen	extraktem	z	rostlinky	příbuzné,	tedy	eleuthe-
rococcu.	Ani	mě	moc	nepřekvapilo,	že	první	uživatelé	krému	
s pozměněnou	recepturou	proti	zmíněné	 inovaci	nejen	ne-
měli	žádné	námitky,	ba	dokonce	ji	uvítali.	Konec	konců,	jak	
jsem	se	v průběhu	let	seznamoval	s účinky	eleutherococcu,	
jsem	 přesvědčen,	 že	 nahrazení	 ginsenoidů	 za	 eleuterosidy,	
krému	jen	a	jen	prospělo.	Další	zásadní	změnou	prošel	v do-
bě,	 kdy	 obdržel	 nové	 logo	 KH.	 Zatímco	 původní	 receptury	
nabízené	s  logem	AÖK,	později	ATÖK,	byly	 ještě	vyráběny	
s chemickou	konzervací,	pak	stejně	jako	u	ostatních	krémů	
s  logem	 KH,	 bylo	 i	 u	 krému	 Eleutherococc	 používání	 che-
mických	konzervačních	látek	vyloučeno.	V žádném	případě	
se	 nelze	 domnívat,	 že	 krém	 by	 mohl	 být	 pro	 organizmus	
stejně	prospěšný	jako	vnitřní	použití	eleutherococcu.	Ať	 již	
ve	 formě	čaje,	 či	 eleutherococcového	extraktu.	Na	pokožce	
prostě	působí	jinak.
Přestože	se	krém	Eleutherococc	plně	osvědčil,	ani	před	ním	
se	 vývoj	 nezastavil.	 Lecitinové	 emulze	 jsou	 prostě	 stejně	
jak	přirozenější,	jakož	i	přírodnější,	a	tak	i	tento	preparát	se		
ku	prospěchu	klientů	podrobil	„jarní	přeměně“.
V krému	oceňujeme	jeho	schopnost	aktivovat	 látkovou	vý-

Do 28. 8. 2010 platí 
„lékárničková cena“

785,- Kč
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měnu	a	přispívat	tak	k regeneraci	pokožky.	Eleutherococcový	
krém	se	osvědčil	u	ochablé,	unavené	pleti,	u	které	zlepšuje	
pružnost	 a	 jemnost.	 Vzhledem	 ke	 skutečnosti,	 že	 eleuthe-
rococc	 standardní	 medicína	 prakticky	 přehlíží,	 poznatky		
o	něm	jsou	z velké	části	získávány	empiricky.	Co	se	pak	jeho	
použití	v kosmetice	týká,	domnívám	se,	že	bude	ještě	dlou-
ho	 co	 objevovat.	 Vždyť	 antibakteriální	 a	 antivirální	 účinky	
eleutherococcu	se	již	mnohokráte	osvědčily	v eleutherococ-
covým	krému	nejen	při	pěstování	pokožky,	ale	 i	u	různých	
kožních	problémů,	jako	jsou	drobné	záněty	či	některé	druhy	
ekzémů.
Pro	ty,	kteří	se	rozhodli	novou	lecitinovou	recepturu	omla-
zeného	krému	Eleutherococc	vyzkoušet,	jsme	i	zde	připravili	
jak	potěšení,	tak	i	zajímavou	nabídku.
I	zde	první	desítku	objednávajících	potěší	tento	krém,	aniž	
by	do	jeho	pořízení	bylo	investováno.
A	 pokud	 nebudete	 patřit	 k  oněm	 šťastným	 deseti,	 pak	 od		
17.	až	do	23.	května	jej	na	účtu	budete	mít	s	poloviční	cenou.

	 D=50	ml	 E=100	ml	 H=250	ml					
2027	Krém	Eleutherococc	 256,80	 390,33	 780,66
od	17.	do	23.	května	 129,40	 195,16	 390,33
2008	Krém	Eleutherococc	SPF6	 294,00	 446,88	 893,76
od	17.	do	23.	května	 147,00	 223,44	 446,88

Na mě je spoleh…

Kořen
eleutherococcu

ORANGE-SANITOL.KH
Asi	je	zbytečné	se	rozepisovat	o	širokých	možnostech,	které	
nám	 aromaterapie	 nabízí.	 Čtenáři	 časopisu	 Aromaterapie	
jsou	v této	oblasti	dobře	informováni.	Ve	chvíli,	kdy	vyřkne-
me	slovo	čistota,	nejspíše	si	představíme	koupelovou	vanu	
s nějakým	tím	voňavým	olejíčkem,	možná	sprchovací	kout.	
Těžko	bych	však	očekával,	že	by	si	někdo	při	vyslovení	slov	
aromaterapie	a	čistota	představoval	uklizený	a	navíc	krásně	
vonící	byt.	
Začít	však	musím	v době,	kdy	jsem	přemýšlel	nad	tím,	zda	
lze	oleje	z citrusových	plodů	použít	do	kosmetických	prepa-
rátů.	Měl	jsem	vážné	obavy,	že	jejich	vůně	bude	použivateli	
připomínat	různé	čisticí	prostředky	pro	domácnost,	kterých	
je	na	trhu	až	do	dnešních	dnů	přehršle.	Tehdy	jsem	vyrobil	
mandarinkový	 koupelový	 olej,	 a	 ti	 kteří	 jej	 zkoušeli,	 mě	
přesvědčili	 o	 tom,	 že	 moje	 obavy	 jsou	 zbytečné.	 Vzhledem	
k  tomu,	 že	 pomerančový	 olej	 vlastně	 vzniká	 jako	 „odpad“	
při	 zpracování	 pomerančů,	 nelze	 se	 divit,	 že	 je	 ho	 na	 trhu	
nadbytek,	a	proto	patří	k těm	nejlevnějším	olejům.
I	 to	 je	 důvod,	 proč	 se	 v  různých	 čisticích	 prostředcích	 po-
užívá.	Nikoli	 jen	 jako	čisticí	 složka	 sama,	ale	 také	pro	 jeho	
příjemnou	vůni.
Nutno	však	dodat,	že	pomerančový	olej,	z hlediska	technic-
kého,	lze	označit	i	jako	vynikající	rozpouštědlo.	Vzpomínám	
si,	 že	 posloužil	 i	 mému	 známému	 tiskaři,	 když	 zjišťoval,	
na  jaký	 materiál	 musí	 tisknout	 etikety	 a	 jaké	 barvy	 pou-
žít,	 aby	 je	 olejový	 obsah	 voňavých	 lahviček	 nepoškozoval.	
Pomerančový	olej	natolik	„potrápil“	barvy	etiket,	že	jej	v ně-
kolika	případech	použil	i	tam,	kde	průmyslová	rozpouštědla	
na	tiskařské	barvy	nestačila	s dechem.	Myslím,	že	se	nesple-
tu,	pokud	prohlásím,	že	se	stal	mým	prvním	velkoodběrate-
lem	pomerančového	oleje.	V průběhu	let	levný	pomerančový	
olej	 pomáhal	 rozpouštět	 a	 odstraňovat	 nespočet	 různých	
nečistot	i	u	firmy.
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Výborně	 posloužil	 například	 při	 odstraňování	 jinak	 neod-
stranitelných	zbytků	různých	lepidel	z obalů,	a	tak	se	násled-
ně	vždy	zkoušel	a	také	osvědčoval,	když	nějaké	to	znečištění	
tvrdošíjně	odolávalo.	
Trvalo	však	hodně	dlouho,	než	se	zrodila	myšlenka	širšího	
využití	 pomerančového	 oleje	 i	 za	 hranicemi	 firmy.	 V  ko-
nečné	 fázi	 tomu	 napomohla	 i	 naše	 dobrá	 víla	 Helenka,	 jež	
se	 stará	 o	 pořádek	 a	 čistotu	 u	 firmy.	 Posteskla	 si,	 že	 vše	
čistící	pomerančový	olej	není	 rozpustný	ve	vodě.	Rád	 jsem	
ji	vyslyšel.	
A	tak	přichází	do	nabídky	univerzální	čistič	Orange-Sanitol	
KH	vyrobený	z éterických	olejů,	 lihu	a	emulgátorů.	Jinými	
slovy	surovin,	které	nachází	běžné	použití	i	při	výrobě	kos-
metiky.	Za	zmínku	stojí	i	skutečnost,	že	všechny	použité	su-
roviny	vykazují	vynikající	biologickou	odbouratelnost,	čímž		
z	 Orange-Sanitolu	 KH	 dělají	 i	 jedinečný	 ekologický	 přípra-
vek.	 Vzniká	 otázka,	 co	 všechno	 tento	 voňavý	 pomocník	
zmůže.
Vzhledem	 k  vysokému	 obsahu	 terpenů	 v  pomerančovém	
oleji,	již	během	použití	zbaví	Orange-Sanitol	KH	jak	čištěný	
předmět,	tak	i	vzduch	v celém	bytě,	mikrobů.	Nutno	dodat,	
že	velice	příjemně.	Těžko	bychom	hledali	někoho,	komu	ole-
je	citrusových	plodů	nevoní.	
Mně	osobně	se	osvědčil	 tento	agent	voňavé	čistoty	v  labo-
ratoři.	Při	čištění	umaštěných	stolů,	nádob,	lahví,	umývadel,	
podlahy	i	laboratorních	pomůcek.	
Stejné	služby	poskytne	samozřejmě	i	v koupelně	či	kuchyni.	
Zde	 doporučuji	 množství	 10	 –	 20	 ml	 Orange-Sanitolu	 KH		
(1	až	2	polévkové	lžíce)	dát	do	litrové	lahve	s rozprašovačem	
a	doplnit	vodou.	Vanu,	umývadlo,	toaletu,	dlaždice	i	podlahu	
zbavíme	současně	nejen	nečistot,	 ale	 i	mikrobů.	Vzhledem	
k  obsahu	 jak	 lihu,	 tak	 i	 emulgátoru,	 se	 přípravek	 Orange	
-Sanitol	KH	rozpouští	ve	vodě.
Tím	ale	použití	Orange-Sanitolu	KH	zdaleka	nekončí.	Dobré	
služby	poskytne	např.	i	při	čištění	oděvů.	Mně	osobně	napří-

klad	posloužil	koncentrovaný	Orange-Sanitol	KH	ve	chvíli,	
kdy	jsem	zjistil,	že	kde	se	vzala,	tu	se	vzala,	na	mých	riflích	
byla	 přilepená	 žvýkačka.	 Stejně	 tak	 dobře	 jím	 lze	 odstra-
nit	 různé	 mastné	 fleky,	 ať	 již	 od	 různých	 potravinářských	
mastnot,	 či	 dokonce	 sazí,	 nebo	 i	 minerálních	 olejů.	 Zde	 je	
pak	třeba	vyšší	koncentrace,	až	10	%.	Zde	bych	doporučoval	
vyzkoušet,	 jak	 dotyčný	 materiál	 bude	 vysoké	 koncentrace	
Orange-Sanitolu	KH	snášet.	

Podlahy,.či.hladké.plochy:
10	 -	 20	 ml	 (1	 -	 2	 polévkové	 lžíce)	 na	 cca.	 5	 litrů	 vody.	
Samotné	mytí	se	pak	provádí	běžným	způsobem.

Koberce:
Orange-Sanitol	 KH	 lze	 použít	 v	 1%-ni	 koncentraci	 (jedna	
polévková	 lžíce	 na	 1	 litr	 vody)	 i	 na	 odstraňování	 různých	
znečištění	 koberců.	 V  tomto	 případě	 se	 osvědčí	 vysloužilá	
plastová	 láhev	 s  rozprašovačem.	 Skvrnu	 doporučuji	 postří-
kat	a	molitanovou	hubkou	vydrhnout.
Pro	jistotu	doporučuji	na	nenápadném	místě	vyzkoušet	zda	
Orange-Sanitol	KH	nebude	rozpouštět	barvy	koberce.

Okna,.zrcadla.a.sklo:
Zde	doporučuji	poněkud	vyšší	koncentraci,	zhruba	10	%.	To	
odpovídá	 množství	 jedné	 polévkové	 lžíce	 Orange-Sanitolu	
KH	na	100	ml	vody.	Dobře	poslouží	prázdná	a	vypláchnutá	
plastová	 láhev	 s  rozprašovačem.	 Sklo	 určené	 k  čištění	 po-
stříkat	a	následně	tekutinu	setřít	stěrkou	na	okna	a	doleštit	
buničinou	či	měkkým	hadrem.

Koupelna.–.toaleta:
Jak	 již	 výše	 zmíněno,	 Orange-Sanitol	 KH	 je	 vhodný	 i	 pro	
koupelny	 a	 toalety,	 na	 dlaždice,	 obklady,	 vany,	 sprchovací	
kouty,	umývadla,	vodovodní	baterie.
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V.kuchyni:.
Orange-Sanitol	KH	spolehlivě	odstraňuje	mastnoty,	o	které	
v	kuchyni	nikdy	není	nouze.
Zde	lze	v	případě	nutnosti	(zaschlé	tuky)	použít	 i	koncent-
rovaný	 Orange-Sanitol	 KH.	 Běžně	 však	 stačí	 i	 koncentrace	
1	 díl	 čističe	 na	 10	 dílů	 vody.	 Odměnou	 pak	 je	 i	 příjemně	
provoněná	kuchyně.
Orange-Sanitol	KH	se	dále	osvědčil	i	při	odstraňování	skvrn	
od	 čokolády,	 propisovacích	 tužek,	 rtěnek.	 Zde	 je	 vhodná	
koncentrace	 cca.	1:5	až	1:10.	Mně	osobně	se	osvědčil	 i	při	
čištění	plastů	interiéru	auta.	Běžná	koncentrace	1%,	některé	
fleky	 jsem	ale	musel	odstraňovat	 i	koncentrátem.	Jen	 jako	
příklad	 bych	 uvedl	 všemi	 motoristy	
„milovanou“	 dosloužilou	 dálniční	
nálepku	na	čelním	skle.	
Jedním	 z  problémů	 je	 i	 odstra-
ňování	 barev	 fixů	 z  popsaných	
tabulí.	 Orange-Sanitol	 je	 i	 zde	
při	 koncentraci	 1:50	 excelent-
ním	pomocníkem.

Pro. zjednodušení. použití. uvádím. i. orientační. tabulku.
koncentrací:

 Ředění  Orange-Sanitol KH  Voda

 1:10  10 ml = 1 polévková lžíce  100 ml

 1:50  10 ml = 1 polévková lžíce  500 ml

 1:100  10 ml = 1 polévková lžíce  1 l

 1:200  10 ml = 1 polévková lžíce  2 l

 1:500  10 ml = 1 polévková lžíce  5 l

DŮLEŽITÉ.UPOZORNĚNÍ:
U	 citlivých	 povrchů	 z  umělých	 hmot,	 akrylu	 či	 laků,	 dopo-
ručuji	vždy	ředění	1:100,	neboť	vysoké	koncentrace	Orange	
-Sanitolu	KH	by	je	mohly	narušovat.	
Při	 použití	 vykazuje	 koncentrovaný	 přípravek	 Orange	
-Sanitol	KH	 i	bělící	účinek.	Při	odstraňování	 různých	 fleků	
může	 být	 tato	 schopnost	 sice	 žádoucí,	 u	 některých	 textilií	
by	to	mohlo	vést	i	k vyblednutí	původních	barev.	Proto	do-
poručuji	před	použitím	u	textilií	vyzkoušet	na	nenápadném	
místě	stabilitu	barev.

Na	 závěr	 už	 jen	 ono	 potěšující	 sdělení	 pro	 prvních	 deset.	
Jak	už	se	stalo	tradicí,	první	desítku	objednávajících	potěší	
voňavá	čistota	v lahvičce	115	ml.	Tím	to	ale	nekončí.	V labo-
ratoři	připravili	pro	ty,	kteří	nestihnou	zařadit	se	mezi	výše	
zmiňované,	100	kusů	testerů	po	20	ml	na	vyzkoušení.	
Jaro	končí	až	21.	června,	a	tak	voňavý	jarní	úklid	může	po-
kračovat…	

Karel	Hadek

5500.Orange-Sanitol.
U=115 ml V=215 ml I=500 ml J=1000 ml
80,40 Kč 122,40 Kč 243,60 Kč 390,00 Kč



novinky

www.karelhadek.eu 7

HAPPY-DEO
Používání	 deodorantů	 má	 tradici	 pravděpodobně	 stejně	
starou	 jako	 kosmetika	 sama.	 Konec	 konců,	 ono	 bohatě	
zmiňované:	 „Již	 staří	 Řekové,	 Římané,	 Egypťané...“	 Ano	
předchůdci	 dnešních	 deodorantů	 měli	 daleko	 blíže	 k  aro-
materapii,	 byly	 to	 vonné	 oleje	 a	 masti	 a	 jednou	 z  jejich	
funkcí	 bylo	 i	 vylepšit	 vlastní	 tělesnou	 vůni.	 S  postupem	
času	 se	 lidé	 naučili	 vyrábět	 parfémy,	 které		
i	v dnešní	době	jsou	oblíbenými	prostředky	jak	
použivateli	 propůjčit	 příjemnou	 vůni.	 Někdy	
propůjčit	příjemnou	vůni,	 jindy	dokonce	pře-
hlušit	vlastní	tělesný	pach.
Ten	 vzniká	 díky	 potním	 žlázám,	 které	 pak	
hlavně	 v  podpaží	 či	 tříslech	 díky	 vylučování	
potu	 udržují	 vlhké	 prostředí,	 které	 se	 stá-
vá	 ideálním	prostředím	pro	mikroorganizmy,	
které	rozkládají	pot	a	mohou	způsobovat	vel-
mi	nepříjemný	zápach.
U	těch,	kteří	mají	ke	zvýšené	potivosti	dispo-
zice,	nemůže	nic	nahradit	zvýšené	nároky	na	
hygienu.	 Používání	 antiperspirantů,	 tedy	 chemických	 slo-
žek,	 které	 potlačují,	 až	 blokují	 pocení,	 tedy	 očistný	 tělesný	
proces,	 bych	 nedoporučoval	 v  žádném	 případě.	 Zdravotní	
rizika	 spojená	 s  jejich	 používáním	 jsou	 příliš	 velká.	 A	 tak	
na	 velmi	 časté	 dotazy	 mohu	 i	 zde	 říci,	 že	 antiperspiranty	
v  žádném	 případě	 vyrábět	 nebudeme.	 Rád	 jejich	 výrobu	
přenechám	těm,	pro	něž	jsou	peníze	spoluobčanů	podstatně	
zajímavější	než	jejich	zdraví.	Ale	vraťme	se	zpět	od	antiper-
spirantů	k deodorantům.
I	 zde	 má	 aromaterapie	 co	 nabídnout.	 Již	 v  současné	 době	
nabízí	 pomoc	 šalvějové	 preparáty,	 jako	 je	 např.	 koupelový	
olej,	či	hlavně	pro	teplé	letní	období	koncipovaný	sprchovací	
olej.	 Zapomenout	 nelze	 ani	 speciální	 preparát,	 krém	 Body	
Salvia.	 Ale	 ani	 to	 nestačí.	 Velice	 často	 slýchám	 požadavky	

na	další	preparát.	Mnohokráte	jsem	již	slyšel	poznámku,	že	
Deo-Profuss	sice	dobře	funguje	i	v podpaží,	ale	jeho	vůně	si-
ce	není	nepříjemná,	ale	není	to	to	pravé	ořechové.	Vzhledem	
ke	skutečnosti,	že	se	již	píše	rok	2010,	bych	rád	podotkl,	že	
jsem	opravdu	dlouhá	léta	odmítal	cokoli	v této	oblasti	pod-
niknout.	Moje	odmítání	s postupem	času	sláblo.	Přiznávám,	
velký	vliv	na	to	měla	agresivní	reklama	a	komunikace	s lid-
mi.	 Zpocený	 člověk	 je	 pomalu	 prezentován	 jako	 asociální	
špinavec,	který	o	sebe	nedbá.	
Vznikl	tedy	preparát,	který	využívá	poznatků	o	účinku	éte-
rických	 olejů.	 Jejich	 kombinace	 mírně	 brání	 pocení,	 silné	
antimikrobiální	 účinky	 pak	 aktivně	 brání	 mikrobiálnímu	
rozkladu	potu	a	následnému	vzniku	zápachu.
Happy-Deo	nabízí	osvěžující	vůni	citrusových	plodů	kombi-
novanou	s bylinnou	vůní	léčivek.
Preparát	 neomezuje	 zásadním	 způsobem	 funkci	 potních	
žláz.	 Fyziologické	 projevy	 pocení,	 které	 jsou	 nedílnou	 sou-
částí	jak	termoregulačních	procesů,	tak	i	detoxikace	organiz-
mu,	zůstávají	zachovány.	Použité	éterické	oleje	lze	označit	za	
pomocníky,	kteří	pracují	stejně	tak	jemně,	jakož	i	spolehlivě.	
Happy-Deo	 je	 důkazem,	 že	 to	 jde	 i	 bez	 toxického	 hliníku,	
nebezpečných	parabenů,	či	dalších	nevhodných	složek.
Použitím	 Happy-Deo	 dochází	 k  deaktivaci	 bakterií,	 které	
jsou	za	vznik	pachu	zodpovědné.	Lze	jej	používat	na	těle	všu-
de	tam,	kde	ke	zvýšenému	pocení	dochází.	Krom	zmíněného	
podpaží	či	třísel	jej	lze	použít	i	na	nohy,	krk,	záda	apod.	
Happy-Deo	 bude	 nabízen	 v  lahvičkách	 o	 objemech	 115		
a	 215	 ml	 s  mechanickým	 rozprašovačem.	 Po	 vyprázdnění	
lahvičky	bude	možné	pořídit	 i	doplňkové	balení	o	velikosti	
500	ml	a	1000	ml	a	lahvičku	s rozprašovačem	zcela	jednodu-
še	doplnit.	Pokud	se	rozhodnete	Happy-Deo	objednat,	může	
se	stát,	že	budete	patřit	k oněm	deseti	prvním,	kteří	jej	ob-
drží	zdarma,	aniž	by	se	při	čtení	těchto	řádků	museli	zapotit.

1208	Happy-Deo	 U=115	ml	 V=215	ml	 I=500	ml
	 195,60	Kč	 311,00	Kč	 622,00	Kč
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Trička
Popravdě	řečeno,	některé	věci	trvají	déle	než	by	bylo	žádou-
cí.	 Už	 delší	 dobu	 slýchávám	 dotazy	 klientů,	 zda	 má	 firma	
v  nabídce	 trička	 s  logem	 firmy.	 A	 tak	 jsem	 již	 delší	 dobu	
sliboval,	že	budou.	Bohužel,	vždy	bylo	něco	důležitější,	trička	
prostě	musela	počkat.	Již	v loňském	roce	bylo	jejich	pořízení		
„na	 spadnutí“,	 ale	 jak	 už	 to	 bývá,	 čas	 byl	 zase	 rychlejší.	
Vzhledem	k tomu,	že	se	 jedná	o	značně	sezónní	záležitost,	
uložil	jsem	realizaci	jejich	zajištění	k zimnímu	spánku.	
Nyní	však	teplých	jarních	dnů	bude	přibývat,	sezóna	lehké-
ho	oblečení	je	na	dosah	ruky.
Nadešel	 čas	naplnění	daných	slibů.	V nepřehledné	nabídce	
různých	 triček	 není	 vůbec	 lehké	 se	 vyznat.	 Každý	 si	 své	
zboží	chválí,	vše	je	prostě	super	kvalita	a	samozřejmě	i	nej,	
nej,	 nejnižší	 ceny.	 Občas	 tyto	 chvalozpěvy	 ale	 vydrží	 jen		
do	 prvního	 vyprání.	 Již	 jsem	 musel	 udělat	 zkušenost,	 že		
po	vyprání	bylo	tričko	vhodné	maximálně	na	leštění	karose-
rie	auta,	neboť	„ztratilo	formu“.	Jindy	to	odnesly	švy,	tričko	
se	začalo	spontánně	párat.	Pak	je	zde	i	otázka	gramáže	mate-
riálu.	Zjednodušeně	by	se	dalo	říci,	že	čím	menší	gramáž,	tím	
nižší	je	i	kvalita.	Se	zvyšující	se	gramáží	pak	sice	povětšinou	
roste	i	kvalita,	ale	tričko	s vysokou	gramáží	pak	spíše	funguje	
jako	zimní	svetr	s krátkým	rukávem.	
A	tak	i	zde	se	plně	osvědčuje	přísloví	o	zlaté	střední	cestě.
Do	 nabídky	 jsme	 tak	 vybrali	 trička	 ze	 100%-ní	 bavlny.	
Gramáž	pak	obnáší	160	g/m2.	Při	této	kvalitě	již	trička	dobře	
drží	 formu,	ale	nekumulují	zbytečně	nadměrně	teplo.	Jsou	
příjemná	 na	 nošení	 a	 i	 jejich	 zpracování	 je	 velice	 kvalitní.	
Zpevněné	 švy	 zaručují	 nepáratelnost,	 jež	 je	 častým	 problé-
mem	méně	kvalitních	triček.	Stejně	tak	je	zažehnána	„noční	
můra“	mnoha	žen,	která	spočívá	v rychlém	rozdírání	triček	
v okrajích	u	krku,	neboť	i	zde	jsou	trička	AKH	podšita.	
Do	nabídky	je	pak	zařazujeme	jako	„pracovní“.	Kosmetičky,	
maséři,	jakož	i	další	příbuzné	profese	je	velice	často	preferují	

jako	velice	příjemný	a	praktický	pracovní	oděv.	Ono	slůvko	
„pracovní“	pak	umožňuje	pořízení	takovéhoto	trička	daňově	
uplatnit	 jako	 nákladovou	 položku.	 To	 samozřejmě	 nebrání	
nošení	trička	i	ve	volném	čase,	či	při	jiných	příležitostech.

Nabídka	sestává	z velikostí:
Kód:. Název. velikost. Cena
9500S	 Tričko	AKH	pracovní	 S	 78,00				
9500M	 Tričko	AKH	pracovní	 M	 78,00				
9500L	 Tričko	AKH	pracovní	 L	 78,00				
9500XL	 Tričko	AKH	pracovní	 XL	 78,00				
9500XXL	 Tričko	AKH	pracovní	 XXL	 78,00				
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AUTO-PARFÉMY?
Hned	v	úvodu	musím	napsat,	že	nabídky	na	různé	voňavé	
složky,	vhodné	jako	parfémy,	které	mi	různé	firmy	ve	snaze	
něco	prodat	zasílají	včetně	malých	vzorků,	nejsou	určeny	pro	
autíčka,	 ale	 pro	 lidičky.	 Bohužel,	 z  mého	 pohledu	 jsou	 pro	
výrobu	 aromaterapeutické	 kosmetiky	 naprosto	 nevhodné.	
Dbám	na	to,	aby	v preparátech	s logem	KH	byly	vždy	jen	pří-
rodní	éterické	oleje,	a	to	ještě	jen	ty	nejvyšších	kvalit.	Složení	
oněch	vonných	složek	je	přírodního	původu	povětšinou	jen	
z části.	Těmto	vůním,	někdy	označovaným	jako	vonné	oleje,	
jindy	 jako	 parfémové	 oleje,	 nelze	 upřít,	 že  opravdu	 hezky	
voní.	Doslova	bych	 řekl,	 že	příliš	hezky	na	 to,	aby	 je	 jeden	
prostě	a	jen	tak	vyhodil.	A	tak	jsem	se	jich	zbavoval	zajíma-
vým	způsobem,	i	k zajímavému	účelu.
Auto	je	čistě	technický	výrobek,	povětšinou	jsou	v něm	ne-
vábně	 cítit	 plasty	 či	 guma,	 jindy	 jsou	 to	 nepříjemné	 pachy	
z  oblasti	 motoru.	 Také	 cigaretový	 kouř	 zanechává	 celkem	
spolehlivě	 svůj	 typický	 odér.	 Taktéž	 ti,	 co	 s  sebou	 vozívají	
své	čtyřnohé	přátele,	jistě	potvrdí,	že	ani	ti	interiéru	vozidla	
na	kráse	nepřidají.	A	tak	tyto	„pro-lidské“	parfémy	posloužily	
k příjemnému	provonění	interiérů	aut.	Úspěch	byl	tak	velký,	
že	jsem	pak	občas	i	musel	různé	složky	dokupovat	a	autopar-
fémy,	jen	tak	bokem	a	jako	zálibu	či	přátelskou	službu,	mým	
známým	 namíchávat.	 Jak	 všeobecně	 známo,	 známí	 mají	
známé	a	také	přátele	a	ti	rovněž	jezdí	autem.	A	nejen	to.	I	ti	
chtějí,	aby	jim	auto	příjemně	vonělo.	Tak	počet	zájemců	pře-
kvapivě	rostl.	„Překvapivě“	píši	proto,	že	na	trhu	se	nachází	
značné	 množství	 výrobků,	 které	 mají	 sloužit	 jako	 autopar-
fém.	Bohužel,	na	toto	konstatování	jsem	povětšinou	slýchal	
poznámku,	 že	 převážná	 většina	 z  toho,	 co	 je	 nabízeno,	 by	
bylo	 vhodnější	 označit	 jako	 auto-smrad,	 než	 auto-parfém.	
Zde	se	nelze	divit.	I	parfémy	jsou	na	trh	dodávány	v různé	
kvalitě,	a	tedy	i	ve	velice	rozdílných	cenových	relacích.	Levná	
syntetika	jistě	nijak	příjemnou	vůni	vykazovat	nemůže.

Když	se	několikráte	opakoval	dotaz,	kde	lze	moje	autoparfé-
my	zakoupit,	přiznávám,	trošku	jsem	znervózněl.	Odpověď	
nikoho	nepotěšila.	Zněla:	„Bohužel	nikde“.	Tyto	parfémy	ne-
byly	vyráběny	pro	běžný	prodej.	Vzorky	parfémů	jsem	dávno	
rozdal,	zatímco	okruh	těch,	kteří	si	parfém	chtěli	pořídit,	se	
rozrostl	natolik,	že	mi	nezbylo	než…
Vybrat	to	nejlepší	z nejlepšího,	obstarat	nové	složky,	nechat	
udělat	etikety,	propočítat	ceny.
Výsledkem	je	nabídka	šesti	různých	autoparfémů,	které	jsou	
připraveny	voňavě	doprovázet	na	cestách:

Vanilou:.
Velice	 příjemná,	 jemná	 a	 nevtíravá	 vůně	 vanilky	 s  podtex-
tem	vůně	melounu.
7001.Vanilou. U=115.ml. V=215.ml. I=500.ml.
	 233,37	Kč	 361,72	Kč	 672,96	Kč		

Love.Story:.
Svěží	 exotická	 ovocná	 vůně	 umocněná	 úžasnou	 vůní	 jas-
mínu.	
7002.Love.Story. U=115.ml. V=215.ml. I=500.ml	
	 210,77	Kč	 326,69	Kč	 607,80	Kč	

Flavour:.
Smyslná	 vůně	 fialky	 v  kompozici	 s  vůní	 medu,	 vanilky		
a	melounu.	
7003.Flavour. U=115.ml. V=215.ml. I=500.ml.
	 214,68	Kč	 332,76	Kč	 619,08	Kč	

Flirt:.
Lahodná	vůně	meruněk	kombinovaná	s citronem	a	vanilkou
7004.Flirt. U=115.ml. V=215.ml. I=500.ml.
	 279,11	Kč	 432,62	Kč	 804,88	Kč	
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Anti-Tabak:.
Kořeněná	vůně	tak	trochu	pánského	typu,	která	jak	již	sám	
název	říká,	je	velice	vhodná	pro	interiér	automobilů	kuřáků.	
V této	kompozici	se	nachází	i	éterické	oleje	cedru,	pomeran-
čového	listí,	bergamotu,	grapefruitu,	rozmarýnu,	pačuli.

7005.Anti-Tabak. U=115.ml. V=215.ml. I=500.ml.
	 320,80	Kč	 497,23	Kč	 925,08	Kč	

Fruit-Line:.
Příjemná	exotická	vůně	připomínající	plod	marakuji.

7006.Fruit-Line. U=115.ml. V=215.ml. I=500.ml.
	 432,12	Kč	 655,84	Kč	 1220,16	Kč	

Na	 závěr	 již	 jen	 doplňující	 informace.	
Parfémy	 o	 objemu	 115	 a	 215	 ml	 jsou	
dodávány	 v  hnědých	 lahvičkách	 s  roz-
prašovačem.	Bílé	by	sice	vypadaly	 lépe,	
hnědé	 však	 nabízí	 ochranu	 jak	 před	
světlem,	 tak	 i	 UV	 zářením	 a	 podstatně	
tak	 prodlužují	 životnost	 autoparfémů.	
V  případě,	 že	 autoparfém	 ponecháte	
v  autě,	 nenechávejte	 lahvičku	 na	 pří-
mém	slunci.

Málem	bych	úplně	zapomněl.	Od	všech	
šesti	 popsaných	 kompozic	 zde	 čeká	
netrpělivě	 v  expedici	 po	 pěti	 baleních		
115	 ml	 na	 první	 objednávající,	 aby	 si	
mohli	provonět	své	čtyřkolé	mazlíky.

Karel	Hadek	

Skleněné.pilníčky
Jednou	z častých	otázek,	hlavně	pak	při	telefonických	objed-
návkách,	 na	 které	 musíme	 odpovídat,	 jsou	 dotazy	 na	 skle-
něné	pilníky.	Říci	jednou	„nemáme“	je	jednoduché.	V tomto	
případě	 pak	 rozhodně	 neplatí,	 že	 opakování	 je	 matkou	
moudrosti.	A	tak	nezbylo	než	přislíbit,	že	budou.	Slibu	násle-
dovalo	hledání	vhodného	dodavatele.	To,	že	je	v tomto	vydá-
ní	časopisu	Aromaterapie	zařazujeme	do	nabídky,	znamená,	
že	 jsme	 jej	 našli.	 Rozhodování	 nebylo	 nijak	 jednoduché.	
Nabídek	byl	značný	počet,	a	tak	jsme	se	museli	prokousávat	
posuzováním	 jak	 kvality,	 tak	 i	 ceny.	 Zatímco	 kvalita	 byla	
srovnatelná,	stejné	již	nelze	říci	o	ceně.	Zde	byly	hodně	velké	
rozdíly.	Vybrali	 jsme	a	do	nabídky	zařadili	skleněné	pilníky	
jak	s vysokou	kvalitou,	tak	i	dobrou	cenou.	Pilník	je	dlouhý	
125	 mm	 a	 jeho	 velkou	 výhodou	 oproti	 kovovým	 pilníkům	
je,	 že	 se	 neztupí.	 Nehtíky	 obrušuje	 více	 než	 dobře,	 jemně	
i	hladce.	Jednu	nectnost	však	přece	 jen	mají.	Vůbec	se	 jim	
nelíbí,	pokud	je	necháme	spadnout	na	zem.	V tomto	ohledu	
se	chovají	úplně	stejně	jako	jejich	ostatní	sklenění	příbuzní.	
I	přes	 tuto	malou	nectnost	nutno	konstatovat,	že	kdo	 jed-
nou	vyzkoušel	skleněný	pilník,	ke	kovovému	se	 již	nevrátí.	
V případě	že	při	čtení	této	prezentace	skleněných	pilníků	na	
vás	přišla	chuť	nabrousit	si	drápky	a	objednáte	si	jej,	můžete	
patřit	ke	dvěma	tuctům	těch,	kteří	jej	obdrží	jako	pozornost.
	 Karel	Hadek

Kód:..9416..cena 49,50 Kč
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způsobuje	 polyneuropathie.	 Bylo	 mi	 líto	 po	
koupeli	 ve	 vaničce	 olej	 vylít,	 tak	 jsem	 rozší-
řil	 koupel	 na	 celé	 tělo,	 je	 to	 velmi	 příjemné.	
Nyní	 si	 dělám	 koupel	 jednou	 za	 týden,	 ale	
masážní	 olej	 Preventy	 používám	 každý	 den.	
Nutno	 říci,	 že	 mimo	 potlačení	 pálení	 má		
i	vliv	na	výrazné	zlepšení	 stavu	pokožky	no-
hou,	dokonce	zesvětluje	 i	staré	ztmavlé	 jizvy	
a	 zmenšuje	 „krevní	 bradavici“	 po	 dřívějších	
operacích	holeně.	Mohu	rovněž	potvrdit	vyni-
kající	vlastnosti	kořene	Eleutheroccoku,	který	
přispívá	 k	 dobré	 pohodě	 fyzické	 i	 duševní	

a	 zřejmě	 taky	 zvyšuje	 odolnost	 proti	 nachlazení,	 protože	
touto	dobou	jsem	každý	rok	potřeboval	antibiotika	na	pro-
blémy	dýchacích	cest.	Čaj	se	příjemně	pije.	Přidávám	do	něj	
ještě	asi	10	drcených	jaloviček	a	je	vařený	podle	návodu	do	
termosky.	Snad	jediný	preparát,	velmi	účinný	na	odstranění	
praskání	v	bederní	páteři	při	ohýbání,	je	třezalkový	olej.	I	při	
docházce	na	neurologii	a	 rehabilitačních	cvičeních	zůstával	
stav	stejný.	V	knize	Dörnova	metoda	lze	najít	
doporučení,	 že	 třezalkové	 květy	 v	 olivovém	
oleji	 dokáží	 při	 pravidelné	 masáži	 vyživovat	
meziobratlovou	chrupavku.	Zkusil	jsem	každé	
ráno	 masírovat	 bederní	 páteř	 tímto	 olejem		
a	po	cca	4	měsících	je	stav	naprosto	normální	
bez	 praskání.	 Navíc	 výrazným	 způsobem	 se	
snížila	 i	 bolestivost,	 takže	 neužívám	 žádné	
léky	 proti	 bolesti.	 Pravidelná	 masáž	 třezal-
kovým	 olejem	 mne	 také	 zbavila	 bolesti	 při	
tzv.	 tenisovém	 lokti.	Olej	 si	 vyrábím	v	 tomto	
případě	 sám,	 je	 však	 možné	 že	 i	 „Hadkův“	 třezalkový	 olej	
bude	účinný.	Jistě	by	se	daly	najít	i	další	preparáty,	vhodné	
pro	 diabetiky,	 ale	 výše	 uvedené	 přípravky	 jsem	 vyzkoušel		
a	výrazným	způsobem	mi	zpříjemňují	život.	

Petr H. Liberec

Přípravky.firmy.Hadek..
pohledem.diabetika..
Jako	 diabetik	 druhého	 typu	 s  komplikacemi,	 jezdím	 často	
do	 lázní.	 Diabetes	 jsem	 podědil	 od	 otce,	 projevil	 se	 však	
až	v mém	seniorském	věku.	Navzdory	údajným	pokrokům	
lékařství	se	v	podstatě	léčím	podobnými	přípravky	jako	můj	
otec	 před	 30	 lety.	 A	 podobně	 jako	 on	 si	 z	 lázní	 přivážím	
plíseň	na	prstech	nohou,	které	se	přes	veškerou	snahu	nelze	

vyhnout.	 Donedávna	 mi	 sice	 stačily	 klasické	
přípravky,	 ale	 před	 rokem	 jsem	 zjistil,	 že	 se	
mi	 plíseň	 dostala	 i	 do	 nehtu	 palce	 nohy.	 Od	
lékařky	jsem	na	tento	problém	dostal	klasické	
přípravky.	 Vystřídaly	 se	 i	 s  dalšími,	 údajně	
nejlepšími,	ale	žádné	 jaksi	nezabíraly.	Po	půl	
roce	 byl	 stav	 zřetelně	 horší.	 Systémový	 lék	
užívaný	 orálně	 mi	 byl	 doporučen	 až	 v	 nouzi	
nejvyšší,	 protože	 velmi	 zatěžuje	 vnitřní	 or-
gány.	 Dcera	 mi	 doporučila	 katalog	 přípravků	
firmy	Aromaterapie	Karel	Hadek,	odkud	jsem	
si	objednal	Mykosan	N.	I	když	jsem	mu	z	po-

čátku	příliš	nevěřil,	asi	po	měsíci	se	stav	začal	mírně	lepšit.	
Objednal	jsem	si	velké	balení	Mykosanu	N	a	v	těchto	dnech	
již	vím,	že	jsem	nad	plísní	zvítězil.	Nicméně	den-
ně	kapka	za	nehet	stále	putuje,	protože	plíseň	je	
pořádný	prevít.	Mykosan	N	je	výborný	i	na	kůži,	
používal	 jsem	jej	na	 lupy	v	obočí,	které	zmizely	
asi	 po	 čtrnácti	 dnech.	 Když	 mi	 jednou	 kapka	
díky	 mojí	 neopatrností	 z	 obočí	 stekla	 i	 do	 oka,	
stačilo	 vymýt	 vodou	 a	 bylo	 po	 pálení.	 (Asi	 by	
byl	vhodnější	Mykosan	H,	ale	 ten	 jsem	neměl).	
Další	výborná	věc	pro	diabetika	je	koupelový	olej	
na	 nohy	 KH,	 který	 ve	 spolupráci	 s	 masážním	
olejem	Preventy	odstranil	pálení	z	nohou,	které	
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bylinným	aromatem.	Velmi	účinně	potlačoval	sekreci	nosní	
sliznice,	a	tím	udržoval	průchozí	nos	bez	nepříznivých	stavů.	
Zajímavé	je,	že	u	druhé	části	rodiny	vytvářel	často	po	ranní	
aplikaci	 množství	 zabarveného,	 zřejmě	 infekčního	 sekretu	
při	 počátečních	 aplikacích.	 Použití	 nosního	 oleje	 Hadek	
bylo	v	tomto	případě	vyhovující.	Protože	katar	horních	cest	
dýchacích	 bývá	 provázen	 bolestí	 v	 krku,	 je	 vhodné	 použít	
třikrát	denně	5	-	10	kapek	Candiölu	(pokud	možno	ponechat	
v	ústech),	který	tyto	komplikace	velmi	účinně	potlačí	a	nako-
nec	nepřímo	ovlivňuje	i	stav	sliznice	nosu.	Na	tuto	pálivou	
chuť	je	potřeba	si	zvyknout,	ale	nakonec	i	mladší	ženská	část	
rodiny	v	tomto	případě	se	s	ním	smířila	po	jeho	předchozím	
odmítnutí,	 protože	 velmi	 účinně	 odstraní	 bolest	 v	 krku		
a	 uchrání	 před	 pozdějšími	 možnými	 komplikacemi	 a	 často	
stačí	 jediná	aplikace.	Samozřejmě,	že	v	tomto	případě	bývá	
vedlejším	 účinkem	 při	 delším	 užívání	 i	 vyhlazená	 pleť	 bez	
pupínků,	která	 je	 jednou,	 i	když	ne	z	hlavních	 indikací	pro	
použití	 Candiölu.	 Pro	 děti	 máme	 vyzkoušený	 nosní	 dětský	
olej	Hadek,	který	dítě	velmi	dobře	snáší.	

Petr H. Liberec

Přípravky.firmy.Hadek..
pohledem.diabetika.II..
Nejen	 diabetik	 dostane	 katar	 horních	 cest	 dýchacích,	 tedy	
obyčejnou	rýmu.	Pro	část	mé	rodiny	je	to	sice	věc	nepříjem-
ná,	ale	pro	druhou	část	rodiny	je	to	záležitost	doslova	fatální,	
kdy	první	den	nos	a	krk	jen	tak	trošku	laškuje,	ale	další	dva	
dny	jsou	příšerné	a	následující	dva	ještě	horší.	Člověku	teče	
z	 očí,	 nosu,	 nevidí,	 neslyší,	 má	 od	 smrkání	 rozpukané	 rty	
a	 nejraději	 by	 neexistoval.	 Pak	 se	 stav	 postupně	 zlepšuje,	
ale	 jak	 se	 správně	 říká,	 léčená	 rýma	 trvá	 7	 dní	 a	 neléčená	
týden.	K	té	druhé	části	rodiny	patřím	bohužel	i	já	a	značná	
část	mého	života	se	věnovala	této	chorobě	zdánlivě	banální,	
pro	 mne	 však	 skoro	 smrtelné.	 Již	 v	 dětství	 jsem	 dostával	
olejíček,	nyní	se	znovu	vyrábí,	nicméně	zřejmě	půjde	o	jiný	
produkt	než	v	50-tých	letech.	Nakonec	asi	taky	na	každého	
působí	jinak.	Bože,	jak	já	jsem	jej	nenáviděl.	Po	vykapání	za-
čala	pálit	sliznice	nosu	a	pálila	tak,	že	jen	rychlé	dýchání	přes	
nos	 trochu	ulevilo.	Postupně	 jsem	aplikaci	 zkvalitňoval,	 ve	
snaze	přežít	ty	čtyři	dny	a	vystřídal	snad	všechny	dostupné	
léky	s	prakticky	nulovým	výsledkem.	Nakonec	již	přes	30	let	
jsem	používal	kombinaci	dodnes	vyráběných	nosních	kapek	
v	 emulzi	 s	 rozpuštěným	 vietnamským	 balzámem,	 který	 se	
inhaluje	 přes	 roušku	 nosem	 i	 ústy	 a	 jakžtakž	 udržuje	 prů-
chozí	 nos.	 Pokud	 se	 rozpuštěný	 balzám	 dostane	 přímo	 na	
sliznici,	tak	je	to	ještě	horší	než	zmiňovaný	pálivý	nosní	olej.	
Ale	všechno	to	bylo	pouze	o	přežití.	Před	rokem	se	mi	do-
stal	do	rukou	nosní	olej	Hadek.	Je	velmi	příjemný,	nepálivý		
s	příjemným	rostlinným	aromátem.	V	návodu	 je	psáno,	že	
je	především	regenerační,	ale	že	je	vhodný	i	na	léčení	rýmy.	
První	den	působil	docela	příjemně,	ale	další	dny	na	ucpaný	
nos	 příliš	 nepomáhal.	 A	 zkusil	 jsem	 proto	 Donosol,	 u	 kte-
rého	 jsem	vytrval,	protože	mi	vlastně	skoro	po	celou	dobu	
udržoval	 průchozí	 nos.	 Je	 rovněž	 nepálivý	 s	 příjemným	
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Vážený.pane.Hadku,.
asi	 jako	mnozí	 lidé,	tak	i	 já	 jsem	měla	v hlavě	zmatek	z  in-
formací	z různých	zdrojů	(spíše	však	dezinformací),	ohledně	
volby	 vhodného	 opalovacího	 přípravku.	 Doma	 jsme	 vedli	
diskuse,	 co	 si	 pořídit	 na	 naši	 cestu	 za	 sluncem	 do	 Tunisu.	
V  květnu	 jsem	 se	 rozhodla	 požádat	 Vás	 o	 radu.	 Potěšila	
mě	 Vaše	 rychlá	 odpověď	 i	 konstatování,	 že	 opalovací	 olej	
s  ochranným	 faktorem	 10	 až	 15	 je	 naprosto	 dostatečný.	
Přiznávám,	i	po	Vaší	odpovědi	ve	mně	nějaké	ty	pochybnosti	
zůstaly.	 Přesto	 jsem	 na	 Vás	 dala	 a	 doporučené	 oleje	 si	 ob-
jednala.	Pak	 již	následovala	vytoužená	cesta	na	dovolenou.	
Pobyt	na	pláži	u	moře	byl	balzámem	na	duši	a	díky	Vašim	
opalovákům	i	pro	tělo.	Nikdo	z celé	rodiny	se	nespálil.	Dcera,	
které	se	při	opalovaní	v minulosti	tvořívala	svědivá	vyrážka	
na	 pokožce,	 měla	 letos	 i	 pod	 tuniským	 sluníčkem	 pokož-
ku	 bez	 jakýchkoli	 projevů.	 Domů	 jsme	 se	 vrátili	 hezky,	 do	
bronzova	 opálení.	 Chci	 Vám	 takto	 dodatečně	 za	 Vaše	 rady		
i	opalovací	oleje	poděkovat.	14	dní	bylo	málo	a	tak	již	nyní	
se	těšíme	na	dovolenou	příští	rok.	Samozřejmě,	že	s opalo-
vacími	oleji	Vaší	firmy.

Jana D. Ostrava	

Sluníčka přibývá, léto se blíží, dovolené jsou na spadnutí…

Na dovolené  
- ať již doma či na daleké cestě -  

Vás budou chránit...

Vážení.hádkovci,
dovolte,	 abych	 vám	 současně	 s  mojí	 novou	 objednávkou	
poděkovala	 za	 vaše	 opalovací	 oleje.	 Kosmetiku	 vaší	 firmy	
používá	celá	naše	rodina	k plné	spokojenosti	již	dlouhá	léta.	
S  příchodem	 slunečných	 dnů	 si	 nikdy	 nezapomenu	 objed-
nat	opalovací	oleje.	Nejen,	že	se	s nimi	krásně	opálíme,	ale	
i	 pokožka	 nám	 dává	 najevo,	 že	 jí	 dělají	 dobře.	 Díky	 jejich	
používání	 mohu	 potvrdit,	 že	 sluneční	 paprsky	 nedostávají	
šanci	pokožku	vysoušet.	Jsou	to	opravdu	opalovací	skvosty.	
S	přáním	hezkého	jara.	

Helena K. Ústí nad Labem 
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Koutek.pro.maminky:
Dejme.dětem.to.nejlepší.z přírody…
Když	poprvé	držíte	v  ruce	narozené	dítě,	usilovně	přemýš-
líte,	 čím	 ošetříte	 jeho	 pokožku.	 Mnohé	 z	 toho,	 co	 přijde	
na	 pokožku,	 se	 dostane	 do	 krevního	 oběhu,	 tedy	 ke	 každé	
buňce	těla.	
Po	prvním	použití	slunečnicového	oleje	z lékárny	jsem	byla	
ihned	přesvědčena,	že	tudy	cesta	nevede.	Začala	jsem	hledat	

další	produkty,	které	by	byly	příjemné	
i	 pro	 mě,	 protože	 reklamní	 slogany	
pro	děti	opravdu	nedokážu	ocenit.	Na	
doporučení	kamarádky	jsem	se	dostala	
k	aromaterapii	Karla	Hadka.	
Vzhledem	k tomu,	že	mě	samotná	aro-
materapie	nadchla	před	pár	lety,	objevi-
la	jsem	její	úžasné	účinky.	Ověřila	jsem	
si	 na	 sobě	 i	 na	 rodině	 její	 funkčnost.	
Přihlásila	jsem	se	na	kurz	aromaterapie,	
který	 splnil	 mé	 očekávání.	 Tento	 kurz	
doporučuji	 nejen	 všem	 nastávajícím	
maminkám,	ale	všem,	co	si	chtějí	zvolit	
aromaterapii	jako	životní	styl.	
V  současné	 době	 pracuji	 jako	 instruk-
torka	 plavání	 novorozenců,	 kojen-
ců,	 batolat	 a	 dětí	 předškolního	 vě-
ku.	 Setkávám	 se	 skoro	 denně	 s  péčí		
o	dětskou	pokožku.	V našem	klubu	ni-
komu	nic	nenutíme,	ale	doporučujeme.	

Všechny	produkty	si	každý	musí	vyzkoušet	na	vlastní	kůži,	
pokud	chce	v životě	nějakou	změnu.	Tedy	k	lepšímu.
Kosmetické	firmy	nabízejí	různé	produkty,	a	i	když	nejsem	
chemik,	tak	mě	některé	názvy	i	složení	děsí.	Každý	se	rozho-
dujeme	sám	za	sebe,	ale	dětem	můžeme	ukázat	alternativní	
cestu.	

Z  praxe	 mohu	 uvést	 vyléčení	 chřipky	 (např.	 éterické	 oleje:	
grep,	 tymián,	 máta,	 borovice	 atd.),	 ekzému	 (olejíčky	 namí-
chané	na	míru)	nebo	směsi	olejů	přímo	od	AKH.	U	molusek	
preparát	Molusan,	u	různých	jizev	po	úrazech	oleje	třezalko-
vý,	 jojobový,	 Narbenol.	 Ve	 spojení	 s  aromamasáží	 přichází		
i	„léčba“	psychiky,	relaxace	a	uvolnění	celého	těla.	Ve	spojení	
s užíváním	přírodních	preparátů	(např.	zelené	rostliny)	za-
jistíme	i	očistu	celého	organismu	zevnitř	těla.	
Preparáty	firmy	AKH	budeme	používat	i	v našem	Rodinném		
a	 mateřském	 centru	 Lovosice,	 které	 se	 chystáme	 otevřít	
začátkem	 května.	 Zpočátku	 možná	 bude	 panovat	 trochu	
nedůvěra,	 až	 budeme	 mít	 na	 umyvadlu	 místo	 mýdla	 olej		
na	mytí	rukou,	ale	věříme,	že	na	našich	přednáškách	na	téma	
„Jak	pečovat	o	dětskou	pokožku“	najdeme	své	příznivce.		
Doma	 využíváme	 produkty	 AKH	 a	 můj	 pětiletý	 syn	 si	 na	
ně	zvykl	docela	rychle.	Např.	olej	na	mytí	rukou,	po	kterém	
se	 nemusí	 ruce	 oplachovat,	 funguje.	 Po	 měsíci	 používání	
zubního	 oleje	 jsem	 velmi	 spokojená.	 Zuby	 se	 začínají	 bělit	
bez	chemie,	žádná	krvácivost	dásní	a	příjemnou	chuť	máme	
v  puse	 i	 po	 požití	 česneku.	 Jenom	 syna	
mrzí,	 že	 olejíček	 nemá	 červenou	 barvu		
a	příchuť	jahod…	
Všechno	 je	 o	 trpělivosti,	 psychice	 i	 vě-
domí,	 že	 příroda	 uzdravuje	 sama.	 Můžu	
uvést	 i	 další	 příklady,	 ale	 to	 si	 nechám	
na	příště.	
Aromaterapie	 je	 všude	 kolem	 nás,	 stačí	
jen	důkladněji	pozorovat	všechno	kolem	
sebe.	
S přáním krásných sluníčkových dní  
za plavecký klub Batolátka  
a mateřské centrum Mozaika	o.s. 

Ing. Irena Tomášková
www.batolatka.info, www.rcmozaika.cz
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Čokoládová.masáž..
s mandlí.a.grepem…
Čokoláda	je	oblíbená	lahůdka	nejenom	u	naších	dětí.	S	kous-
kem	dobré	čokolády	se	stáváme	dětmi	 i	my	sami.	Mnohdy	
vzpomínáme	 na	 dětská	 léta,	 tahle	 byla	 méně	 sladká,	 tahle	
je	víc	lojovitá.	Vzpomínám	na	tu	se	sójou	a	arašídy.	Ta	byla	
pěkně	tvrdá,	ani	ukousnout	se	nedala.	A	takhle	bych	mohla	
pokračovat	a	 stejně	bych	nenašla	všechna	přirovnání	a	ani	
vzpomínky.
Čokoláda	má	svou	mnoholetou	tradici.	Přímo	staletou,	ne-li	
tisíciletou..
Vybraní	cukráři	se	předháněli	ve	vytváření	zvláštních	chutí,	
tvarů,	 barev,	 konzistencí.	 A	 také	 náplní.	 Čokoláda	 je	 však	
hitem	 nejenom	 pro	 svou	 chuť,	 ale	 i	 vůni.	 Sladce	 se	 nad	 ní	
rozplýváme,	 vyvolává	 v  nás	 teplé	 pocity	 a	 hlavně	 navozuje	
atmosféru	klidu,	pohody.	V dnešní	době	se	dokonce	setkává-
me	i	s čokoládovými	masážemi	a	zároveň	i	jejich	závratnými	
cenami.	 Občas	 nás	 z  nich	 přechází	 zrak	 a	 čokoláda	 nám	
přestává	chutnat.	Na	čokoládové	masáže	se	používá	vysoce	
kvalitní	 čokoláda.	 Ta	 pak	 odpovídá	 svou	 kvalitou	 i	 ceně.	
Potíž	je	však	v tom,	že	po	ošetření	z nás	tuto	drahocennou	
surovinu	zase	oloupou.
Chtěla	 bych	 vám	 však	 přiblížit	 preparát,	 který	 je	 vyroben	
z vysoce	kvalitního	kakaa,	úžasně	voní,	je	neobyčejně	jemný	
a	po	ošetření	se	neolupuje.	Vůně	čokolády	se	z vás	line	i	po	
několika	hodinách.	Od	mnoha	klientek	jsem	již	před	ošetře-
ním	slyšela:	„Tak	a	teď	si	jdu	koupit	mandle	v čokoládě“	Ty	
však	nebyly	pouze	pro	ně.	Chuť	na	čokoládu	dostal	manžel	
i	 děti,	 a	 to	 v  okamžiku,	 kdy	 maminka	 přišla	 domů.	 Že	 by	
čokoláda	byla	opravdu	afrodiziakem?	Říká	se	přece,	že	láska	
prochází	žaludkem…	Ale	to	musíte	posoudit	sami.
Firma	Aromaterapie	Karel	Hadek	vyrobila	na	přání	masérů	
plzeňského	centra	Carpe	Diem	preparát	Schoko-Pack.	V jeho	

receptuře	 lze	najít	nejen	kakao	a	kakaové	máslo,	ale	 i	další	
„lahůdky“,	 kterými	 žádná	 pokožka	 nepohrdne.	 Bambucké	
máslo	 pokožku	 zjemňuje,	 vitaminy	 A	 a	 E	 napomáhají	 re-
generaci	 stejně	 jako	 i	 pantenol.	 Zapomenout	 nelze	 ani	 na	
vysoký	 podíl	 lecitinu,	 který	 se	 spoluúčastní	 rozmazlování	
pokožky.	 Od	 jeho	 vzniku	 jej	 vyzkoušelo	 mnoho	 masérů,		
a	to	k vysoké	spokojenosti	jak	své,	tak	i	klientů.	Výhod	má	
mnoho.	Tou	první	je	cena	a	tím	pádem	i	dostupnost	pro	vět-
šinu	klientů.	Další	výhodou	je	pak	vynikající	vstřebatelnost.	
Pokožka	„pozře“	vše,	co	na	ní	dáte,	tedy	co	do	ní	vmasírujete.
Schoko-Pack	 nemusíte	 používat	 jenom	 k  masážím	 a	 ná-
sledným	zábalům	těla,	 ale	využít	 se	dá	 i	při	kosmetickém	
ošetření.	Provedeme	s ním	masáž	dekoltu,	krku	i	obličeje.
A	jak	na	to?	Z dózy	odebereme	polévkovou	lžíci	Scoko-Packu,	
dáme	do	mističky	na	vodní	lázni	a	po	troškách	vmícháváme	
mandlový	 rostlinný	 olej,	 a	 tak	 vytvoříme	 kašičku.	 Pokud	
by	se	vám	začaly	složky	oddělovat,	je	to	známka	toho,	že	je	
přidáno	 mnoho	 oleje,	 ale	 postačí	 když	 přidáte	 opět	 trochu	
Schoko-Packu.	Takhle	vytvoříme	teplý	čokoládový	masážní	
základ.	 To	 ale	 není	 vše.	 S  tímto	 produktem	 můžeme	 dále	
čarovat.	Vždyť	již	všichni	víme,	že	aromaterapie	nám	nabízí	
mnohé	zajímavosti.	A	když	aromaterapie,	tak	vůně!	Všichni	
známe	 pomerančovou	 čokoládu,	 čokoládu	 s  mátou,	 s	 chili	
papričkou	 a	 mnoho	 dalších.	 Olej,	 mandle	 jsme	 již	 přidali		

Mandlový olej
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BERGAMOT.–.Citrus.aurantium.
var..Bergamia
Podle	 latinského	názvu	nám	již	název	na-
povídá,	 že	 se	 jedná	 o	 silici	 citrusové	 vů-
ně.	 Je	 to	 druh	 pomerančovníku,	 pochá-
zí	 z  tropických	 oblastí	 Asie	 a	 pěstuje	 se	
v jižní	Itálii,	na	Sicílii	a	Pobřeží	slonoviny.	
Původ	 slova	 „bergamot“	 je	 stále	 nejasný.	
Možná	byl	strom	pojmenován	podle	města	
Bergamo	v Lombardii,	kde	se	začal	berga-
motový	olej	připravovat.
Působení	 této	 silice	 na	 psychiku	 člověka	
se	 odvíjí	 od	 jejího	 chemického	 složení.	
Tento	olej	se	uplatní		jako	antidepresivum,	
sedativum,	 zejména	 při	 nervovém	 napětí	

a	 úzkosti.	 Dokáže	 zjemnit	 či	 snížit	 hrubost	 a	 vztek,	 který	
je	tzv.	obrácený	dovnitř,	jenž	si	držíme	hluboko	v nás	a	ne-
chceme	či	nedokážeme	vypustit	ven.	Při	 inhalaci	nebo	ma-
sáži	touto	silicí	si	zlepšíme	náladu	a	můžeme	uvolnit	vnitřní	
přepětí	vzteku	a	hrubosti,	aniž	bychom	ubližovali	druhým.	
Bergamot	aromaterapeuti	používají	při	ošetření	vztahů	v ro-
dině,	 jelikož	 pomáhá	 prohlubovat	 jemné	 vztahy.	 Taktéž	 je	
vhodný	i	pro	workholiky.

Barbora Kuruczová – odborný aromaterapeut
www.kuruczovakosmetika.wz.cz

Letní.péče.nejenom.o.pokožku
Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj.

Vše	kvete,	voní,	ve	vzduchu	je	láska…	Alespoň	tak	to	vystihl	
Karel	Hynek	Mácha.
Podle	tradiční	čínské	medicíny	 je	květen	spojen	s	orgánem	
srdce.	 Otevíráme	 se	 nejen	 lásce,	 ale	 i	 náš	 srdeční	 meridi-
án	 dostává	 možnost	 aktivace.	 S	 tím	 jsou	 spojeny	 i	 různé	
projevy	 těla.	 Vnímáme	 jinak	 chutě,	 přitahují	 nás	 jiné	 vůně		
a	trpíme	jinými	obtížemi	oproti	minulým	měsícům.	Býváme	
dýchaviční	a	jako	bychom	se	nemohli	toho	svěžího	vzduchu	
donadechnout...	 Mezi	 orgány	 tohoto	 okruhu	 jsou	 řazeny		
i	tenké	střevo,	arterie,	střední	ucho,	osrdečník,	jazyk,	tváře.
Srdce	je	orgánem	citu	a	veškeré	emoce	mají	dopad	na	kvalitu	
srdeční	 energie.	 Srdce	 je	 mateřským	 orgánem	 pro	 tepenný	
systém	a	to	je	v	dnešním	světě,	v	naší	civilizaci,	velice	ohro-
ženým	 orgánem.	 Strach	 a	 úzkost	 mohou	 způsobit	 zánět	
osrdečníku,	 anginu	 pectoris,	 mozkovou	 sklerozu	 a	 mnohé	
další.	Lehkými	náznaky	bývají	například	krvavé	žilky	v	očích,	
modrání	rtů	a	nehtů,	zadýchávání	po	krátké	fyzické	námaze,	
bezbarvost	 obličeje,	 záněty	 očního	 koutku,	 sucho	 v	 nose.		

a	 nyní	 jsou	 na	 řadě	 další	 ingredience.	 Takový	 grep,	 pome-
ranč,	 hřebíček,	 skořice,	 badyán.	 Co	 teprve	 máta	 v  horkých	
letních	dnech?	A	ty	máme	hned	dvě.	Peprnou	a	kadeřavou.	
Inspiraci	 se	 meze	 nekladou.	 Pouze	 si	 dejte	 pozor,	 na	 které	
partie	chcete	vámi	vytvořený	produkt	nanášet.	Do	připrave-
ného	základu	můžete	samozřejmě	dát	i	některé	další	éteric-
ké	oleje.	Myslím	si	ale,	že	v tomto	případě	obzvlášť	platí,	že	
méně	je	více.	
Vždyť	 je	 tu	 již	 ona	 úžasná	 vůně	 čokolády.	 Schocko-Pack,	
aplikovaný	na	pokožku,	působí	na	naše	nervová	zakončení	
v  pokožce.	 Uklidňuje,	 harmonizuje,	 vyrovnává	 psychiku.	
Doslova	lze	říci,	že	odbourává	stres.	
Mnohdy	se	mi	stane,	když	otevřu	Schoko-Pack,	že	přemýš-
lím,	zda	to	není	Nutella.	
Schocko-Pack	 má	 ale	 jednu	 podstatně	 odlišnou	 vlastnost.	
Pocit	„sladkosti“	vyvoláva	na	pokožce.	V ústech	nikoli…

Michaela Švorcová, salonaura@seznam.cz
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O	 cholesterolu	 se	 ani	 zmínit	 nemusím,	 slý-
cháme	o	něm	všichni.	Je	to	však	to	nejlehčí,	
s	čím	si	můžeme	poradit	sami,	a	přitom	si	na	
tento	 problém	 necháváme	 od	 lékaře	 přede-
psat	tabletky.	Lékař	není	zodpovědný	za	naše	
zdraví,	 za	 náš	 život.	 Zdraví	 máme	 ve	 svých	
rukách.	Lékař	je	tu	pouze	jako	pomocník,	ani	
on	 není	 všeznalý.	 My	 jsme	 se	 svým	 tělem		
24	hodin	denně	a	nerozumíme	mu.	Na	nás	je,	
co	se	svým	životem	a	zdravím	učiníme.
Tenké	střevo	je	dutým	párovým	orgánem	a	stej-	
ně	tak	jako	je	potřeba	posilovat	činnost	srdce	
v	květnu,	tak	v	červnu	tuto	pomoc	potřebuje	

právě	tento	orgán.	V	této	části	probíhá	konečná	fáze	trávení,	
úplné	rozštěpení	živin	na	 jednoduché	 látky	a	 jejich	vstřebá-
vání	přes	střevní	stěnu	do	krve,	která	je	rozvede	do	orgánů.
Na	podporu	trávení	můžeme	použít	bylinky	z	naší	zahrád-
ky.	 Libeček,	 pažitku,	 tymián,	 šalvěj,	 pelyněk,	 pampelišku.	
Ale	 tu	 jsme	 doporučovali	 již	 v	 souvislosti	 s	 játry.	 Za	 větší	
povšimnutí	 stojí	 šalvěj.	 Zde	 mám	 na	 mysli	 přímo	 éterický	
olej.	Doporučuji	vám	jej	objednat	a	mít	doma	v aroma-lékár-
ničce.	Pokud	vás	přepadne	průjem	nebo	střevní	chřipka,	 je	
ideálním	pomocníkem,	který	po	požití	ihned	reaguje.	Postačí	
vám	5	kapek	na	kousek	pečiva,	které	sníte.	U	dětí	samozřej-
mě	méně.	Pokud	by	vám	vadila	chuť	šalvějového	éterického	
oleje,	můžete	jej	následně	zapít	jemně	perlivou	vodou.	Celý	
postup	 můžete	 po	 hodině	 zopakovat	 a	 bude	 po	 průjmu.	
Pokud	by	se	vám	podařilo	setkat	se	se	salmonelou,	je	potřeba	
v	užívání	šalvěje	vytrvat.	Ale	věřte,	že	tyto	prostředky	nepo-
škodí	vaše	střevo	tolik	jako	některé	farmaceutické	výrobky.	
V	červenci	je	potřeba	posilovat	krevní	oběh,	jehož	úkolem	je	
rozvádět	kyslík	a	živiny	do	orgánů	a	tkání	a	naopak	odvádět	
škodliviny	 a	 oxid	 uhličitý.	 Proudění	 krve	 zajišťuje	 činnost	
srdce	jako	pumpy	a	to	určuje	hodnoty	a	kvalitu	našeho	krev-
ního	tlaku.	Usazeniny,	převážně	tukové,	vedou	ke	kornatění	

cév.	 Důsledkem	 zúžení	 je	 nedostatečné	 prokrvení	 orgánu,	
který	céva	zásobuje	krví.
A	máme	tu	srpen.V	 tomto	měsíci	 je	potřeba	posilovat	 sys-
tém	 tělesné	 teploty.	 Tělesné	 teplo	 vzniká	 při	 chemických	
reakcích	 v	 těle,	 hlavně	 činností	 jater,	 ledvin	 a	 mozku,	 za	
působení	hormonů	a	fyzické	aktivity.	Proto	v	tomto	období	
posilujeme	 i	 činnost	 jater,	 třeba	 zase	 již	 tolikrát	 zmíněnou	
pampeliškou.	 Pijeme	 převážně	 neslazenou	 vodu	 a	 vyhýbá-
me	se	chlazeným	nápojům.	A	jak	ještě	můžeme	svému	tělu	
v	 této	 slunečné	 době	 pomoci?	 Pijeme	 ovocné,	 zeleninové	
šťávy,	 bylinné	 čaje.	 Bylinky	 rostou	 všude	 okolo	 nás,	 jen	 je	
utrhnout.	Postačí	je	zalít	vodou,	nechat	několik	hodin	odstát	
a	potom	popíjet.	Taková	máta	se	zázvorovým	kořenem	a	ci-
tronem…	Z	květů	černého	bezu	si	můžeme	připravit	domácí	
limonádu.	 Nikomu	 neuškodí	 sklenička	 vína	 nebo	 vinného	
střiku.	Po	dobrém	obědě	můžeme	i	sklenku	piva.	Vyhýbáme	
se	 velkému	 množství	 živočišných	 tuků,	 nejen	 v	 masu,	 ale		
i	 sýrech.	 Na	 podporu	 všech	 zmíněných	 orgánů	 je	 vhodný	
kořen	eleuterococcu.	Na	vás	záleží,	zda	to	bude	ve	formě	čaje	
nebo	lihového	extraktu.	Osobně	volím	extrakt,	je	to	rychlejší	
a	množství	alkoholu	v	15	kapkách	je	tak	
malé,	 že	 neublíží	 ani	 lidem	 se	 zvýšeným	
krevním	tlakem.	Fyzickou	aktivitou	může	
být	třeba	i	cvičení	jógy.	Existuje	i	cvičení	
nazvané	„Orgánová	sestava“.	Jde	o	lehké	
cviky,	 při	 kterých	 se	 vaše	 tělo	 příjemně	
protáhne	a	zbaví	únavy.	Navíc	aktivujete	
již	zmíněné	meridiány.

A.nyní.něco.k.pokožce....
Bude	 se	 vám	 zdát	 bláznivé	 doporučovat	
vám	preparáty	prohřívací	a	aktivující	me-
tabolismus	v	době,	kdy	je	venku	teplo?
Pokud	 však	 máte	 potíže	 se	 zmíněnými	
orgány,	látkovou	výměnou,	je	toto	dopo-
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ručení	na	místě.	Chladné	ruce	míváme	i	v	létě	a	nízký	krevní	
tlak	se	na	léto	také	neodstěhuje	jinam.
Mezi	 podzimními	 novinkami	 byl	 na	 trh	 uveden	 preparát	
Lecitol	 Walo.	 Podporuje	 látkovou	 výměnu,	 složení	 olejů	
příznivě	ovlivňuje	cévní	systém,	tok	lymfy,	působí	na	otoky.	
Mnohé	ženy	si	 v	 tomto	období	připadají	podstatně	zavod-

něnější,	 to	 nám	 pomůže	 vyřešit	 kou-
pelový	 nebo	 sprchovací	 olej	 jalovcový.		
V	programu	na	ošetřování	celulitidy	na-
jdete	také	sprchovací	olej	Cellu-Therap.	
Ten	doporučuji	sobě	a	všem	zmrzlíkům.		
Dr.Voštěp	 je	 další	 možností.	 Navíc	 má	
výhodu	 ve	 své	 multifunkčnosti.	 Umyje	

i	promastí.	Po	náročné	práci	či	náročném	fyzickém	výkonu	
odvede	 kyselinu	 mléčnou	 z	 našich	 svalů	 a	 my	 jsme	 jako	
znovuzrození.	Po	tělesném	prohřátí	je	Dr.Voštěp	mým	dob-
rým	společníkem	ve	sprše.	Pupalkový	nebo	brutnákový	olej		
v	množství	jedné	moka	lžičky	denně	vám	pomůže	nastarto-
vat	metabolismus,	látkovou	výměnu	a	můžete	jím	nahradit	
třeba	Omega	3	kyseliny	v	želatinových	tabletkách.
Často	 se	 ptáte	 jak	 pečovat	 o	 pokožku	 v	 období	 sluníčka.	
Podívejte	 se,	 co	 jsme	 pro	 vás	 napsali	 v	 Aromaterapii	 mi-
nulé	 2010/1.	 Začít	 řešit	 pigmentové	 skvrny		
v	květnu,	kdy	se	už	začaly	vytvářet,	je	pozdě.	
Na	 pokožce	 se	 nám	 projevuje	 stav	 našeho	
těla	zevnitř.	Přes	pokožku	se	tělo	čistí	a	volá	
na	nás	„udělej	něco“…	Tady	není	něco,	jak	má	
být.	My	jsme	však	hluší	a	mnohdy	se	divíme,	
jak	 je	 možné,	 že	 jsem	 dostala	 alergii,	 že	 se	
mi	 vytvořil	 ekzém	 a	 co	 ta	 „sluneční	 alergie“,	
kterou	jsem	nikdy	neměla.	Nikdy	není	pozdě.	
Začněme	 podporovat	 funkci	 našich	 orgánů		
a	příští	rok	se	nám	již	částečně	odmění	lepším	
–	lehčím	průběhem	našich	neduhů.
Poněvadž	 nás	 v	 těchto	 dnech	 sluníčko	 stá-

le	 láká	 ven,	 tak	 se	 tomu	 nebraňte.	
Volte	 však	 správnou	 dobu	 na	 schůzky	
s	ním.	Nezapomeňte	na	opalovací	olej,	
jeho	 faktor	 nemusí	 být	 nikterak	 vyso-
ký.	 Definuje	 nám	 dobu,	 kolikrát	 déle	
můžeme	být	na	sluníčku.	Takže	pokud	
se	 pokožka	 začíná	 červenat	 po	 15	 mi-
nutách,	pak	při	použití	OF	10,	můžete	
být	na	sluníčku	150	minut.	Prostě	výše	
ochranného	 faktoru	 je	 násobek	 pro-
dloužení	možného	pobytu	na	sluníčku.
Důležité	je,	jak	následně	pokožku	ošet-
říte.	 Pokud	 jste	 hltači	 slunečních	 pa-
prsků,	 tak	 použijte	 regenerační	 krém	
Aradea	 nebo	 jojobovou	 masku.	 Oboje	
je	 vhodné	 na	 ošetření	 pokožky	 celého	
těla,	 a	 to	 pro	 dospělé	 i	 děti.	 Do	 letní	
aroma-lékárničky	 nezapomeňte	 přidat	 levanduli.	 Je	 nena-
hraditelným	 pomocníkem	 na	 spáleniny,	 krvácení	 z	 nosu	
Odpuzuje	 klíšťata	 i	 komáry,	 ovády	 a	 jiný	 nevábný	 hmyz.	
Ošetřit	s	ní	můžete	i	puchýře,	mozoly	a	jiné	odřeniny,	o	kte-
ré	v	 tomto	období	nebývá	nouze.	Preparát	 Intimiss	zmínit	
musím,	ať	chci	nebo	ne.	Budu	se	opakovat,	ale	jinak	to	nejde.	
Hojí	odřeniny,	ale	hlavně,	pokud	se	v	létě	venku	koupete	a	je	
jedno,	zda	v	přírodním	koupališti,	nebo	veřejném	s	chemicky	
upravenou	vodou,	hrozí	nám	výtoky.	Mnohdy	jsou	sliznice	
pohlavních	orgánů	velice	náchylné	na	různé	bakterie.	Občas	
i	 na	 samotnou	 desinfekci	 ve	 vodě.	 Intimiss	 použijte	 jako	
prevenci.	Mnohým	ženám	dělá	potíže	používání	menstruač-
ních	tamponů,	dráždí	je	materiál,	ze	kterého	jsou	vyrobeny.	
Tento	problém	se	dá	řešit	použitím	balzámu.	Malé	množství	
použijte	při	zavádění	a	následně	po	odstranění.	
Na	povrchové	osvěžení	je	vhodné	použít	pleťová	tonika,	ob-
sahují	pouze	7	%	alkoholu,	ale	svůj	účel	splní.	Takové	růžové,	
ylangové,	levandulové…	Nabídka	vůní	je	veliká.	Ti,	kdo	potře-
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záležitost	jedince,	jenž	by	se	chtěl	v tomto	oboru	vzdělávat	
a	studoval	by	i	rostlinné	silice	a	jejich	biochemické	složení.
Ráda	 bych	 širší	 „aroma-veřejnosti“	 předala	 své	 zkušenosti	
a	poradila,	 jak	 si	míchat	 směsi	éterických	olejů,	 a	neublížit	
sobě	či	blízkým	v rodině	a	okolí.
Základním	vodítkem	pro	výběr	vonné	směsi	 je	bezpochyby	
náš	 čich.	 Vůně	 nám	 musí	 být	 příjemná.	 Každý	 máme	 jiný	
práh	 vnímání	 vůní.	 Co	 je	 někomu	 nebesky	 voňavé,	 může	
druhému	připadat	fádní,	či	dokonce	mu	to	nemusí	vonět	vů-
bec.	Jinak	citliví	na	vůně	jsou	muži,	jinak	děti.	Je	dobré	mít	
na	 mysli,	 pro	 koho	 směs	 vyrábíme	 a	 spolupracovat	 s  ním.	
Pokud	se	budeme	pro	začátek	držet	 těchto	aspektů,	máme	
napůl	vyhráno.
Další	zásady	při	míchání	směsí	éterických	olejů	jsou	opravdu	
důležité	 a	 jejich	 nedodržení	 by	 mohlo	 přivodit	 nepříjemné	
zkušenosti	či	zdravotní	problémy	a	nechuť	pokračovat	v této	
krásné	alchymistické	činnosti.
Druhá	zásada	je	použít	ve	směsi	maximálně	dvou	až	pěti	éte-
rických	olejů.	Více	nemívá	smysl,	„dobrého	pomálu“.	Vždy	je	
však	vhodné,	 jak	z  terapeutického,	 tak	 i	vonného	hlediska,	
používat	více	éterických	olejů	než	pouze	jeden.	Éterické	oleje	
jsou	synergické	–	tedy	vzájemně	působící.
„Synergismus	 znamená	 „společné	 harmonické	 působení“		
a	esenciální	oleje	obvykle	působí	lépe,	jsou-li	smíchány	s ji-
nými	 esenciálními	 oleji.“	 (citace z  knihy – Robert Tisserand 
– Aromaterapie pro každého).
Začátečníkům	bych	doporučila	nejdříve	použít	směs	ze	dvou	
éterických	 olejů,	 časem	 přidávat	 další,	 a	 tím	 postupně	 do-
stávat	důmyslnější	vonné	kompozice.	Je	obohacující	čarovat	
s vůněmi,	postupem	doby	si	osvojovat	znalosti	terapeutických	
účinků	éterických	olejů	a	vypracovat	se	na	znalce,	který	doká-
že	vytvořit	směsi	na	podporu	či	zlepšení	zdravotního	stavu.
Třetí	zásada	–	výběr	základního	„nosiče“,	ve	kterém	je	mož-
né	vybranou	směs	éterických	olejů	rozpustit.	Zde	záleží	na	
zamýšleném	 využití	 naší	 kompozice	 (péče	 o	 pleť,	 masáže,	

bují	podpořit	lymfu	a	zmírnit	otoky,	zvolí	tonikum	jalovcové.
Nyní	mohu	i	prozradit,	že	se	s	touto	Aromaterapií	dostává	
na	trh	novinka,	preparát	proti	pocení	Happy-Deo.	Je	příjem-
ný	pro	svou	lehkou	citrusovou	vůni	a	mohu	ho	vřele	doporu-
čit.	Nepatřím	mezi	ty,	co	se	moc	potí,	aktivuji	funkci	potních	
žláz	 v  sauně.	 Ale	 měla	 jsem	 možnost	 preparát	 vyzkoušet		
v	 situacích,	 kdy	 vás	 „pot	 přímo	 polévá“,	 a	 tady	 neselhal.	
Na	závěr	mi	nezbývá	než	popřát	hodně	spokojenosti	s aro-
materapeutickými	 preparáty	 KH,	 mnoho	 krásných	 letních	
slunečných	dnů,	ke	kterým	patří	i	ona	tak	dlouho	a	toužebně	
očekávaná	dovolená.	

Michaela Švorcová 
salonaura@seznam.cz, akce@karelhadek.eu

APLIKACE. ÉTERICKÝCH. OLEJŮ
V  letošním	 jarním	 čísle	 Aromaterapie	 bylo	 již	 ve	 dvou	
článcích	 popsáno,	 jak	 nakládat	
s  neutrálními	 oleji/krémy	 a	 éte-
rickými	 oleji,	 abychom	 si	 sami	
doma	 vytvořili	 vonnou	 kompo-
zici	ušitou	na	míru	pro	naše	tělo		
i	čich.	Ráda	takto	pracuji	ve	svém	
kosmetickém	 a	 masérském	 stu-
diu,	neboť	míchání	a	kombinová-
ní	vůní	a	účinků	éterických	olejů	
přímo	dle	potřeb	konkrétního	klienta	dělá	z aroma-amatéra	
kvalifikovaného	aromaterapeuta.
Je	 vhodné	 znát	 účinky	 éterických	 olejů,	 chemické	 složení	
jejich	aspoň	dvou	nejvíce	procentuálně	zastoupených	látek,	
abychom	je	mohli	kvalitně	aplikovat	na	určitý	problém	a	kli-
entovi	neuškodili.	Není	mým	cílem	v tomto	článku	obohatit	
čtenáře	o	znalosti	chemického	složení,	a	tím	pádem	účinků	
éterických	 olejů,	 jak	 na	 sebe	 vzájemně	 působí.	 To	 je	 spíše	
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koupele	atd.).	Pokud	si	chceme	vyrobit	svůj	vlastní	krém	na	
obličej,	pořídíme	si	některý	ze	základních	krémů	(Dermisoft,	
Naturalia,	 Shea-Butter,	 BodyEm	 Neutral,	 Leciderma	 Shea	
Neutral	atd.).	Na	výrobu	pleťového	oleje	využijeme	širokou	
nabídku	rostlinných	olejů,	které	můžeme	využít	i	na	masáže	
celého	těla.
U	 rostlinných	 olejů	 si	 můžeme	 začarovat	 podobně	 jako		
u	 éteráčků	 a	 použít	 pro	 pěstění	 pokožky	 více	 druhů	 olejů.	
Množství	jednotlivých	rostlinných	olejů	není	z hlediska	bez-
pečnosti	nijak	omezeno.	Jejich	poměr	závisí	pouze	na	nás.	
To	však	u	éterických	olejů	neplatí.
Zkusme	 si	 namíchat	 příjemně	 roztíratelnou	 směs	 rostlin-
ných	olejů,	bohatou	na	vitamín	E,	a	to	z mandlového	oleje,	
oleje	z pšeničních	klíčků	a	jojobového	oleje/vosku,	která	bu-
de	mít	na	pleť	regenerační	účinky.	Do	této	směsi	rostlinných	
olejů	zakomponujme	ve	správném	poměru	(níže	se	dozvíme	

v jakém)	například	ÉO	(éterický	olej)	z ylan-
g-ylangu,	 ÉO	 z	 mrkvových	 semen	 a	 ÉO	
z citrónu.	
Další	 tip	 na	 míchání	 rostlinných	 olejů	 je	

specialita	 pro	 zralou	 pleť	 žen	 po	 meno-
pauze.	Doporučuji	smíchat	po	jednom	
dílu	avokádového	oleje	s makadamio-
vým.	 Díky	 vysokému	 obsahu	 sterolů	
v avokádovém	oleji	je	přínosem	právě	
pro	výše	zmíněnou	skupinu	žen.
Pokud	 chceme	 relaxovat	 v	 aromate-
rapeutické	koupeli	 a	 sami	si	připravit	
směs	ÉO,	rozpouštíme	je	v neutrálním	
hydrofilním	 koupelovém	 oleji.	 Stačí	
celkem	3	–	5	kapek	směsi	ÉO.	Voda	by	
neměla	být	horká,	jakmile	se	začneme	
potit,	přestaneme	do	těla	ÉO	přijímat.
Čtvrtá	 a	 velmi	 důležitá	 zásada	 je	 pro-
centuální	poměr	éterických	olejů	k ob-

jemu	 základního	 „nosiče“	 neboli	
mastné	složky	(rostlinný	olej,	krém).	
Toto	je	velmi	důležité,	neboť	nepři-
měřeným	 množstvím	 ÉO	 si	 mů-
žeme	 přivodit	 potíže	 v	 podobě  po-
drážděné	 pokožky,	 alergií	 na	 ÉO		
a	dalších	zdravotních	komplikací.
Všeobecně	se	v aromaterapii	použí-
vá	koncentrace	éterických	olejů	od	0,5	%	do	3	%	v preparátu.	
Silnější	koncentrace	se	nepoužívají.	
Je	dáno,	že	1	ml	je	cca	30	kapek.	Od	toho	se	odvíjí	počítání	
procentuálního	ředění	ÉO	v základním	nosiči.

1%		 ředění	–	na	100	ml	rostl.	oleje	30	kapek	ÉO	nebo	směsi	ÉO.
1,5%	ředění	–	na	100	ml	rostl.	oleje	45	kapek	ÉO	nebo	směsi	ÉO.
2%	 ředění	–	na	100	ml	rostl.	oleje	60	kapek	ÉO	nebo	směsi	ÉO.
2,5%	ředění	–	na	100	ml	rostl.	oleje	75	kapek	ÉO	nebo	směsi	ÉO.
3%	 ředění	–	na	100	ml	rostl.	oleje	90	kapek	ÉO	nebo	směsi	ÉO.

Dle	 této	 tabulky	 si	 můžeme	 připravit	 propočet	 ředění	 ÉO	
i	na	menší	množství	 rostlinných	olejů.	Nejčastěji	 se	použí-
vá	 1%	 ředění	 ÉO	 v  základním	 „nosiči“.	 Na	 obličej	 a	 citlivé	
oblasti	 dodržujeme	 jednoprocentní	 ředění.	 Na	 masáže	 těla	
můžeme	 použít	 až	 dvouprocentní	 ředění,	 zejména	 pokud	
chceme	cíleně	terapeuticky	pracovat	na	zatuhlém	zádovém	
svalstvu.	 Tříprocentní	 ředění	 používají	 pouze	 kvalifikovaní	
aromaterapeuti	 odborně	 vzdělaní	 a	 využívající	 své	 znalosti		
a	zkušenosti	k	léčbě	zdravotních	potíží.
Upozornění:	Pro	děti	používáme	pouze	0,5%	ředění.
Pokud	jako	základní	nosič	použijeme	některý	z neutrálních	
krémů,	je	potřeba	vzít	na	zřetel,	že	veškeré	krémy	jsou	emul-
ze	buď	voda	v oleji	V/O	(mastné	krémy),	nebo	olej	ve	vodě	
O/V	(tzv.	denní	či	hydratační	krémy).	Tím	pádem	na	počet	
kapek	 ÉO	 máme	 o	 trochu	 méně	 olejové	 složky.	 Složitými	
výpočty,	 jak	 snížit	 počet	 kapek,	 abychom	 dodrželi	 přesné	
procentuální	ředění,	se	zde	nebudeme	zdržovat.	Stačí	si	za-
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HOMEOPATIE.A.JINÉ.
PŘÍRODNÍ.METODY.LÉČENÍ
Jmenuji	 se	 Hana	 Červenková.	 Homeopatii	 jsem	 se	 začala	
věnovat	od	roku	1991	po	boku	svého	dlouhodobého	učitele,	
zkušeného	homeopata,	který	byl	zároveň	i	léčitelem	a	zabý-
val	se	alternativní	medicínou	více	jak	30	let.	Před	třemi	lety	
jsem	převzala	jeho	ordinaci.	
Homeopatie	 patří	 mezi	 nejrozšířenější	 obory	 alternativní	
medicíny.	Snaží	se	odstranit	především	příčiny	nemoci	–	ne	
jenom	 její	následky.	Homeopat	se	vždy	zabývá	celou	osob-
ností	člověka;	diagnóza	či	nemoc	se	pak	stávají	až	druhotnou	
záležitostí.	Právě	homeopatie	dovede	často	pomoci	tam,	kde	
jiné	léčebné	metody	selhávají.	Je	šetrná	k	dětem	i	starým	li-
dem,	je	bez	vedlejších	účinků.	Homeopatické	léky	se	mohou	
užívat	společně	s	klasickými	léky.	U	dospělých	je	přirozený	
obraz	nemoci	někdy	zkreslený	minulými	emočními	trauma-
ty,	nadměrným	užíváním	chemických	léků	nebo	hormonální	
léčbou.	Dobře	zvolené	homeopatické	léky	působí	na	člověka	
jako	na	celek	–	ovlivňují	tělo,	duši	i	ducha,	i	když	léčba	může	
probíhat	delší	čas/	dobu.
,,Klasická	alopatická	medicína	hledá	to,	co	je	u	pacientů	stej-
né	 (příznaky,	 projevy	 nemocí,…)	 a	 pak	 uniformně	 aplikuje	
léčbu	 na	 dané	 onemocnění.	 Homeopatie	 naopak	 hledá	 to,		
co	je	odlišné,	co	dělá	člověka	jedinečným…“
… úryvek z knihy Timothy R. Dooleyho 
,,Překonáváme medicínu ploché země“
Ale	ani	homeopatie	není	všemocná	a	proto	 ji	
ve	své	praxi	doplňuji	dalšími	metodami:
Bachova.květová.terapie.	
Tato	 terapie	 napomáhá	 pacientovi	 nalézt	
uzdravení	 a	 vnitřní	 harmonii	 pomocí	 esencí	
z	květů.
Bylinné	 terapie	 a	 očistné	 kůry,	 které	 lidský	
organismus	 očišťují	 od	 těžkých	 kovů,	 plísní,	

pamatovat,	že	do	50	ml	rostlinného	
oleje	 při	 1%	 ředění	 můžeme	 dát		
15	kapek	ÉO	či	směsi	ÉO.	Na	50	ml	
neutrálního	krému	ubereme	a	dáme	
8	až	10	kapek	ÉO.	Samozřejmě	čím	
mastnější	 krém,	 tím	 menší	 obsah	
vody.
Pokud	se	budeme	kromě	těchto	zá-
sad	řídit	 i	svým	instinktem,	 intuicí,	či	pro	někoho	selským	
rozumem	a	vložíme	do	vybírání	a	vytváření	 individuálních	
receptur	kus	svého	srdce,	 lásky	a	pozitivní	energie,	vždy	se	
setkáme	s kladným	ohlasem	od	ostatních,	kteří	využijí	na-
šich	schopností	a	budou	z nich	mít	užitek.
Přeji	vám	všem	i	za	sebe	krásné,	plodné	a	voňavé	aroma-léto.	
Pokud	by	se	chtěl	někdo	pochlubit	se	svou	jedinečnou	indivi-
duální	vonnou	směsí	či	potřeboval	poradit,	obraťte	se	na	mě	
prosím	prostřednictvím	e-mailové	adresy	
barborakuruczova@seznam.cz.

Barbora Kuruczová – odborná aromaterapeutka
www.kuruczovakosmetika.wz.cz

Míchání vlastních preparátů se na pokračovacích kurzech vždy těší velké 
oblibě. Nejprve se však musí vybrat ten správně vonící éterický olej.
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parazitů	atd.	Běžně	každý	majitel	domácího	zvířete	alespoň	
2x	 do	 roka	 svého	 miláčka	 odčerví,	 ale	 na	 sebe	 zapomíná.	
(Pravidelná	 antiparazitální	 kůra	 je	 důležitá,	 zvláště	 pokud	
zvířecí	mazlíček	žije	v	bytě	či	přímo	spí	s	páníčkem	v	posteli.)
Podiatrické	 vyšetření	 –	 vyšetření	 klenby	 nohy,	 které	 ovliv-
ňuje	 držení	 těla,	 páteře	 a	 celý	 kosterní	 systém.	 Pokud	 si	
uvědomíme,	že	nejméně	polovina	naší	populace	má	ploché	
nohy	 a	 že	 každý	 z	 jednotlivých	 obratlů	 souvisí	 s	 některým	
z	 vnitřních	 orgánů,	 pochopíme	 důležitost	 podiatrického	
vyšetření	a	používání	speciálně	upravených	vložek	do	bot.
Další	 z	 metod,	 na	 kterou	 u	 svých	 pacientů	 kladu	 velký	
důraz,	 je	 určení	 jejich	 metabolického	 typu	 a	 následné	 se-
stavení	 individuálního	 jídelníčku	 podle	 konkrétního	 typu.	
Rozdělujeme	 4	 základní	 metabolické	 ty-
py:	 pomalé	 spalování,	 rychlé	 spalování,	
sympatikus	a	parasympatikus.
Vinou	nevhodného	stravování	se	náš	or-
ganismus	 dostává	 do	 nerovnováhy,	 na-
stává	 přetížení	 a	 nemoc.	 Nejméně	 polo-
vinu	 svého	 zdravotního	 stavu	 můžeme	
ovlivnit	právě	individuální	stravou.	
Znepokojující	je	stále	se	zvyšující	počet	li-
dí	s	potravinovými	alergiemi,	zejména	lid	
alergicky	 reagujících	 na	 lepek	 (celiakie).	
Lepek	 je	 obsažen	 ve	 většině	 základních	
obilovin	 jako	 je	 žito,	 ječmen,	 oves	 a	 ze-
jména	pšenici.	Důvodem	zvyšování	počtu	
nemocných	je	především	vyšší	obsah	lep-
ku	v	obilovinách	šlechtěných	pro	potravi-
nářské	účely.	V	potravinářství	se	preferují	tyto	přešlechtěné	
obiloviny	s	vyšším	obsahem	lepku,	protože	s	těstem	se	tak	
lépe	pracuje	a	pečivo	dobře	vypadá.	Avšak	náš	organismus	
se	evolučně	vyvíjí	velice	pomalu,	a	proto	není	schopen	takto	
upravenou	potravinu	s	velkým	obsahem	lepku	dobře	strávit.	
To	 je	 příčinou	 vzniku	 mnoha	 chorob,	 často	 léčených	 zcela	

nevhodně,	protože	alergie	na	lepek	nebý-
vá	rozpoznána.	Tato	alergie	se	může	pro-
jevovat	 u	 lidí	 všech	 věkových	 kategorii,	
novorozence	 nevyjímaje.	 Dědičně	 může	
být	 zatíženo	 více	 generací.	 Máte-li	 dlou-
hodobě	 neobjasněné	 zdravotní	 potíže,	
seznamte	 se	 s	 projevy	 celiakie	 např.	 na	
internetu,	 kde	 je	 mnoho	 podrobnějších	
informací.	 Pokud	 budete	 mít	 podezření	
na	 celiakii	obraťte	 se	na	 svého	 lékaře,	 je	
povinen	 vás	 odeslat	 na	 vyšetření.	 Další	
častým	 opomíjeným	 problémem	 je	 aler-
gie	na	mléko	a	mléčné	výrobky.	
Pro	zdraví	 jsou	důležitá	především	místa,	
kde	spíme	a	odpočíváme,	proto	svým	kli-
entům	doporučuji,	aby	si	nechali	ve	svém	
bytě	 udělat	 mapu	 geopatogenních	 zón,	
které	mají	nepříznivý	vliv	na	zdravotní	stav.	Doporučuji,	aby	
si	přestěhovali	postel	či	pohovku	mimo	tyto	negativní	zóny.
Dalším	 z	 problémů,	 ovlivňujících	 náš	 zdravotní	 stav,	 je	
amalgámová	 intoxikace,	která	může	způsobit	mnoho	zdra-
votních	 potíží	 (nespavost,	 nechutenství,	 únava,	 nervozita,	
bolesti	 hlavy,	 hučení	 v	 uších,	 arytmie	 atd.).	 Homeopaté	
poukazovali	 již	 koncem	 minulého	 století	 na	 onemocnění	
vyvolané	 amalgámem,	 ale	 nikdo	 je	 nebral	 vážně.	 Amalgám	
se	 skládá	 ze	 rtuti,	 stříbra,	 cínu,	 mědi	 a.j.	 Všechny	 součásti	
se	 řadí	 k	 těžkým	 kovům.	 Amalgám	 je	 sloučenina,	 ze	 které	
se	neustále	uvolňuje	rtuť	ve	formě	plynných	iontů.	Dnes	je	
to	největší	zdroj	zamoření	rtutí.	80	až	90	%	obyvatel	spol-
kových	 zemí	 Německa	 má	 průměrně	 až	 12	 zubních	 výplní		
z	amalgámu.	Každý	rok	se	zde	na	výrobu	53	miliónů	amal-
gámových	 plomb	 spotřebuje	 20	 tun	 rtuti.	 Po	 deseti	 letech	
se	v	plombách	nachází	už	jen	polovina	původní	rtuti.	Zubní	
výplně	 se	 zmenšují	 a	 vznikají	 okrajové	 trhliny,	 v	 nichž	 se	
usazují	 baktérie.	 Škodlivé	 účinky	 amalgámu	 bývají	 vysvět-
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lovány	 tím,	 že	 jeho	 komponenty	 působí	 v	 organismu	 jako	
regulační	 okruhy,	 a	 tím	 u	 více	 citlivých	 pacientů	 dochází		
k	dysfunkcím.	Chování	amalgámové	výplně	v	ústech	je	závislé	
na	jejím	zpracování.	Levné	a	nekvalitní	amalgámové	výplně,	
které	sice	plně	hradí	pojišťovna,	někteří	osvícení	zubní	léka-
ři	 raději	 vůbec	 nepoužívají.	 Problematické	 plomby	 mohou	
vyvolat	 galvanické	 poruchy,	 intoxikaci	 a	 alergickou	 reakci.	
V	některých	případech,	aby	léčba	mohla	zdárně	pokračovat		
a	nestagnovala,	musí	se	amalgámové	plomby	vyměnit	za	jiný	
druh	výplně.
Příčinou	zdravotních	potíží	může	být	i	používání	nevhodné	
kosmetiky	 a	 prostředků	 denní	 hygieny.	 Názorným	 příkla-
dem	byla	pacientka,	která	reagovala	pozitivně	na	podávaná	
homeopatika,	 avšak	 její	 potíže	 se	 jen	 zmírnily	 a	 některé	
dále	přetrvávaly.	Při	hlubším	rozboru	jsme	zjistili,	že	potíže	
vznikly	poté,	co	změnila	noční	krém.	Doporučili	jsme	krém	
vysadit.	 Úzkosti	 a	 deprese	 odezněly	 a	 do	 měsíce	 vymizela		
i	svědící	vyrážka.	
Mezi	 často	 používanou	 kosmetiku,	 zejména	 u	 mladých	
lidí	 patří	 antiperspiranty	 obsahující	
aluminium,	 které	 potlačují	 nebo	 pří-
mo	 omezují	 pocení.	 Jde	 o	 sloučeninu	
hliníku,	 jejímž	 úkolem	 je	 proniknout	
do	 pokožky	 a	 blokovat	 funkci	 potních	
žláz.	Pot	a	pocení	je	přirozeným	způso-
bem	termoregulace	organismu	a	jedním		
z	 jeho	 očistných	 kanálů.	 Potlačování	
pocení	 je	 nebezpečné	 -	 souvislost	 se	
stále	 se	 zvyšujícím	 výskytem	 rakoviny	
prsu	 a	 onemocnění	 lymfatických	 cest		
a	používáním	antiperspirantů	v	podpa-
ží,	stojí	za	zamyšlení.
Na	základě	těchto	poznatků	jsem	začala	
doporučovat	 kvalitní	 aromaterapeutic-
kou	kosmetiku	Karla	Hadka.	

Doporučuji	především:
•		Mycí	prostředky	–	zejména	pro	intimní	hygienu		

HY-INTIMA	pro	ženy	a	pro	muže	HY-INTIM	H.
•		Masážní	oleje	proti	bolesti	Cayatherm	a	Thermoton.
•		Koupelové	a	sprchové	oleje	–	obsahují	různé	druhy	éteric-

kých	olejů,	které	jsou	pro	naši	pokožku	blahodárné.	Každý	
éterický	 olej	 má	 své	 specifické	 vlastnosti	 a	 tak	 si	 může	
každý	vybrat	podle	stavu	naladění	svého	těla	a	duše.	Oleje	
povzbuzují	nebo	zklidňují.	Každý	z	olejů	má	své	jedinečné	
účinky.

Nejlepší	ohlasy:
•		NOSNÍ	OLEJ	–	pro	děti	i	dospělé
•		KARIOSAN	–	zubní	olej	vhodný	při	léčení	potíží	s	dásněmi	

(parodontóza),	na	čištění	zubů	místo	zubní	pasty,	a	to	pro	
děti	i	dospělé

•		HEMOSAN	–	mast	na	hemeroidy
•		THYMICON	–	lihový	desinfekční	preparát

Všímejte	si:	
•		toho,	co	jíme	a	pijeme
•		kde	spíme	a	odpočíváme
•		jakou	 používáme	 kosmetiku,	 prací	 a	 čistící	 prostředky	

(mnohé	klasické	prací	prostředky	způsobují	kožní	problé-
my	-	používejte	ekologické	čistící	prostředky)

•		co	vám	dávají	zubní	lékaři	při	ošetření	do	úst
•	 a	všeobecně	jakým	stylem	života	žijeme,	ale	také	jak	mys-

líme,	neboť	veselá	mysl,	půl	zdraví.
Vše	nás	hluboce	ovlivňuje	a	záleží	 jen	na	nás,	kterou	cestu	
si	zvolíme…

Hana Červenková
Homeopatická ordinace, Nerudova 59, České Budějovice 370 01

tel. 725 590 921 – pouze SMS, www.ordinacehomeopatie.cz
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ŽITÍ.A.PŘEŽITÍ.
Jelikož	 jsem	 se	 narodila	 v  roce	1951,	 mohu	 srovnávat,	 jak	
se	žilo	dříve	a	jak	se	žije	dnes.	Vlastně	za	to	děkuji,	protože	
všechny	 ty	 dnešní	 rádoby	 vymoženosti	 trhu	 mě	 tolik	 ne-
oslovují.
Dříve	 byly	 děti	 hodně	 venku.	 Hrály	 různé	 míčové	 hry	 na	
něčem,	co	 jen	vzdáleně	připomínalo	dnešní	hřiště.	Chodily	
řádit	do	lesů	a	o	pohyb	nebyla	nouze.
Jídlo	 se	 většinou	 vařilo	 doma	 z  vlastních	 vypěstovaných	
produktů	a	mnohdy	z těžce	obstaraných	surovin,	které	ne-

byly	 běžně	 ke	 koupi.	 Vlastně	 pořád	
se	něco	shánělo.	Více	se	také	peklo.	
Jak	 vaření,	 tak	 pečení	 vonělo	 po	
chodbě	 paneláku,	 kde	 jsme	 bydleli.	
Nezapomenu,	 jak	 jsem	 něco	 voňa-
vého	 pekla	 a	 dcera	 přišla	 ze	 školy	
domů.	Když	jsem	jí	otevřela,	tak	do-
slova	vykřikla	radostí:	„Je	to	u	nás!	

(myslela	tím	vůni,	kterou	cítila	na	chodbě).
Dnes	 je	 vše,	 na	 co	 si	 jen	 člověk	 vzpomene	 k  dostání	 v  ob-
chodech.	A	reklamy,	které	nás	na	každém	kroku	nabádají	ke	
koupi	toho	či	onoho	zboží,	které	je	navíc	ještě	ve	slevě.	No,	
nekupte	 to,	 když	 nám	 to	 šetří	 čas	 a	 ještě	 i	 peníze!!!	 Mám	
však	pocit,	že	ten	čas,	ušetřený	díky	všem	těm	vymoženos-
tem	 zase	 „promarníme“	 buď	 se	 sebou,	 nebo	 s  dětmi,	 v  če-
kárnách	u	lékařů.	Času	máme	pořád	málo,	i	když	používáme	
„šetříce“	 času	 jako	 je	 např.	 automobil,	 či	 naše	 pomocníky	
v domácnosti:	vysavače,	pračky,	ledničky,	myčky,	potraviny,	
které	jsou	už	udělané	a	stačí	je	jen	ohřát	v mikrovlnce,	nebo	
zalít	horkou	vodou	a	chvíli	počkat…
Máme	ale	 také	 televizi,	DVD,	počítač,	 internet…	Takže	čas	
pořád	jaksi	chybí	a	na	pohyb	většinou	už	nezbude	vůbec	žád-
ný.	Když	je	málo	pohybu,	mělo	by	být	i	méně	jídla.	Ale	toho	
máme	většinou	nadbytek,	takže	se	pak	nemůžeme	divit,	že	

se	s tím	naše	tělo	nedovede	vypořádat.	V tom	lepším	případě	
tloustneme,	v tom	horším	pak	onemocníme.	Máme	bolesti	
hlavy,	kloubů,	páteře,	břicha,	máme	alergie…
Když	 se	 trochu	 zamyslíme	 a	 uvědomíme	 si,	 že	 vše	 v  na-
šem	 těle	 souvisí	 se	 vším	 a	 že	 máme	 velkého	 pomocníka		
–	AROMATERAPII,	máme	napůl	vyhráno!
Když	si	s lidmi,	kteří	přijdou	s nějakou	svou	„bolístkou“	po-
vídám	a	zeptám	se	jich	např.,	zda	mají	zdravé	zuby,	většinou	
odpoví,	že	některé	ano,	na	některých	mají	plombu	a	některý,	
že	jim	chybí.
Pak	 se	 zeptám,	 proč	 všechny	 zuby	 nečistí	 stejně	 jako	 ty	
zdravé.	Odpověď	je	jasná.	Jistěže	všechny	zuby	čistí	stejně.	
Znovu	 se	 potvrdí	 souvislost	 mezi	 vztahem	 jednotlivých	

zubů	 k  příslušným	 orgánům	 v  těle		
a	 podle	 jejich	 funkčnosti	 jsou	 zuby	
buď	zdravé,	opravené,	nebo	chybí.
Tytéž	 souvislosti	 můžeme	 vypozoro-
vat	na	kůži,	podle	toho	v jakých	mís-
tech	se	nachází	např.	ekzém,	lupénka	
či	vyrážka.	Toto	zase	ukazuje,	že	v těle	
něco	nefunguje	jak	má.
Častokrát	 se	 tyto	 problémy	 objevují	
v  místech,	 kde	 jsou	 lymfatické	 cesty	
nebo	 uzliny,	 které	 už	 jaksi	 nestíhají	
odpad	z těla	odvádět	cestami	k tomu	
určenými	(močí,	stolicí,	potem),	takže	
se	jich	zbavují	přes	kůži.
Velice	 často,	 ráda	 a	 ke	 spokojenos-
ti	 klienta	 doporučuji	 krém	 BODY	
SALVIA	s přikápnutím	éterických	ole-
jů	z jalovcových	bobulí	a	vetiveru.	Ten	
pak	 aplikuji	 na	 celou	 paži	 od	 vnitřní	
strany	zápěstí	až	do	podpaží,	překryji	
folií	a	ručníkem,	nebo	dekou.	Nechám	
působit	 asi	 půl	 hodiny	 (doma	 si	 to	

NOVINKA
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klient	může	nechat	 i	hodinu).	Celé	paže	 jsou	pak	mnohem	
volnější,	i	když	se	jako	oteklé	vůbec	nejevily.	Postižené	místo	
se	zklidní,	většinou	přestane	i	bolet.
Totéž	lze	použit	i	na	nohy.	Opět	tento	přípravek	naneseme	
na	nohy	od	paty,	přes	kolenní	jamku,	až	ke	tříslům.	I	zde	pře-
kryjeme	folií,	dekou	a	půl	hodiny	odpočíváme.	Na	kotníky	je	
skvělé	aplikovat	Lymfa–Pack.	Je	to	hotový	balzám	a	nohám	
se	neuvěřitelně	uleví.
Břicho	 ošetřené	 Fenyklovým	 masážním	 olejem	 neprospí-
vá	 jen	 malým	 dětem,	 ale	 po	 vyzkoušení	 zjistíte,	 že	 se	 vám	
„rozpohybují“	 střeva	 a	 pak	 budete	 cítit	 i	 úlevu.	 A	 to	 nejen	
v oblasti	břicha,	ale	i	zad.
To	vše	je	mnohem	efektivnější,	když	se	takto	hýčkáme	i	do-
ma.	Vždy	když	chceme	nějak	svému	tělu	pomoci	a	odlehčit.	
Kdo	zkusí,	pak	musí!!!	Protože	mu	to	dává	skvělý	pocit,	který	
opravdu	stojí	za	 to	vyzkoušet.	Aromaterapie	nám	dává	ne-
spočet	možností,	jak	si	život	vylepšit,	zpříjemnit	a	ozdravit.
Když	si	koupíte	knihu,	nezískáte	tím	automaticky	vědomos-
ti.	Ale	pokud	budete	chtít,	určitě	se	k Vám	potřebné	informa-
ce	dostanou	a	možná	budou	právě	z časopisu	Aromaterapie.	
Moc	Vám	to	přeji!

Kolarčíková Vlastimila,  
kosmetička-aromaterapeutka, Ostrava

Mob.: 603 286 335, vlastimilakolarcikova@seznam.cz

Vážený.pane.Hadku,
dovolte	 abych	 Vám	 touto	 cestou	 poděkovala	 za	 Vaši	 po-
radnu.	Nejen,	že	jste	mi	rychle	odpověděl	na	můj	dotaz,	ale	
Vaše	rada	se	mi	opravdu	osvědčila.	Jak	 jsem	Vám	ve	svém	
mailu	slíbila,	sděluji	Vám	i	své	poznatky.	Na	základě	Vašeho	
doporučení	 jsem	 si	 u	 své	 kosmetičky	 ihned	 objednala	 Vaší	
Aktidermu	LY.	Překvapila	mě	nejen	svou	konzistencí,	hlavně	
ale	svými	účinky.	Na	můj	atopický	ekzém	jsem	toho	vyzkou-
šela	 již	opravdu	hodně.	Výsledky	byly	někdy	hubené,	 jindy	

doslova	 žalostné.	 Občas	 se	 stávalo,	 že	 speciální	 krémy	 na	
atopický	 ekzém	 jsem	 vůbec	 nesnášela.	 Pokud	 něco	 pomá-
halo,	pak	jen	málo	a	ještě	k tomu	jen	krátkodobě.	Ve	chvíli	
prvního	použití	Aktidermy	jsem	měla	velice	smíšené	pocity.	
Přesto,	 že	 jste	 mě	 na	 „sladkou“	 lepkavost	 výrobku	 upozor-
nil,	 byl	 to	 prostě	 zážitek.	 Ve	 chvílích	 kdy	 pokožka	 svědí		
a	člověk	se	stále	musí	škrábat,	je	ale	ochoten	vyzkoušet	vše.	
Překvapení	na	sebe	nedalo	dlouho	čekat.	Během	krátké	chví-
le	se	svědění	uklidnilo	a	rozhostil	se,	již	dlouho	nepoznaný,	
úžasný	pocit	klidu.	Ještě	než	 jsem	šla	spát,	bylo	 to	zhruba	
během	dvou	hodin,	se	pokožka	zklidnila	celkově,	zarudnutí	
ztratilo	na	intenzitě.	Ranní	probuzení	s sebou	přineslo	další	
milé	 překvapení.	 Pokožka	 byla	 celkem	 klidná,	 místa	 posti-
žená	 ekzémem	 byla	 i	 podstatně	 jemnější.	 S  radostí	 jsem	
znova	nanesla	malé	množství	Aktidermy	na	postižené	části	
pokožky	a	po	dlouhé	době	 jsem	si	zase	mohla	vychutnávat	
bezproblémový	den.	Mohu	potvrdit,	že	lepkavost	na	kterou	
jste	 mě	 upozornil,	 se	 opravdu	 do	 půl	 hodiny	 ztratí.	 A	 tak	
se	 pro	 mě	 Aktiderma	 stala	 celodenním	 zachráncem.	 Jsou	
sice	 chvíle,	 kdy	 se	 můj	 ekzém	 jakoby	 snažil	 prosadit,	 stav	
pokožky	se	mírně	zhorší,	ale	po	nanesení	Aktidermy	dochází	
téměř	okamžitě	zase	k uklidnění	a	zlepšení.	Tak	účinný	pre-
parát	jsem	opravdu	neočekávala	ani	ve	snu.	Spolu	s doporu-
čeným	 meduňkovým	 sprchovacím	 olejem,	 který	 používám	
jak	na	sprchování,	tak	i	běžné	mytí	rukou,	mám	již	za	sebou	
tři	 klidné	 měsíce.	 Po	 čtyřech	 letech	 atopických	 útrap	 to	 je	
malý	zázrak.	Možná	Vás	potěší	i	sdělení,	že	v okruhu	mých	
známých	se	nachází	 stejně	postižení.	Samozřejmě,	že	 i	 jim	
jsem	Vaší	aktidermovou	proceduru	poradila.	I	u	nich	se	plně	
osvědčila.	Děkuji	Vám	tedy	nejen	za	sebe,	ale	i	za	ně,	že	jste	
nám	doporučil	výrobky,	které	doslova	a	do	písmene	dovedou	
zpříjemnit	každodenní	život.	Přeji	Vám	pevné	zdraví	a	mno-
ho	dalších	vynikajících	nápadů.
S hlubokou	úctou

Alena H.
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Dornova.masáž.
Vážený pane Hadku,
jako masér se na Vás obracím s dotazem, který se týká Dornovy 
masáže. Ta se provádí třezalkovým olejem, který se vyrábí 
lisováním třezalkových květů za studena do olivového oleje. 
Nepřemýšlel jste nad jeho výrobou? Myslím, že mnozí z  nás, 
kteří tuto masáž provádí, by takovouto nabídku uvítali.
Vím, že vyrábíte různé třezalkové oleje, nechaly by se i tyto 
oleje pro Dornovu masáž použít?
Předem Vám děkuji za Vaši odpověď.

Jiří K. Ostrava

Milý	pane	masére	Jirko,
hned	 v  úvodu	 mé	 odpovědi	 bych	 rád	 zmínil,	 že	 dotazů	 na	
třezalkový	 olej	 ve  vztahu	 k  Vámi	 jmenované	 Dornově	 ma-
sáži	 poslední	 dobou	 přibývá.	 Asi	 to	 bude	 tím,	 že	 se	 jedná	
o	 účinnou,	 speciální	 terapeutickou	 masáž,	 která	 nabízí	
nápravu	 různých	 problémů	 jak	 s  klouby,	 tak	 i	 páteřními	
obratli.	A	těch,	díky	našemu	životnímu	stylu,	neutěšeně	při-
bývá.	Vzhledem	k tomu,	že	nejsem	masér,	budete	se	muset		
spokojit	 s  vyjádřením	 výrobce	 třezalkových	 olejů.	 Nejprve	
bych	Vás	rád	upozornil,	že	třezalkový	olej	nikdo	nikdy	nevy-
robil	„lisováním	třezalkových	květů	za	studena	do	olivového	
oleje“.
A	nejen	do	olivového,	ale	ani	jiného	oleje.	Nevím,	kdo	Vám	
tuto	informaci	poskytl,	ale	jak	už	to	na	tom	světě	chodí,	liso-
vání	za	studena	je	prostě	„in“	a	tak,	„abychom	šli	s dobou“,	
pro	 jistotu	 i	 horký	 čaj	 by	 se	 asi	 měl	 připravovat	 lisováním	
za	studena.	Ono	těch	nesmyslů	koluje	celá	řada.	V  jednom	
z dotazů,	který	jsem	kdysi	dostal,	bylo	konstatováno,	že	tře-
zalkový	macerát	v olivovém	oleji	je	jedinečný	tím,	že	vyživuje	
meziobratlové	ploténky	a	chrupavku.	Nechápu,	jak	takovýto	
výrok	 může	 někdo	 zplodit.	 Třezalkový	 olej	 je	 terapeuticky	
účinný,	 já	 sám	 ho	 vnímám	 jako	 malý	 zázrak,	 ale	 zmíněná	

schopnost	vyživovat	chrupavky	a	ploténky…?	Pomalu	abych	
začal	 podezřívat	 třezalkový	 olej,	 že	 vyvolává	 i	 fantazmago-
rické	halucinace.
Třezalce,	třezalkovému	čaji,	jakož	i	třezalkovému	oleji	a	jeho	
výrobě	 jsem	 se	 obšírně	 věnoval	 v	   časopise	 Aromaterapie	
již	před	dvěma	roky.	Ve	vydání	č.	2/2008,	které	je	ve	formě	
PDF	i	na	našem	webu.	Proto	se	k této	problematice	nyní	již	
nebudu	vracet.	Na	stránkách	13	až	17	najdete	věcný	popis,	
jak	 se	 třezalkový	 olej	 vyrábí.	 Informace,	 kterou	 zcela	 jistě	
každý,	kdo	chce	pracovat	s třezalkovým	olejem,	ocení,	neboť	
jeho	výroba	není	technicky,	ale	časově	náročná.	
I	 to	 je	 důvod,	 proč,	 pokud	 je	 to	 možné,	 doporučuji	 vlastní	
výrobu.	K třezalkovým	olejům	nabízeným	na	trhu	se	raději	
nebudu	 vyjadřovat.	 Důvod	 je	 zcela	 jednoduchý.	 Většina	
dodavatelů	u	nabízených	olejů	halasně	 sděluje,	 že	 se	 jedná	
někdy	 o	 třezalkový	 olej,	 jindy	 svatojánský,	 ani	 anglický	
St.	 John‘s	 wort	 oil	 není	 k  zahození.	 Bohužel	 ona	 základní	
informace	 o	 maceračním	 oleji	 jakoby	 podléhala	 státnímu	
tajemství.	 Toto	 poznání	 mi	 napovídá,	 proč	 je	 ve	 většině	
případů	ultimativně	požadováno	ono	použití	olivového	ole-
je	 jako	 nosiče.	 Dle	 mých	 zkušeností	 však	 lze	 nejkvalitnější		
a	nejúčinnější	třezalkový	macerát	získat	nikoli	vyluhováním	
do	 olivového,	 ale	 oleje	 z  pšeničných	 klíčků.	 Vysoký	 obsah	
lecitinu	v tomto	oleji	nejen	napomáhá	vymacerovat	účinné	
látky	 z  třezalky	 jako	 komplex,	 ale	 garantuje	 i	 excelentní	
vstřebatelnosti	 tohoto	 oleje.	 Zakopaný	 pes	 však	 bude	 asi		
i	 v  lékopisech	 většiny	 zemí,	 které	 přikazují	 výrobu	 léko-
pisného	 třezalkového	 oleje	 právě	 do	 oleje	 olivového.	 Dle	
mého	tento	předpis	vznikl	v době,	kdy	tvůrci	lékopisu	o	oleji	
z  pšeničných	 klíčků	 ještě	 neměli	 ani	 potuchy.	 A	 tak	 místo	
striktního	trvání	na	olivovém	macerátu	bych	každému	ma-
sérovi	 doporučoval	 experimentování	 a	 získávaní	 vlastních	
zkušeností.	Vzhledem	k tomu,	že	Dornova	masáž	se	zabývá,	
tedy	dle	mých	chabých	znalostí,	nápravou	kloubů	a	obratlů,	
je	třezalkový	olej	opravdu	dobrá	volba.	Účinné	látky	třezal-
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ky	působí	 jako	vynikají	 tonikum	na	nervy,	v  tomto	smyslu	
snižují	vnímání	bolestivosti.	Od	pradávna	se	třezalkový	olej	
široce	používá	na	čerstvé	rány,	na	spáleniny,	kde	díky	svým	
antiseptickým	 účinkům	 brání	 zanícení	 poškozené	 pokožky		
a	současně	působí	i	protibolestivě.	I	proto	jej	lze	s úspěchem	
použít	při	natržených	svalech,	výronech,	pohmožděninách,	
houseru,	 dně,	 revmatismu.	 Dokonce	 se	 dobře	 osvědčil		
i	u	pásového	oparu.
V praxi	pak	lze	použít	prakticky	jakýkoli	třezalkový	olej.	Dle	
použitého	základního	oleje,	jakož	i	technologie	výroby,	však	
budou	účinky	značně	rozdílné.	
Zde	 bych	 rád	 vyslovit	 domněnku,	 že	 i	 aromaterapie	 může	
být	při	provádění	Dornovy	masáže	nápomocná.	Třezalkový	
olej	lze	dle	terapeutických	požadavků	doplnit	o	různé	éteric-
ké	oleje,	které	účinek	třezalkového	oleje	ještě	posílí.
Konec	 konců,	 v  nabídce	 firmy	 jsou	 z  mého	 pohledu	 velice	
zajímavé	 preparáty,	 přímo	 predestinované	 pro	 Dornovu	
masáž.	 Rád	 bych	 jmenoval	 osvědčenou	 specialitu	 proti	 bo-
lestem,	 Cayatherm.	 Dále	 pak	 mohou	 velice	 dobře	 pomoci	
osvědčené	 účinky	 multifunkčního,	 lecitinového	 preparátu	
Dr.	Voštěp.	Zmínit	musím	i	Thermoton,	který	již	dlouhá	léta	
jedinečně	pomáhá	při	artróze.
Z třezalkových	olejů	pak	máme	v běžné	nabídce	dva	druhy.	
Macerát	v oleji	z	pšeničných	klíčků	 (W10)	 je	základem	pro	
nejexkluzivnější	preparáty,	tedy	co	se	účinků	týká.	Druhým	
nabízeným	 olejem	 je	 směs	 sestávající	 z  95	 %	 sojového		
a	5	%	oleje	z pšeničných	klíčků	(S10),	který	zlepšuje	macerač-
ní	schopnosti	sóji.	Tento	třezalkový	olej	má	podstatně	nižší	
cenu.	Nutno	dodat,	že	ani	jeho	účinek	není	tak	intenzivní	ja-
ko	u	předešlého	oleje.	V případě	zájmu	však	můžeme	nabíd-
nout	i	další	dva	maceráty,	používané	při	výrobě	kosmetiky.	
Macerát	třezalky	v kanolovém	oleji	(K10),	taktéž	s 5	%	oleje	
z pšeničných	klíčků	a	samozřejmě	 i	 to,	co	bych	v kontextu	
s  Vaším	 dotazem	 označil	 za	 „speciální	 Dornův	 olej“.	 Tedy	
lékopisný	třezalkový	olej,	který	byl	vyroben	macerací	třeza-

lky	v olivovém	oleji	(O10),	lisovaném	za	studena.	Vzhledem	
k tomu	že	dva	posledně	jmenované	třezalkové	oleje	nejsou	
ve	standardní	nabídce,	jsou	v případě	zájmu	dodávány	s po-
čítačovou	etiketou.	Co	se	cen	týká,	zde	je	informace	celkem	
jednoduchá.	
Třezalkový	 macerát	 v  kanolovém	 oleji	 má	 cenu	 identickou	
jako	třezalkový	macerát	v sojovém	oleji.
Třezalkový	macerát	v olivovém	oleji,	jak	jinak	než	lisovaném	
za	studena,	tedy	panenském,	má	následující	maloobchodní	
cenové	relace:	
115	ml	=	171,17;			215	ml	=	268,75;			500	ml	=	507,93;	
1000	ml	=	863,48
Krom	dotazů	na	masážní	oleje	při	Dornově	masáži	přichází		
i	stejné	dotazy	na	Breussovu	masáž.
Zde	 mohu	 jen	 dodat,	 že	 všechny	 poskytnuté	 informace	
ve	 vztahu	 k  Dornově	 masáži	 mají	 plnou	 poplatnost	 i	 při	
Breussově	masáži.

Karel	Hadek
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Dobrý den, 
prosím Vás, je možné opalovacím olejem OF 15 mazat už  
5 měsíční miminko? 
Ptá se mně jedna zákaznice proto, že obsahuje i nějaké vita-
míny a já s tím nemám vůbec zkušenosti u takhle malinkých 
dětí. Holčička od narození používá jen Vaše preparáty, a tak 
ji nechtějí mazat nějakou chemií. Předem děkuji za odpověď.

Hana M.

Milá	paní	Hano,	
děkuji	Vám	za	Váš	mail	i	důvěru,	se	kterou	se	na	mě	se	svým	
dotazem	obracíte.	
Samozřejmě,	 že	 je	 možné	 i	 na	 pokožku	 takto	 malých	 dětí	
aplikovat	opalovací	olej	s	OF	15.	Zde	si	však	nemohu	odpus-
tit	otázku,	zda	je	to	vůbec	nutné.	Tak	malé	děcko	bych	nikdy	
nevystavoval	situaci,	kdy	by	toto	opatření	bylo	nutné.	
Pokožka	takovýchto	mrňat	není	na	ta-
kovéto	situace	připravena	a	dle	mého	
je	jediným	adekvátním	řešením	oprav-
du	 opatrné	 a	 šetrné	 opalování,	 nikoli	
přímo	na	slunci,	ale	výhradně	ve	stínu.	
I	zde	bych	doporučoval	pobyt	v příro-
dě	brzo	dopoledne	či	pozdě	odpoledne.	
Podle	věku	holčičky	je	evidentní,	že	to	
bude	její	první	léto,	že	její	organizmus	
se	bude	teprve	s	letním	sluníčkem	se-
znamovat	 a	 reagovat	 na	 něj.	 Zde	 pak	
vůbec	nejde	o	kvalitu	oleje,	ta	je	oprav-
du	 vynikající,	 ale	 o	 zdraví	 a	 potřeby	
děcka.	 Sebelepší	 opalovací	 preparát,	
nemůže	nahradit	rozumné	rodiče.	
Jako	 adekvátní	 za	 daných	 okolností	
bych	 viděl	 ošetřování	 pokožky	 a	 její	
ochranu	před	vysoušením	buď	čistým	
bambuckým	máslem,	nebo	jojobovým	

či	sezamovým	olejem.	Jmenované	lipidy	obsahují	od	přírody	
složky,	jež	chrání	před	UV	zářením	a	jejich	ochranný	faktor	
se	 pohybuje	 kolem	 4.	 Pokud	 jde	 o	 vitamíny,	 tedy	 vitamin	
E,	A,	betakarotén	ty	lze	přidat	i	do	výše	jmenovaných	tuků.	
Důležité	 jsou	 však	 až	 u	 preparátů	 určených	 jako	 ochrana	
před	sluníčkem.	

Karel	Hadek	

Dobrý den, 
dočetla jsem se o širokém použití brutnákového oleje a jeho 
příznivých účincích. Nejen o oleji, ale i odvaru z natě brutná-
ku. Je pravda, že při dlouhodobějším užívání jsou olej i odvar 
škodlivé pro játra? A jak dlouho se může užívat nebo s jakými 
přestávkami. 

S pozdravem ing. Helena J.

Vážená	 paní	 inženýrko,	 dovolte,	 abych	 Vám	 nejprve	 po-
děkoval	 za	 Váš	 mail	 i	 Vámi	 zaslaný	 dotaz.	 Co	 se	 brutnáku	
týče,	 ve	 smyslu	 Vašeho	 dotazu	 s	 ním	 mám	 jak	 malé,	 tak		
i	velké	zkušenosti.	Ty	malé	se	pak	týkají	odvaru.	Vím,	že	se	
dá	z	mladých	rostlin	připravovat	salát,	že	se	z natě	brutnáku	
připravuje	odvar.	Díky	obsaženým	složkám,	alkaloidům	ama-
bilinu,	intermedinu,	lycopsaminu,	a	dalším,	které	jsou	ozna-
čovány	jako	mírně	toxické,	jej	nelze	doporučovat	k přípravě	
silných	odvarů	a	dále	pak	jejich	dlouhodobé	popíjení.	Běžná	
konzumace	 ať	 již	 čerstvých	 listů,	 či	 popíjení	 čaje	 po	 dobu	
jednoho	měsíce,	dle	mého,	žádné	problémy	způsobit	nemo-
hou.	Brutnák	dále	působí	jako	mírné	projímadlo	a	vykazuje	
protizánětlivé	 účinky,	 hlavně	 pak	 v  oblasti	 močových	 cest.	
Jsou	známa	i	jeho	mnohá	další	použití.	S brutnákovou	natí	
jsem	však	nikdy	neexperimentoval	a	tudíž	na	tuto	část	Vaší	
otázky	 nemohu	 věcně	 odpovědět.	 Situace	 se	 mění,	 pokud	
jde	o	brutnákový	olej.	Díky	vysokému	obsahu	(cca	22	%)	kyse-
liny	gamalinolenové	jej	lze	považovat	za	významné	terapeu-	
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tikum	 u	 lidí	 kteří,	 mají	 nedostatečnou	
vlastní	 produkci	 KGL	 a	 z	 toho	 vyplýva-
jící	 problémy.	 Těmi	 pak	 mohou	 být	 např.	 premenstruální	
syndrom,	 lupénka,	 ekzémy.	 Už	 vzhledem	 k	 ceně	 tohoto	
oleje	 je	předávkování	 téměř	vyloučeno.	Denní	 terapeutická	
dávka	 se	 pohybuje	 kolem	 1,5	 až	 3	 ml	 denně.	 Přepočteno	
na	kapky,	45	až	90	kapek,	rozdělených	do	3	denních	dávek.		
I	přes	jeho	terapeutický	význam	zůstává	brutnákový	olej	„jen“	
směsí	mastných	kyselin,	tedy	běžným	olejem.	Teoreticky	by	
jej	bylo	možné	používat	i	jako	běžný	potravinářský	olej,	ale...	
Ta	cena!	U	oleje	tedy	lze	vyloučit,	že	by	jakýmkoli	způsobem	
mohl	 poškozovat	 játra.	 Považuji	 za	 nutné	 zmínit,	 že	 na	
rozdíl	od	natě,	olej	brutnáku	žádné	ze	zmíněných	alkaloidů	
neobsahuje.	 U	 lidí,	 kteří	 tuto	 drahocennost	 používají	 jako	
lék,	žádné	časové	omezení	neplatí,	spíše	naopak.	Vzhledem		
k	tomu,	že	tělíčko	některých	jedinců	není	schopno	v	potřeb-
né	míře	přetvářet	kyselinu	linolovou	na	kyselinu	gamalino-
lenovou,	 musí	 být	 brutnákový	 olej	 podáván	 permanentně	
jako	 terapeutikum.	 Doslova	 a	 do	 písmene	 je	 to	 „rozsudek	
na	doživotí“.	Budu	rád,	pokud	Vám	tato	moje	odpověď	bude	
alespoň	trošku	užitečná.	

Karel	Hadek	

Dobrý den, 
měla bych dotaz. Jaké éterické oleje se mohou užívat při nachla-
zení u 2 letého dítěte? Myslím např. v olejovém nosiči k potírání 
hrudníčku, nebo inhalace. Mohu u takto malého dítěte použít 
např. eukalyptus, mátu? Nebo tea tree? Levanduli určitě ano. 
U dospělého bych asi udělala směs např. eukalypt, levandule, 
tea tree, ale nevím, zda můžu tuto kombinaci použít u takto 
malého dítěte. Děkuji za odpověď. 

Radka H.

Milá	paní	Radko,	
děkuji	 Vám	 za	 Váš	 mail	 i	 důvěru,	 se	 kterou	 se	 na	 mě	 se	
svým	dotazem	obracíte.	U	takto	malého	děcka	nezbývá,	než	
být	velmi	opatrný.	Eukalyptový	olej	 lze	použít,	na	potírání	
hrudníku,	zde	bych	doporučoval	druh	eukalyptus-citriodora.	
Je	přece	jenom	daleko	jemnější.	Kombinovat	jej	lze	s levan-
dulí,	 jak	píšete,	a	 ještě	bych	doporučil	 i	borovici,	popřípadě	
mateřídoušku.	Zde	pak	hodně	záleží	na	použité	koncentraci.	
Malé	 děti	 jsou	 daleko	 citlivější	 než	 my	 dospělí	 „ignoranti“.	
Vhodná	by	byla	směs	např.	Eukalyptus-citriodora	6	až	7	dílů,	
borovice	 2	 až	 3	 díly,	 mateřídouška	 1	 díl.	 No	 a	 0,5	 %	 max.		
1	%	přidat	do	olejového	nosiče.	Stejnou	směs	pak	lze	použít	
i	na	inhalace,	např.	na	kapesníček	v	ložnici.	V	případě	kašle	
pak	lze	použít	na	inhalace	hotový	speciální	preparát	Atemol.	
Budu	 rád,	 pokud	 Vám	 moje	 odpověď	 bude	 alespoň	 trošku	
užitečná.	

Karel	Hadek		
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Betakarotén
Ono	„mrkvové	barvivo“	betakarotén	je	stejně	tak	dobře	zná-
mo	pod	označením	provitamin	A.	V organizmu	pak	dochází	
k přeměně	tohoto	vitamínového	předstupně	na	vitamín	A.	
Je	všeobecně	známo,	že	nedostatek	vitamínu	A	v těle	vede	
k  různým	 problémům.	 Zde	 pak	 bývá	 nejčastěji	 řeč	 o	 zraku		
a	šerosleposti.	V případě	přebytku	přestává	být	oním	„hod-
ným“	vitaminem	a	stává	se	pro	organismus	toxickým.	Právě	
jeho	 toxicita	 při	 předávkování	 je	 pak	 hlavní	 důvod,	 proč	
nelze	 doporučovat	 přímou	 konzumaci	 vitamínu	 A.	 Pokud	
ano,	pak	pouze	po	konzultaci	s oborníkem.	Daleko	vhodnější	
je	spoléhat	se	na	 jeho	proformu	-	betakarotén.	Příroda	zde	
zařídila,	že	v případě	potřeby	si	z něj	tělíčko	každého	jedince	
potřebné	 množství	 vitamínu	 A	 vytvoří.	 Tato	 „výroba“	 pak	
probíhá	 v  tenkém	 střevě.	 Není	 bez	 zajímavosti,	 že	 z  jedné	
molekuly	 betakarotenu	 vznikají	 dvě	 molekuly	 vitamínu	 A.	
Na	 rozdíl	 od	 vitamínu	 A	 pak	 betakarotén	 ani	 při	 předáv-
kování	 není	 toxický.	 Konzumujeme-li	 potraviny	 bohaté	 na	
betakarotén	nesmíme	zapomenout,	že	je	rozpustný	v tucích	
a	 olejích.	 Betakarotén	 hraje	 v  organizmu	 důležitou	 roli.	
Zvyšuje	rezistenci	vůči	 infekčním	chorobám,	hlavně	pak	se	
účastní	na	hojení	kožních	poranění,	 je	důležitým	faktorem	
ochrany	pokožky.	V této	souvislosti	je	vhodné	podotknout,	
že	 je	často	označován	 jako	provitamín	krásy.	Zní	to	hezky,	
hlavně	 pak	 nesmíme	 zapomenout	 spojovat	 krásu	 se	 zdra-
vím.	Spolu	 s vitamínem	E	mají	 společně	velký	vliv	na	 stav	
pokožky.	Způsobují	její	jemné	prokrvení	a	půso-
bí	tak	nejen	její	lepší	vzhled,	ale	i	proti	její	
ochablosti.	 Vzhledem	 ke	 své	 rozpust-
nosti	v tucích	je	betakarotén	vstřebáván	
dobře	pokožkou.	Proto	by	neměl	chybět	
v kosmetických	preparátech.	Má	to	však	
jeden	 háček.	 Pokud	 by	 se	 ho	 použilo	
větší	množství,	vybarví	nejen	pokožku,	ale	
současně	 i	 spodní	 prádlo.	 Vzhledem	 k  jeho	

jak	antioxidačním,	 tak	 i	 regeneračním	vlastnostem,	by	pak	
neměl	 chybět	 v  dostatečném	 množství	 hlavně	 v  opalova-
cích	preparátech.	Zde	 je	však	daleko	důležitější	 začít	 již	na	
začátku	 opalovací	 sezony	 pravidelně	 konzumovat	 stravu	
na	 tento	 provitamín	 bohatou.	 Jako	 vhodnou	 doporučuji	
mrkvovou	 kúru.	 Nastrouhanou	 mrkev	 pokapat	 citrónovou	
šťávou	 a	 pravidelně	 ji	 konzumovat.	 K  tomu	 samozřejmě	
i	 nějaký	 ten	 tuk,	 třeba	 chleba	 s  máslem,	 ve	 kterém	 se	 pak	
v  těle	 může	 rozpustit.	 Organizmus	 takto	 lze	 na	 slunečné	
dny	dobře	připravit.	Nespotřebované	zásoby	betakaroténu	si	
organizmus	ukládá	v pokožce,	která	se	zbarvuje	do	oranžova	
a	dává	pokožce	hezký	vzhled.	Betakarotén	i	vzniklý	vitamín	
A	pak	mohou	v mnoha	případech	ochránit	před	„sluneční“	
alergií.	A	nejen	to.	Sluníčko	se	svým	ultrafialovým	zářením	
je	 „lékem“	 doslova	 i	 do	 písmene.	 Krom	 pozitivních	 účinků	
vykazuje	 i	účinky	nežádoucí.	A	právě	betakarotén	a	z	něho	
se	permanentně	vytvářející	vitamin	A	se	svým	„kamarádem“	
vitaminem	E	podílí	na	schopnosti	se	s nežádoucími	účinky	
UV	záření	rychleji	a	efektivněji	vyrovnat.	Regenerační	schop-
nosti	organizmu	dobře	předzásobeného	betakaroténem	jsou	
daleko	vyšší.	Taktéž	vlastní	ochranný	faktor	vůči	UV	záření	
je	posílen	a	imunitní	reakce,	tvorba	hnědého	kožního	barvi-
va	melaninu,	probíhá	rychleji.	Kombinovaným	použitím	be-
takaroténu	ve	stravě	i	kosmetice	se	tak	lze	chránit	před	před-
časným	stárnutím	pokožky.	Za	zmínku	stojí	i	skutečnost,	že	
v součinnosti	s vitaminem	E	působí	daleko	efektivněji	i	proti	
vzniku	volných	radikálů.	Nejen	na	sluníčku	ale	betakarotén	

prokazuje	 své	 služby.	 Z  pohledu	 kosmetiky	 je	
důležitý	 jak	pro	vrchní	vrstvy	pokožky,	
tak	i	pro	sliznice.	Jeho	nedostatek	se	tak	
může	projevit	jak	suchostí	pokožky,	tak	
i	sliznic.	Zde	 je	pak	 jedno,	zda	se	 jedná	
o	 sliznice	 nosu,	 či	 komplexu	 dýchacích	
cest,	ústní	dutiny	či	močových	nebo	po-
hlavních	orgánů.	V této	souvislosti	bych	

rád	zmínil	i	skutečnost,	že	vznik	různých	nádo-
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rových	onemocnění,	hlavně	pak	sliznic,	bývá	často	dáván	do	
souvislosti	s	nedostatkem	vitamínu	A.	Na	závěr	již	jen	malý	
pohled	do	historie.	V dobách,	kdy	lidé	v zimě	hladověli	a	tě-
šili	se	na	jaro,	protože	jim	přinášelo	s obnovující	se	vegetací		
i	nový	zdroj	obživy,	konzumovali	i	značné	množství	z obje-
vující	se	zeleně.	A	tak	krom	nestravitelé	celulózy,	která	čistila	
mechanicky	 jejich	trávicí	 trakt,	konzumovali	 i	betakarotén,	
který	 je	v nich	bohatě	zastoupen.	Z  tohoto	pohledu	se	ne-
bojím	říci,	že	na	příchod	slunečných	dnů	byli	naši	pradávní	
předkové	od	přírody	daleko	lépe	připraveni.

Karel	Hadek

Katalog a časopis si nemusíte půjčovat! Lze je objednat na adrese:

Aromaterapie 

Karel Hadek

Tovární 510

349 01 Stříbro
e-mail: info@karelhadek.eu

Vodafone: 775 274 059, T-Mobile: 731 336 475, O2: 722 458 765
Tel.: 374 625 384,  Fax/tel.: 374 625 428

Sluníčková.soutěž.
Odpovědí	 na  minulou	 soutěž	 přišlo	 prostě	 moře.	 Mailová	
schránka	 praskala	 ve	 švech.	 Těch	 správných	 odpovědí	 ale	
bylo	 poskrovnu.	 Saturejku	 horskou	 si	 totiž	 mnozí	 spletli	
s rozmarýnou.	Blahopřeji	tak	těm,	kteří	odpověděli	správně.	
Výherci	 byli	 vyrozuměni	 a	 jejich	 jména	 jsou	 zveřejněna	 na	
webu.	Na.léto.pak.máme.novou.soutěž.-.třezalkovou..

A zde jsou otázky:

Jakou.barvu.má.třezalkový.olej?
1)	Tmavě	žlutou,		2)	vínově	rudou,		3)	hnědou.

Třezalkový.olej.se.vyrábí
1)	ze	sušené	třezalky,		2)	z čerstvé	třezalky,	
3).z kořene	třezalky.

Macerace.probíhá:
1)	Jeden	týden,		2)	14	dní,		3)	6	-	8	týdnů.

Odpovědi	zasílejte	na:	akh-soutez@email.cz.	
Uzávěrka	soutěže	je	15.	8.	2010	ve	24.00	hodin.	
Ze	správných	odpovědí	bude	vylosováno	10	výherců.	

1..cena:.odběr.zboží.v hodnotě.1000.Kč.
2..cena:.odběr.zboží.v hodnotě.750.Kč.
3..cena:.odběr.zboží.v hodnotě.500.Kč.
4.-.5..cena:.odběr.zboží.v hodnotě.300.Kč.
6.-.10..cena:.odběr.zboží.v hodnotě.150.Kč
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Smutně.Veselý.
Myslím,	že	není	kurzu,	na	kterém	bych	opomněl	nejen	při-
pomenout,	ale	i	zdůvodnit	jedno	z úsloví,	které	jakoby	stále	
více	nabíralo	na	platnosti:	„Nikdy,	nikomu	a	ničemu	nevěř“.	
Samozřejmě,	že	ani	já	si	nečiním	nárok	na	výjimku.	
Důvod	 proč	 to	 říkám,	 je	 zcela	 jednoduchý.	 Aromaterapie	
je	 velice	 individuální	 a	 „co	 voní	 jednomu,	 nemusí	 vonět	
druhému“.	 Ale	 ono	 nejde	 jen	 o	 vůně.	 Stejně	 tak	 tomu	 je		
i	s účinky	éterických	olejů,	např.	ve	vztahu	k momentálnímu	
zdravotnímu	stavu.	Proto	je	důležité	mít	dostatek	informací	
a	 hodnotit	 je	 svým	 vlastním	 rozumem.	 Podívá-li	 se	 člověk	
na	reklamu,	a	nemusí	to	být	zrovna	a	jen	kosmetika,	pak	se	
jeden	nestačí	divit.	Nemožné	se	děje	na	počkání	a	zázraky	do	
tří	dnů.	Zde	bezmyšlenkově	uvěřit..?	Ne,	ne,	ve	většině	pří-
padů	by	brzo	následovalo	nějaké	to	potrestání	za	hloupost.	
Asi	i	proto	se	poradna	vůbec	nemusí	obávat	o	dotazy	i	z této	
oblasti,	kterých	přichází	stále	víc	a	víc.

Před	pár	dny	jsem	dostal	velice	zajímavý	dotaz.	Odpověď	na	
něj	 není	 záležitostí	 „poradny“,	 spíše	 je	 vhodné	 se	 nad	 ním	
zamyslet.

Dobrý	den	pane	Hadek.
Zdravím	Vás	a	rovnou	jdu	na	věc.	V	dnešním	deníku	Právo	
a	 jeho	 příloze	 Styl	 vyšel	 zajímavý	 článek:	 „Provokativní	
novinky	v	péči	o	dětskou	pleť	a	rady	Dr.	Michaela	J.	Corka		
z	Univerzity	v	Sheffieldu“.	Myslím,	že	to	ovlivní	názor	hodně	
lidí.	Pán	brojí	proti	kosmetice	bez	konzervantů	a	proti	olivo-
vému	oleji	na	dětskou	pokožku,	že	je	lepší	slunečnicový,	kte-
rý	tolik	nenarušuje	barieru	kůže.	Prosím	Vás	mrkněte	na	to	
a	pomozte	nám	kosmetičkám	se	v	tom	množství	informací	
fundovaně	orientovat.	Děkuji	a	přeji	pěkné	dny.	

Vaše kosmetička Eva W.

Již	toto	upozornění	mi	nedalo	spát	a	tak	jsem	si	hned	zmí-
něný	deník	i	s přílohou	nechal	obstarat.	
Přiznávám,	oči	jsem	měl	navrch.	Co	se	dělo	na	onom,	v člán-
ku	jmenovaného	kongresu	primární	péče	v Praze	nevím,	pří-
tomen	jsem	nebyl.	To,	co	říkal	pan	Dr.	Cork,	jsem	na	vlastní	
uši	neslyšel,	zato	na	vlastní	oči	četl,	dokonce	několikráte,	co	
napsal	pan	Petr	Veselý.
Nutno	 říci,	 v  článku	 je	 mnohé	 s  čím	 musí	 jeden	 souhlasit.	
Bohužel,	ale	nejen	to.	
Podle	článku	pana	Veselého	olivový	olej	škodí	pokožce	díky	
obsahu	 kyseliny	 olejové.	 Doporučuje	 maminkám	 malých	
dětí	 olej	 slunečnicový	 a	 jeho	 argumentem	 je	 vysoký	 obsah	
kyseliny	 linolové.	 Zmíněné	 obsahy	 mastných	 kyselin	 fakt	
souhlasí,	jen	pro	upřesnění	dodávám,	že	olivový	olej	obsahu-
je	kyseliny	olejové	(C18:1)	zhruba	kolem	75	%.	Slunečnicový	
olej	se	pak	může	pochlubit	zhruba	70	%	dvojnásobně	nena-
sycené	kyseliny	linolové	(C18:2).
Autor	článku	straší	olivovým	olejem,	to	mu	nejspíše	k živo-
bytí	stačí.	Argumenty	mu	nejspíše	uvízly	v prázdné	lahvi	od	
daného	oleje.	
Nezbývá	tedy	než	doplnit,	že	olivový	olej	obsahuje	 i	kolem		
15	%	kyseliny	 linolové.	Dále	se	v něm	nachází	steroly,	fos-
folipidy,	polyfenolické	složky,	tokoferoly	(vitamin	E)	a	další,	
velice	 zajímavé	 bioaktivní	 složky.	 Jedná	 se	 o	 relativně	 sta-
bilní	tuk,	který	se	od	nepaměti	používá	jak	v kosmetice	tak	
i	 dermatologii.	 Asi	 ne	 nadarmo	 se	 jedná	 i	 o	 olej	 lékopisný.	
Nikoli	články	páně	Veselého	či	názory	Dr.	Corka,	ale	tisíci-
leté	 empirické	 poznatky	 vedly	 k  používání	 olivového	 oleje	
jak	v kosmetice,	tak	i	dermatologii.	Olivový	olej	se	projevuje	
normalizací	 funkcí	 pokožky,	 při	 suchosti	 redukuje	 tvorbu	
šupin,	vykazuje	protizánětlivé	účinky.	Tyto	skutečnosti	po-
tvrdí	každý,	kdo	s olivovým	olejem	pracuje.	
U	 těch	 nejmenších	 bych	 ho	 ale	 také	 nedoporučoval.	 Jejich	
pokožka	je	velice	vnímavá	a	olivový	olej	bych	označil	v tom-
to	 případě	 jako	 biologicky	 příliš	 aktivní.	 Hlavně	 pak	 ten	
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superkvalitní,	 tedy	 lisovaný	 za	 studena.	 Mohlo	 by	 se,	 byť	
výjimečně,	stát,	že	bude	hůře	snášen.	Dále	pak	v něm	postrá-
dám	i	vhodné	emulgátory	V/O,	jakož	i	voskové	složky,	které	
jsou	běžnou	součástí	kožních	lipidů.
Jen	pro	zajímavost	bych	zde	vyslovil	obavu,	že	i	velice	jemný	
mandlový	olej,	navzdory	tisíciletým	zkušenostem	asi	někdo	
brzy	vyhlásí	za	nevhodný	pro	děti.	Vždyť	i	mandlový	olej	se	
taktéž	chlubí	vysokým	podílem	kyseliny	olejové.	Tedy	kon-
krétně	kolem	70	%.	
Jako	náhradu	doporučuje	pan	Dr.	Cork	slunečnicový	olej…
Maminky	 brzděte.	 Pokud	 to	 není	 chyba	 překladu,	 pak	 pan	
Dr.	Cork	neví,	o	čem	mluví.	Slunečnicový	olej	patří	do	tzv.	
vysychavých	 olejů	 a	 právě	 díky	 vysokému	 obsahu	 kyseliny	
linolové	 by	 u	 něj	 mělo	 být	 vždy	 varování,	 že	 by	 se	 neměl	
používat	 u	 normální	 a	 suché	 pokožky.	 On	 je	 terapeuticky	
také	 velice	 účinný,	 zvláčňuje	 pokožku,	 je	 to	 vynikající	 olej,	
ale	specialita	na	mastnou	pleť!	Proto	jej	receptuji,	buď	samo-
statně,	či	s podobnými	oleji	s vysokým	podílem	vícenásobně	
nenasycených	mastných	kyselin	výhradně	do	preparátů	na	
tento	typ	pleti.	A	ošetřovat	se samotným	slunečnicovým	ole-
jem	malé	děti…?	Tak	to	považuji	za	hodně	nejapný,	byť	dok-
torský,	vtip.	Upřímně	řečeno,	svého	syna	bych	Dr.	Corkovi	
fakt	nesvěřil,	dokonce	ani,	když	zlobí.	Nepřál	bych	si,	abych	
po	půl	roce	konstatoval,	že	produkci	jeho	vlastních	kožních	
tuků	zasáhla	„corkovo-slunečnicová	krize“.	
Zde	 však	 nutno	 podotknout,	 že	 je	 známo	 několik	 biotopů	
slunečnicového	oleje,	dokonce	i	takové,	které	se	skládají	až	
z	80	%	kyseliny	olejové.	Vzhledem	k tomu,	že	pan	Veselý	lo-
buje	pro	kyselinu	linolovou,	nutno	předpokládat,	že	pánové	
mají	na	mysli	 v obchodní	 síti	 standardně	nabízený	sluneč-
nicový	olej.
Z výše	uvedených	důvodů	téměř	vždy	doporučuji	používání	
rostlinných	olejů	nikoli	samostatně,	ale	ve	směsích.	Zde	pak	
netřeba	mít	strach	ani	ze	slunečnicového	oleje.	
Pan	Veselý	se	dále	rozepisuje	o	Dr.	Corkovi	a	starších	deter-

gentech.	Zde	máte	plně	pravdu.	Ty	jsou	pro	pokožku	nejen	
nevhodné,	 ale	 přímo	 pohroma.	 Doporučuje	 se	 používat	
„moderní	 mycí	 prostředky“.	 Co	 je	 tím	 myšleno,	 Dr.	 Cork	
však	 opomněl	 konkretizovat.	 Nebo	 že	 by	 autor	 článku?		
O	 odstavec	 dál	 se	 pak	 lze	 dočíst,	 to	 prostě	 musím	 citovat:	
„Na	aktivitu	proteáz	mají	vliv	například	zásadité	mycí	pro-
středky,	to	jsou	třeba	klasická	mýdla.	Proto	je	doporučujeme	
nahrazovat	šetrnějšími	moderními	tekutými	mýdly“.	
Máte	 představu,	 co	 tvoří	 ta	 vaše	 šetrnější	 tekutá	 mýdla…?	
Pane	 Dr.	 Corku	 i	 Petře	 Veselý,	 jsme	 zpět	 u	 detergentů.		
A	jestli	jsou	moderní	nebo	ne…	Detergenty	jsou	prostě	agre-
sivní	 vůči	 pokožce!	 Je	 to	 dáno	 jejich	 HLB	 hodnotou,	 která	
se	u	nich	vždy	pohybuje	nad	úrovní	HLB	30.	HLB	kožních	
tuků	Vám	nejspíše	absolutně	nic	neříká.	Kožní	lipidy	nejsou	
emulgovány	 detergenty,	 ale	 vykazují	 V/O	 emulgaci.	 Vaše	
„moderní	 tekutá	 mýdla“	 kožní	 hydrolipidový	 kyselý	 plášť	
narušují,	rozpouští	a	způsobují	vysoušení	pokožky.	
Tam	 jste	 opravdu	 již	 jen	 zapomněli	 doporučit	 dodatečně	
hydratační	krémy	i	pro	dětičky…	
Tak	 trochu	 mi	 to	 připadá,	 jako	 kdyby	 internista	 říkal	 paci-
entovi	s	diabetem:	„Člověče,	ne	aby	vás	napadlo	si	dávat	do	
čaje	krupicový	cukr	starého	typu.	Čaj	si	musíte	jako	diabetik	
sladit	moderním	kostkovým	cukrem“.	
Ale	 on	 je	 takovýmito	 nepovedenými	 doktorskými	 vtípky	
prošpikován	celý	článek.	Obyčejná	voda	škodí	a	tak	„expert“	
doporučuje	moderní	tekutá	mýdla	(co	takhle	opatřit	vodu	po-
dobně	jako	cigarety	varovným	nápisem,	že	poškozuje	pokož-
ku,	to	vás	ještě	nenapadlo?).	Vědecky	lze	přece	dokázat,	pane	
Dr.	Michaeli	Corku,	že	každý	kdo	používal	obyčejnou	vodu	na	
mytí	a	koupání	nejpozději	do	120-ti	let	od	prvního	umytí	ze-
mřel..!	Přírodní	kosmetika	se	dle	vás	kupuje	výhradně	„někde	
na	trhu“,	kosmetické	preparáty	bez	chemické	konzervace	jsou	
nebezpečnější	než	ony	konzervované…	Že	by	zde	platilo	pří-
sloví:	„Podle	sebe	soudím	Tebe“?	Promiňte,	vycházím	z toho,	
že	nejste	chemicky	konzervován…	
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Že	by	konzervanty	likvidovaly	symbiotickou	mikroflóru,	že	
by	 alergizovaly,	 jste	 ještě	 neslyšel	 nejspíše	 jen	 a	 jen	 proto,	
že	v	Anglii	se	jezdí	na	silnici	vlevo.	A	že	by	byly	konzervační	
složky	v	preparátech	v	tak	malém	množství,	že	by	se	děcko	
muselo	koupat	a	ošetřit	50	milionkrát	denně,	aby	to	mohlo	
uškodit,	pane	doktore,	tak	tohle	vyjádření	není	ani	na	úrovni	
anglického	královského	Dr.	Šaška.
Také	se	mi	líbí,	že	byste	dal	na	internet	rodičovský	filtr,	kvůli	
nebezpečným	 informacím.	 Pokud	 Vás	 smím	 poprosit,	 za-
čněte	u	sebe,	už	jste	jich	do	světa	jen	v tomto	článku	vypustil	
až	neúnosně	mnoho.
V článku	též	radíte:	„Co	nejvíce	mluvit	s doktory“.	Souhlas!	
Ale	zapomněl	jste	napsat	s kterými.	Doufám	jen,	že	tím	ne-
míníte	podobné	rádce,	jako	jste	Vy	sám.	Víte,	znám	špičkové	
lékaře,	jsou	chloubou	medicíny,	ale	znám	i	takové,	jimž	jejich	
„odborná	 výbava“	 dovolí	 např.	 předepsání	 kortikoidů	 mě-
síčnímu	děcku	na	nezánětlivý	atopický	ekzém	(samozřejmě	
jdeme	s dobou,	tedy	kortikoidů	nových	typů…).	
Co	 říci	 závěrem..?	 500	 let	 v  historii	 vývoje	 člověka	 není	
téměř	nic.	Před	500	lety	to	byli	vědci,	kdo	tvrdili,	že	Země	
je	středem	vesmíru.	Kdo	tomu	nevěřil,	nebyl	filtrován	přes	
internet,	ale	upálen.	Je	třetí	tisíciletí	a	já	mám	pocit,	že	pro	
některé	„učence“	je	Země	stále	ještě	středem	vesmíru.	Jsem	
rád,	že	po	dokončení	 tohoto	článku	nebudu	nejen	upálen,	
ale	ani	corkovsky	přefiltrován.
A	pan	Veselý..?	Napsal	to	fakt	až	dojemně	hezky.	V souvis-
losti	 právě	 s  takovýmito	 články	 na	 kurzech	 Aromaterapie	
pak	dávám	k	dobru	i	další	poznatek.	Novinářem	často	bývá	
člověk,	 který	 má	 od	 Boha	 dar,	 že	 umí	 krásně	 psát.	 A	 tak	
„krásně“	píše	i	o	věcech,	kterým	ani	za	mák	nerozumí.
V Čechách	pak	je	známo	i	přísloví:	„Koho	chleba	jídáš,	toho	
píseň	zpívej“.	Nemohu	se	zbavit	dojmu,	že	se	v tomto	člán-
ku	 jedná	 o	 dobře	 placené	 „public	 relations“	 pro	 chemické		
a	farmaceutické	firmy.

Karel	Hadek

Objednávka.odchází…
Objednávat	 preparáty	 KH	 lze	 mnoha	 způsoby.	 Tím	 ideál-
ním	je	dle	mého	internet.	V E-shopu	lze	vyhledat	potřebné	
preparáty,	získat	informace	o	účinku	použití,	objemu	i	ceně.
Pro	někoho	může	být	pohodlnější	 zaslání	objednávky	mai-
lem.	Oba	způsoby	mají	společnou	výhodu,	že	jejich	doručení		
je	odesílateli	mailem	i	potvrzeno.	Často	se	stává,	že	po	firmě	
zvoní	 různé	 telefony	 s  dotazem,	 kdy	 bude	 objednávka	 vy-	
expedována.	 Je	 nepsaným	 zákonem,	 že	 objednávky	 jsou	
vyřizovány	 obratem.	 Ne	 vždy	 je	 to	 ale	 možné.	 Vzhledem	
k tomu,	že	se	vyrábí	malé	partie	výrobků,	nikoli	na	sklad,	ale	
k okamžitému	rozesílání,	může	se	stát,	že	něco	momentálně	
není	k dispozici.	Pak	dochází	ke	zpoždění	o	jeden,	maximál-
ně	dva	dny.	Občas	trochu	zaspí	i	pošta	a	objednávku	nedo-
ručí	do	slíbených	24	hodin.		Vzhledem	k úpravě	softwaru	na-
šeho	účetního	programu	jsme	s okamžitou	platností	schopni	
zákazníkům,	 pokud	 si	 to	 budou	 přát,	 potvrzovat	 i	 předání	
zakázky	 poště	 k  transportu.	 Až	 když	 je	 zakázka	 kompletní	
dochází	 k  vytištění	 faktury,	 vložení	 do	 balíčku	 a	 předání	
k přepravě.	Účetní	program	nám	nyní	umožňuje	u vystave-
né	 faktury	 vytvořit	 soubor	 v  PDF-formátu	 a	 mailem	 tento	
soubor	 odeslat	 čekateli	 na	 balíček.	 Tato	 služba	 neprobíhá	
automaticky,	ale	pouze	na	vyžádání.	V případě	zájmu	o	tuto	
službu,	tedy	potvrzení	dne	odeslání	zásilky,	stačí	při	objed-
návání	připojit	poznámku:	Prosím	zaslat	PDF-fakturu.
To	 lze	 samozřejmě	 požadovat	 i	 při	 telefonické	 objednávce,	
ale	 zde	 je	 nutno	 uvést	 i	 mailovou	 adresu,	 na	 níž	 má	 být	
PDF-faktura	 zaslána.	 Zde	 je	 pak	 nutností	 mít	 na	 počítači	
instalován	program	Adobe	Reader,	který	je	volně	ke	stažení	
a	který	je	schopen	PDF	soubory	otevřít.	Věřím,	že	i	tato	na-
bídka	přispěje	k informovanosti,	a	tím	i zdokonalení	služeb	
našim	klientům.

Karel	Hadek		
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Anglická.čeština?
V 18.	století	se	tvůrci	tzv.	„českého	národní	obrození“	snažili	
oživit	český	 jazyk	a	motivovat	tak	český	národ	k větší	uvě-
domělosti	zachovat	češtinu.	Je	to	právě	diakritika,	která	náš	
mateřský	jazyk	krásně	foneticky	zpestřuje,	a	proto	bychom	
na	ní	neměli	zapomínat.	Dokonce	ani	při	psaní	objednávek.
Začátkem	 devadesátých	 let	 se	 elektronická	 komunikace	
začala	 velice	 rychlým	 tempem	 rozvíjet	 a	 dostávat	 do	 naše-
ho	 všedního	 života.	 Internet	 je	 již	 dnes	 celosvětově	 nejen	
dostupná,	 ale	 i	 běžná	 záležitost.	 Většině	 z  nás	 slouží	 jak	
k  soukromým	 účelům,	 tak	 i	 k  vyřizování	 různých	 obchod-
ních	záležitostí.	Taktéž	internetové	obchody	se	staly	běžnou	
součástí	pořizování	širokého	spektra	výrobků.
Internetová	komunikace	s sebou	však	přináší	jeden	problém.	
Ovlivněna	anglickým	jazykem	se	stává,	že	se	velice	často	píše	
bez	háčků	a	čárek.
Zakládáme	si	na	tom,	aby	naše	databáze	zákazníků	byla	v na-
prostém	pořádku.	Pokud	pošlete	elektronickou	objednávku	
s kontaktními	údaji	bez	háčků	a	čárek,	může	se	stát,	že	vás	
počítač	v databázi	prostě	nenajde,	a	my	vás	zavedeme	jako	
nového	 zákazníka.	 To	 může	 způsobit	 nepřesnosti	 v  účet-
nictví,	doručování	zásilek	 i	komunikaci.	Jen	pro	názornost	
bych	 uvedl	 za	 všechny	 jeden	 příklad,	 kdy	 pak	 Kolář	 poslal	
objednávku	na	jméno	Kolar.	A	nejde	jen	o	jména	a	příjmení.	
Ulice	uvedené	v	adrese	zásilek	bez	diakritiky	byly	již	několi-
kráte	důvodem,	proč	se	tyto	zásilky	vrátily	s poznámkou,	že	
uvedená	adresa	neexistuje.	
Dovolte	 mi,	 abych	 Vás	 touto	 cestou	 požádal	 o	 korektnost	
vašich	 kontaktních	 údajů	 při	 posílání	 objednávek.	 Netěší	
nás,	pokud	dojde	k	problémům,	kterým	se	dá	lehce	předejít.	

Milan	Samko

Wellness.centrum..
v.Léčebných.lázních.Bohdaneč
Wellness	 centrum	 Léčebných	 lázní	 Bohdaneč	 a.s.	 je	 jedno		
z	nejmodernějších	relaxačních	zařízení	v	České	republice.
Charakterizují	jej	luxusní	interiér	a	špičková	nabídka	služeb	
zahrnující	širokou	nabídku	koupelí,	zábalů,	masáží,	aroma-
terapie,	finskou	saunu,	 parní	kabinu	a	whirpool.	
Wellness	je	životní	styl,	forma	odpočinku,	zábavy	a	relaxace.	
Wellness	 Centrum	   je	 určeno	 pro	 všechny,	 kteří	 potřebují	
nabrat	 síly	 po	 náročném	 dni,	 zregenerovat	 se	 po	 obdobích	
stresu	a	nemají	čas	strávit	delší	dobu	v	lázních	nebo	prostě	
se	jen	chtějí	nechat	hýčkat	vysoce	kvalifikovaným	personá-
lem.	
Klienti	si	mohou	vybrat	ze	široké	nabídky	procedur	včetně	
populární	 Shiatsu,	 masážemi	 horkými	 lávovými	 kameny	 či	
aromamasáží,	kdy	je	pokožka	masírována	kvalitními	éteric-
kými	oleji	zn.	Karel	Hádek.	
Nabízíme	 i	 kosmetické	 ošetření	 např.	 křišťálovou	 masáží		
a	sedativní	masáží	obličeje.	
Pracovníci	 Wellness	 centra	 prošli	 špičkovými	 školeními		
a	mají	dlouholetou	praxi	v	lázeňské	péči.	Proto	je	samozřej-
mostí,	že	procedury	budou	poskytovány	zcela	v	souladu	se	
zdravotními	hledisky.

Toman Radek
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17.	-	19.	9.	2010	Základní	kurz	
České	Budějovice
Šárka	Dominová
TJ	Orel,	Lanova	2
České	Budějovice
E-mail.:	slunecnice-cb@volny.cz
Mob.:	725	684	335

25.	-	26.	9.	2010	Pokračovací	kurz	
Liberec
Lenka	Brožová
Beruška,	Chrastavská	266
Liberec
E-mail.:	prokopova_lenka@centrum.cz
Mob.:	608	904	058
Tel.:	485	179	493

2.	-	3.	10.	2010	Pokračovací	kurz	
Brno
Vladimír	Němeček
Roviny	2
643	00	Brno	-	Chrlice
E-mail:	nemecek@umeni-masaze.cz
Mob.:	777	218	161
www.umeni-masaze.cz

15.	-	17.	10.	2010	Základní	kurz	
Ostrava
Vlastimila	Kolarčíková	
E-mail:	 vlastimilakolarcikova@seznam.cz
Mob.:	603	286	335

28.	-	29.	10.	2010	Roční	seminář	
Plzeň
Marie	Brejchová
Koterovská	29,	
326	00	Plzeň
E-mail:	info@carpediem.cz
Mob.:	602	430	332
Tel.:	377	442	822

30.	-	31.	10.	2010	Pokračovací	kurz
Plzeň
Marie	Brejchová
Koterovská	29
326	00	Plzeň
E-mail:	info@carpediem.cz
Mob.:	602	430	332
Tel.:	377	442	822

13.	-	14.	11.	2010	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	–	pouze	večer

27.	-	28.	11.	2010	Roční	seminář	
Brno
Vladimír	Němeček
Roviny	2
643	00	Brno	-	Chrlice
E-mail:	nemecek@umeni-masaze.cz
Mob.:	777	218	161
www.umeni-masaze.cz

Masérská.škola..
Vladimíra.Němečka.
v Brně
s akreditací Ministerstva školství,  
mládeže a tělovýchovy. 
Pořádá	 rekvalifikační	 masérské	 kurzy		
a	mnoho	dalších	doplňujících	kurzů,	nejen	
pro	 profesionální	 maséry,	 kde	 se	 k  výu-
ce	 používají	 aromaterapeutické	 preparáty	
firmy	 Karla	 Hadka.	 Velmi	 překvapující	 je	
vzhled	 pokožky	 frekventantů	 po	 něko-
lika  dnech	 praktické	 výuky.	 Pokožka	 je	
přímo	sametová.	Je	jemnější,	vláčná	a	mizí	
z ní	kožní	defekty.	V praxi	se	učíme	míchat	
masážní	oleje	na	různé	svalové	a	kožní	pro-
blémy,	které	potom	aplikujeme	v praktické	
výuce	masérského	kurzu.	Naši	žáci	se	naučí	
masírovat	 a	 přitom	 používat	 velmi	 kvalit-

ních	aromaterapeutických	preparátů	firmy	
Karla	Hadka,	která	má	velký	přínos	nejen	
pro	žáky,	ale	i	pro	jejich	budoucí	klienty.	
Lékaři	a	 lektoři,	kteří	vyučují,	 jsou	kvalifi-
kovaní	odborníci.	

Zájemci	se	mohou	hlásit	na	
tel:	777 218 161

www.umeni-masaze.cz
nemecek@umeni-masaze.cz

Kurzy.Aromaterapie.KH.na.II..pololetí.2010
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maloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)

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

PREPARÁTY NA INTIMNÍ HYGIENU
	 	 	 	 Kč

	 str.	 Kód	 	 20	ml	 100	ml	 200	ml	 500	ml

	 kat.	 zboží	 	 C	 E	 G	 I

	 	 	 	 OLEJE

	 13	 1202	 	 HY-Intima	(pro	ženy)	 38,32	 160,34	 216,81	 484,03

	 14	 1203	 	 HY-Intim	H	(pro	muže)	 38,32	 160,34	 216,81	 484,03

	 14	 1205	 	 HY-Intim	set		 2×100	ml			311,60	 2×200	ml			429,58

	 	 	 	 KRÉMY	

	 	 	 	 	 5	ml	A	 50	ml	D	 100	ml	E	 250	ml	H

	 14	 1204	 	 Intimiss		 34,29	 264,20	 422,52	 845,04

	 15	 1206	 	 Femishea	 43,36	 313,61	 502,18	 1004,37

	 	 	 	 SMĚS	ÉT.	OLEJŮ	

	 	 	 	 	 10	ml	B	 20	ml	C	 50	ml	D	 100	ml	E

	 15	 1201	 	 Candisan	(při	intim.	problémech)	 209,75	 335,80	 671,60	 1141,51

	 	 	 	 DEODORANTY	

	 	 	 	 	 115	ml		U	 215	ml		V	 500	ml		I

	 N	 1208	 	 Happy-Deo	 195,60	 311,00	 622,00T
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	 	 	 	 Kč

	 str.	 Kód	 	 20	ml	 100	ml	 200	ml	 500	ml

	 kat.	 zboží	 	 C	 E	 G	 I

	 11	 1102	 Z	borovicového	jehličí	 43,36	 207,73	 291,43	 582,86

	 10	 1103	 Citronový	 48,40	 199,66	 280,34	 560,67

	 11	 1104	 Frisch	 43,36	 204,71	 287,39	 574,79

	 10	 1105	 Levandulový	 41,34	 196,64	 275,29	 550,59

	 11	 1106	 Rozmarýnový	 48,40	 202,69	 284,37	 568,74

	 10	 1107	 Santálový	 47,39	 197,65	 276,30	 552,61

	 10	 1108	 Z	citronové	růže	 41,34	 196,64	 275,29	 550,59

	 11	 1109	 Čajovníkový	 42,35	 189,58	 266,22	 532,44

	 10	 1112	 Šalvějový	 48,40	 199,66	 279,33	 558,66

	 10	 1113	 Grapefruitový	 43,36	 180,50	 252,10	 504,20

	 11	 1110	 Neutrální	 39,33	 158,32	 219,83	 439,66

	 9	 1114	 Meduňkový	 38,32	 183,53	 258,15	 516,30

	 9	 1116		 Jalovcový		 45,38	 200,67	 281,34	 562,69

	 62	 1207	 Mandlový	dětský	mycí	olej	 44,37	 183,53	 257,14	 514,29

	 12	 1111C	 Sada	testerů	 	 12×20	 401,34		

KOUPELOVÉ OLEJE
	 	 	 	 Kč

	 str.	 Kód	 	 20	ml	 100	ml	 200	ml	 500	ml

	 kat.	 zboží	 	 C	 E	 G	 I		

	 6	 1002	 Z	borovicového	jehličí	 47,39	 196,64	 273,28	 546,55

	 7	 1003	 Citronovo-kafrový	 48,40	 200,67	 278,32	 556,38

	 6	 1004	 Eukalyptovo-tymiánový	 55,46	 229,92	 320,67	 641,34

	 6	 1006	 Jalovcový	 61,51	 257,14	 357,98	 715,97

	 5	 1007	 Levandulový	 44,37	 184,54	 256,13	 512,27

	 5	 1008	 Mandarinkový	 39,32	 164,37	 227,90	 455,80

	 5	 1009	 Meduňkový	 47,39	 196,64	 273,28	 546,55

	 7	 1010	 Pelargóniový	 89,75	 374,12	 521,34	 1042,69

	 6	 1011	 Rozmarýnový	 55,46	 229,92	 320,67	 641,34

	 7	 1012	 Tymiánový	 51,43	 214,79	 298,49	 596,97

	 7	 1013	 Ylang-ylang	 82,69	 343,87	 480,00	 960,00

	 6	 1014	 Z	citrónové	růže	 53,45	 222,86	 310,59	 621,18

	 7	 1015	 Pačuliový	 51,43	 214,79	 298,49	 596,97

	 7	 1016	 Z	růžového	dřeva	 57,48	 238,99	 332,77	 666,55

	 5	 1019	 Šalvějový	 38,32	 240,00	 335,80	 671,60

	 5	 1020	 Grapefruitový	 55,46	 229,92	 320,67	 641,34

	 8	 1017	 Neutrální	 38,32	 158,32	 219,83	 439,66

	 4	 2732	 Dr.	Voštěp	 70,59	 294,45	 471,93	 943,87

	 6	 1005	 Heřmánkový	dětský		 44,37	 183,53	 257,14	 514,29

	 8	 1018C	 Sada	koupelových	olejů	 	 18×20	ml	 451,76

Letní sleva se týká všech označených preparátů a platí do 30. června 2010.5% sleva

5% sleva 5% sleva

5% sleva
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maloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)

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

HY-OLEJE NA OMÝVÁNÍ OBLIČEJE
	 	 	 	 Kč

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

	 kat.	 zboží	 	 C	 E	 G	 I	J

	 16	 1305	 	 HY-olej	z	růžového	dřeva	 51,43	 215,80	 323,70	 647,39	 1099,16

	 16	 1304	 	 HY-olej	ylang-ylang	 51,43	 215,80	 323,70	 647,39	 1099,16

	 16	 1303	 	 HY-olej	santalový	 51,43	 215,80	 323,70	 647,39	 1099,16

	 16	 1306	 	 HY-olej	neutrální	 46,39	 194,62	 272,27	 544,54	 925,71

	 17	 1302	 	 HY-olej	na	odstr.	make-upu	 46,39	 194,62	 272,27	 544,54	 925,71

	 17	 1301	 	 HY-olej	na	holení	 48,40	 200,67	 300,50	 601,01

OŠETŘENÍ VLASŮ A POKOŽKY HLAVY
	 	 	 	 Kč

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

	 kat.	 zboží	 	 	 A	 C	 Z	 E	 G	 I	

	 27	 1404	 Vlasový	mycí	olej	(mast./norm.)	 	 	 48,40	 	 202,69	 304,54	 609,08

	 27	 1405	 Vlasový	mycí	olej	(suché/norm.)		 	 	 48,40	 	 202,69	 304,54	 609,08

	 29	 1401	 Komonicové	vlasové	tonikum		 	 	 	 	 	 148,24	 296,47

	 28	 1403	 Lupisan	 	 10,08	 	 	 152,27

	 28	 1402	 Haarette	Q	 	 46,39	 	 	 703,87

	 27	 1406	 Haaretol	 	 	 30,25	 	 149,24	 238,99	 477,98

	 	 2805	 Proapinol	 	 	 	 178,49	 535,46	

NOSNÍ OLEJE
	 	 	 	 	 	 	 Kč

	 str.	 Kód	 	 	 	 10	ml		 20	ml	 	 50	ml

	 kat.	 zboží	 	 	 	 B	 	 C	 	 D

	 30	 1601	 	 Nosní	olej	 	 147,23	 236,97

	 31	 1603	 	 Donosol	 	 	 	 254,12

	 64	 1602	 	 Nosní	olej	Baby	 	 147,23	 236,97	 473,95

PREPARÁTY NA OŠETŘENÍ NOHOU
	 	 	 	 Kč

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

	 kat.	 zboží	 	 C	 D	 E	 U	 G	 V	 I	 J

	 22	 1804	 	Koupelový	olej		 48,40	 199,66	 	 280,34	 	 560,67	 952,94

	 23	 1805	 	Masážní	olej	 66,55	 278,32	 	 390,75	 	 780,50	 1326,05

	 23	 2728	 	Preventy	 71,60	 298,49	 	 417,48	 	 834,96

	 24	 1806	 	Mykosan		N	 200,67	 657,48

	 24	 1803	 	Mykosan		H	 	 172,44

	 26	 1801	 	Deo-Profuss	 27,23	 	 126,05	 	 200,67	 338,82	 533,45

	 24	 1807	 	Thymicon	 	 	 62,52	 	 88,74	 136,13	 212,77

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

	 	 	 	 A	 D	 E	 	 H	 I	 J

	 25	 1808	 	Lympha-Pack	 28,23	 213,78	 294,45	 527,39	 888,40	 1509,29

	 26	 1802	 	Pedi-Derm	G10	 13,11	 101,85	 138,16	 194,62	 269,24	 515,29

PREPARÁTY NA OŠETŘENÍ ZUBŮ A ÚSTNÍ DUTINY
	 	 	 	 Kč

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

	 kat.	 zboží	 	 A	 C	 Z	 E	 G	 I	

	 18	 1504	 	 Zubní	olej	 	 39,33	 	 164,37	 263,19	 526,33

	 20	 1503	 	 Dentarom		 	 	 	 	 190,58	 381,18

	 21	 1501	 	 Herpilan		 96,81	 	 328,74

	 21	 1502	 	 Lippea	SPF	 91,76	 	 321,68

	 20	 1505	 	 Halitosan	 	 37,31	 	 	 248,07	 496,13

	 19	 1506	 	 Kariosan	 	 19,16	 	 133,11	 199,66	 399,33 U faktur v eurech, vystavovaných 

pro zahraniční zákazníky, 

bude pro přepočet korun na eura používán 

aktuální denní kurz České národní banky.

Letní sleva se týká všech označených preparátů a platí do 30. června 2010.5% sleva

5% sleva 5% sleva

5% sleva
5% sleva

5% sleva
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maloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)

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

REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE
	 	 	 	 	 	 	 Kč

	 str.		 kód	 	 	 30	ml		 100	ml

	kat.	 zboží	 	 	 Z	 E

	 32	 1907	 	 Levandulovo-mrkvový		 225,88

	 32	 1908	 	 Levandulovo-mrkvový	SPF	6	 251,09

	 32	 1910	 	 Ylang-ylang		 241,01

	 33	 1919	 	 Avokádo		 186,55

	 33	 1904	 	 Avokádo	SPF	6	 211,76

	 33	 1901	 	 Aloe	vera	 194,62

	 33	 1920	 	 Aloe	vera	SPF	6	 219,83

	 33	 1902	 	 Arnika		 190,59

	 33	 1903	 	 Arnika	SPF	6	 215,80

	 32	 1916	 	 Alipia	 294,45

	 33	 1909	 	 Geraderm	SPF	4	 209,75

	 33	 1911	 	 Neutrální		 196,66	 535,46

REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ KRÉMY
	 	 	 	 Kč

	 str.	 Kód	 	 5	ml	 50	ml	 100	ml	 250	ml

	 kat.	 zboží	 	 A	 D	 E	 H

	 36	 2003	 	 Citronovo-mrkvový		 28,24	 216,81	 334,79	 669,58

	 35	 2007	 	 Eleutheroccocový		 28,24	 216,81	 334,79	 669,58

	 35	 2008	 	 Eleutheroccocový	SPF	6	 33,28	 259,16	 401,34

	 37	 2011	 	 Santalia		 25,21	 194,62	 331,76	 593,95

	 37	 2012	 	 Santalia	SPF	6	 28,24	 215,80	 331,79

	 36	 2014	 	 Levandulový		 30,25	 229,92	 334,79	 669,58

	 36	 2015	 	 Levandulový	SPF	6	 31,26	 240,00	 371,09

	 36	 2016	 	 Mateřídouškový		 29,24	 221,85	 340,84	 679,66

	 39	 2017	 	 Apisan		 35,29	 274,29	 384,20	 691,76

	 38	 2018	 	 Olivový		 23,19	 178,49	 283,36	 566,72

	 38	 2019	 	 Olivový	SPF	6	 29,24	 221,85

	 37	 2022	 	 Roseana		 34,29	 267,23	 357,98	 715,97

	 37	 2023	 	 Roseana	SPF	6	 38,32	 294,45	 456,81

	 36	 2024	 	 S	mateří	kašičkou		 35,29	 273,27	 416,47	 827,90

	 37	 2025	 	 Aknette		 27,22	 206,72	 315,63	 628,24

	 37	 2026	 	 Aknette	SPF	6	 29,24	 225,88

	 38	 2027	 	 Z	citronové	růže		 29,24	 221,85	 340,84	 535,46

	 38	 2029	 	 Čajovníkový		 20,17	 143,19	 214,79	 429,58

	 38	 2030	 	 Čajovníkový	SPF	6	 20,17	 155,29	 237,98	 475,97

	 39	 2039	 	 Neroli	 35,29	 274,29	 422,52	 845,04

	 	 2050	 	 Sensishea	 18,15	 123,03	 184,54	 369,08

EXKLUZÍVNÍ REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE BPJ
	 	 	 	 Kč

	 str.	 Kód	 	 	 	 	 	 30	ml	 100	ml

	 kat.	 zboží	 	 	 	 	 	 Z	 E

	 34	 1917	 	 Rosea	BPJ	 590,92

	 34	 1912	 	 Heřmánkový	BPJ		 804,71

	 34	 1913	 	 Neroliový	BPJ		 804,71

	 34	 1914	 	 Santalový	BPJ	 761,34

	 34	 1915	 	 Neutrální	BPJ	 468,91	 1364,37

	 34	 1921	 	 Jasmín	 298,49	 866,22

	 34	 1922	 	 Jasmín	SPF	6	 317,65	 952,94

Letní sleva se týká všech označených preparátů a platí do 30. června 2010.5% sleva

5% sleva

5% sleva5% sleva
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maloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)

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

LIPIO-SÉRA
	 	 	 	 	 	 Kč

	 str.	 Kód	 	 	 	 	 	 35	ml	 100	ml

	 kat.	 zboží	 	 	 	 	 	 S	 E

	 44	 1950	 	 Lipio-Sérum	Neutrální	 240,00	 554,62

	 44	 1951	 	 Lipio-Sérum	Růže	 437,65	

	 43	 1952	 	 Lipio-Sérum	Santál	 382,18

	 44	 1953	 	 Lipio-Sérum	Heřmánek	 300,50

	 43	 1954	 		 Lipio-Sérum	Růžové	dřevo	 271,26

	 43	 1955	 	 Lipio-Sérum	Levandule	 266,22

	 43	 1956	 	 Lipio-Sérum	Cedr	Atlas	 271,26

SPECIÁLNÍ KRÉMY
	 	 	 	 Kč

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

	 kat.	 zboží	 	 A	 D	 E	 H	 I	 J

	 46	 2001	 	 Montana		 22,18	 162,35	 250,08	 500,17	 843,20

	 47	 2002	 	 Atop-Derm		 26,22	 199,66	 307,56	 610,08	 913,61

	 47	 2020	 	 Aradea		 19,16	 		 298,49	 590,92	 990,25

	 46	 2062	 	 Body	Salvia	 33,28	 180,50	 278,32	 556,64

LECITINOVÉ KRÉMY
	 	 	 	 Kč

	 str.	 Kód	 	 5	ml	 50	ml	 100	ml	 250	ml

	 kat.	 zboží	 	 A	 D	 E	 H	

	 41	 2042	 	 Leciderma	Shea	Neutral	 33,28	 251,09	 377,14	 754,29

	 41	 2049	 	 Leciderma	Shea	Neutral	SPF	6	 36,30	 276,30	 427,56

	 41	 2043	 	 Leciderma	Shea	Lavendel	 38,32	 290,42	 435,63	 871,26

	 41	 2046	 	 Leciderma	Shea	Lavendel	SPF	6	 41,34	 315,63	 486,05

	 40	 2044	 	 Leciderma	Shea	Růže	 45,38	 350,92	 526,39	 1052,77

	 40	 2047	 	 Leciderma	Shea	Růže	SPF	6	 49,41	 376,13	 576,81

	 40	 2045	 	 Leciderma	Shea	Santál	 45,38	 350,92	 526,39	 1052,77

	 40	 2048	 	 Leciderma	Shea	Santál	SPF	6	 48,40	 376,13	 576,81

TĚLOVÉ KRÉMY
	 	 	 	 Kč

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

	 kat.	 zboží	 	 A	 D	 E	 H	 I

	 45	 2060	 	 BodyEm	Neutral	 17,14	 121,01	 169,71	 338,82	 575,80

	 45	 2061	 	 BodyEm	Roy	 19,16	 143,19	 199,66	 399,33	 678,66

PROGRAM SALTIA
	 	 	 	 Kč

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

	 kat.	 zboží	 	 A	 D	 E	 H	 I	 J

	 49	 2036	 	 Saltia	 20,17	 		 151,26	 274,29	 407,39

	 49	 2037	 	 Saltia	BN	 30,25	 230,92	 389,24	 769,41

	 52	 2404	 	 Saltia	W/O	 24,20	 183,53	 248,07	 436,64	 744,20

OČNÍ KRÉMY
	 	 	 	 	 Kč

	 str.	 Kód	 	 	 15	ml	

	kat.	 zboží	 	 	 T	

	 50	 2201	 	 Shea-Carre	R	 	 236,97

	 50	 2202	 	 Shea-Carre	N	 	 216,81

ZÁKLADNÍ KRÉMY
	 	 	 	 Kč

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

	 kat.	 zboží	 	 A	 D	 E	 H	 I	 J

	 51	 2301	 Dermisoft	 12,10	 91,76	 130,08	 179,50	 253,11	 352,94

	 51	 2302	 Naturalia	 21,18	 158,32	 228,91	 437,65	 683,70	 1162,69

	 51	 2303	 Shea	Butter		 27,23	 206,72	 279,33	 510,25	 865,21	 1470,25

	 45	 2060	 BodyEm	Neutral	 17,14	 121,01	 169,71	 338,82	 575,80

	 41	 2042	 Leciderma	Shea	Neutral	 33,28	 251,09	 377,14	 754,29

	 41	 2049	 Leciderma	Shea	Neutral	SPF	6	 36,30	 276,30	 427,56

Letní sleva se týká všech označených preparátů a platí do 30. června 2010.5% sleva

5% sleva

5% sleva

5% sleva

5% sleva

5% sleva

5% sleva

5% sleva
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maloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)

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

PREPARÁTY NA OŠETŘENÍ RUKOU
	 	 	 	 Kč

	 str.	 Kód	 	 5	ml	 10	ml	 30	ml	 50	ml	 100	ml	 250	ml	 500	ml	 1000	ml

	 kat.	 zboží	 	 A	 B	 Z	 D	 E	 H	 I	 J

	 45	 2060	 BodyEm	Neutral	 17,14	 	 	 121,01	 169,41	 338,82

	 45	 2061	 BodyEm	Roy	 19,16	 	 	 143,19	 199,66	 399,33

	 56	 1702	 Rea	 17,14	 	 	 135,13	 184,54	 335,80	 496,13

	 56	 1703	 Myrhea	 17,14	 	 	 131,09	 173,45	 314,62	 484,03

	 57	 1701	 Elastosan		 	 119,58	 297,48

	 55	 1704	 Sheaderm	TH	 34,29	 	 	 	 261,18	 470,92	 800,67	 1255,46

	 55	 1705	 Balnaru	TH	 25,21	 	 	 	 197,65	 355,97	 603,03	 963,03

	 	 	 	 	 	 20	ml	 100	ml	 200	ml	 500	ml	 1000	ml

	 	 	 	 	 	 C	 E	 G	 I	 J

	 70	 2716	 Lecitol	Neutral	Z	 	 30,25	 121,01	 219,83	 	

	 69	 2719	 Lecitol	neutral	Super	 	 42,35	 175,46	 296,47	 	

	 N	 2721	 Lecitol	MSC-N	 	 	 	 99,83	 189,57	 322,69

	 N	 2735	 Lecitol	Lindenol	 	 41,34	 173,45	 294,45	 588,91	 1001,34

	 N	 2723	 Lecitol	Royale	 	 51,43	 215,80	 326,72	 653,45	 1112,27

	 N	 2736	 Lecitol	Ylja	 	 52,44	 219,83	 374,12	 748,24	 1271,60

	 N	 2737	 Lecitol	Walo	 	 47,39	 197,65	 335,80	 671,60	 1141,51

	 58	 1706	 Citrio			 	 13,10	 	 	 274,28

	 58	 1707	 Desinf	i		 	 14,12	 	 	 294,45

	 58	 1708	 Sensitiv		 	 18,15	 	 	 365,04

	 54	 9502	 Termorukavice	1	pár	2218,49			včetně	100	ml	Sheaderm,	100	ml	Balnaru	a	sáčků	

	 	 9503	 	Sáčky	k	termorukavicím	100	párů	 	 49,41	 	 	

BYLINNÉ PLEŤOVÉ VODY A TONIKA
	 	 	 	 Kč

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

	 kat.	 zboží	 	 C	 E	 G	 I	 J

	 60	 2501	 Pleťová	voda	citronová		 11,09	 	 81,68	 187,57	 298,48

	 59	 2502	 Pleťová	voda	hřebíčková	 11,09	 	 81,68	 187,57	 298,48

	 60	 2503	 Pleťová	voda	jalovcová	 11,09	 	 81,68	 187,57	 298,48

	 60	 2504	 Pleťová	voda	levandulová	 11,09	 	 81,68	 187,57	 298,48

	 60	 2505	 Pleťová	voda	rozmarýnová	 11,09	 	 81,68	 187,57	 298,48

	 59	 2506	 Pleťová	voda	růžová	 15,12	 	 110,92	 260,17	 415,46

	 60	 2507	 Pleťová	voda	ylang-ylang	 11,09	 	 81,68	 187,57	 298,48

	 60	 2508	 Pleťová	voda	čajovníková	 11,09	 	 81,68	 187,57	 298,48

	 60	 2509	 Pleťová	tonikum	citronové	 12,10	 	 92,77	 197,65	 332,77

	 59	 2513	 Pleťová	tonikum	hřebíčkové	 12,10	 	 92,77	 197,65	 332,77

	 60	 2514	 Pleťová	tonikum	jalovcové	 12,10	 	 92,77	 197,65	 332,77

	 60	 2516	 Pleťová	tonikum	levandulové		 12,10	 	 92,77	 197,65	 332,77

	 60	 2517	 Pleťová	tonikum	měsíčkové	 17,14	 	 127,06	 264,20	 448,74

	 60	 2518	 Pleťová	tonikum	rozmarýnové		 12,10	 	 92,77	 197,65	 332,77

	 59	 2522	 Pleťová	tonikum	růžové	 17,14	 	 127,06	 264,20	 448,74

	 60	 2520	 Pleťová	tonikum	ylang-ylang	 12,10	 	 92,77	 197,65	 332,77

	 60	 2521	 Pleťová	tonikum	čajovníkové		 12,10	 	 92,77	 197,65	 332,77

	 61	 2510	 Pleťové	ton.	Eleuteroccoc-propolisové	 31,26	 	 130,08	 180,50	 385,21

REGENERAČNÍ PLEŤOVÉ MASKY
	 	 	 	 Kč

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

	 kat.	 zboží	 	 	 A	 D	 E	 H	 I	 J	

	 52	 2402	 Lecitinová	W/O		 26,22	 199,66	 268,24	 474,96	 802,69	 1380,50

	 52	 2403	 Naturalia	W/O	 	 25,21	 193,61	 260,17	 462,86	 779,50	 1359,33

	 52	 2404	 Saltia	W/O	 	 24,20	 183,53	 248,07	 436,64	 744,20	 1311,93

	 53	 2401	 Jojoba	 	 21,18	 162,35	 219,83	 382,18	 670,59	 1165,71

	 53	 2405	 Aktiderma	LY	 	 26,22	 199,66	 299,50	 536,47	 895,46	 1510,59

OPALOVACÍ OLEJE
	 	 	 	 Kč

	 str.	 Kód	 	 	 20	ml	 100	ml	 200	ml

	 kat.	 zboží	 	 	 C	 E	 G

	 76	 2601	 	 Opalovací	olej	SPF	4	 	 42,35	 	 248,07

	 76	 2602	 	 Opalovací	olej	SPF	7	 	 50,42	 211,76	 360,00

	 76	 2603	 	 Opalovací	olej	SPF	10	 	 57,48	 237,98	 402,35

	 76	 2604	 	 Opalovací	olej	SPF	15	 	 70,59	 292,44	 497,14

sleva 0 %

Letní sleva se týká všech označených preparátů a platí do 30. června 2010.5% sleva
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DĚTSKÁ SÉRIE
	 	 	 	 Kč

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

	kat.	 zboží	 	 A	 B	 C	 D	 E	 G	 H	 I

	62	 1005	 Heřmánkový	dětský		 	 	 44,37	 	 183,53	 257,14	 	 514,29

	 	 	 koupelový	olej	

	62	 1207	 Dětský	mandlový	 	 	 44,37	 	 183,53	 257,14	 	 514,29

	 	 	 mycí	olej	

	64	 1602	 Nosní	olej	Baby	 		147,23	 236,97	 473,95

	62	 2034	 Baby	K	heřmán.	 18,15	 	 	 140,17	 194,62	 	 355,97

	62	 2035	 Baby	L	levan.	 17,14	 	 	 133,11	 185,55	 	 328,74

	62	 2708	 Baby	(masáž.	olej)	 	 	 37,31	 	 155,29	 234,96	 	 469,92

str.	 Kód	 	 	 	 	 20	ml	 100	ml	 200	ml	 500	ml

	kat.	 zboží	 	 	 	 	 C	 E	 G	 I

63	 2709	 Masážní	olej	fenyklový		 	 	 	 45,38	 188,57	 324,71	 649,41

	63	 2713	 Muttisoft		 	 	 	 48,40	 200,67	 340,84

	64	 2729	 Testovací	sada	Baby	 9	ks		–	298,49

SPECIÁLNÍ PROGRAM COUPEROSE
	 	 	 	 Kč

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

	 kat.	 zboží	 	 A	 Z	 D	 E	 H	

	 65	 2004	 	 Regenerační	krém	Althea	 37,31	 	 285,38	 434,62	 866,22

	 65	 2005	 	 Regenerační	krém	Althea	SPF	6	 40,34	 	 308,57	

	 65	 1905	 	 Regenerační	olej	Althea	 	 250,08

	 65	 1906	 	 Regenerační	olej	Althea	SPF	6	 	 275,29

ANTICELULITIDOVÁ SÉRIE „CELLU-THERAP”
	 	 	 	 Kč

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

	kat.	zboží	 	 C	 E	 G	 I	 J

	 66	 1001	 Koupelový	olej	Cellu-Therap	 76,64	 318,66	 444,71	 889,41	 1588,24

	 66	 1101	 Sprchovací	olej	Cellu-Therap	 58,49	 245,04	 340,84	 681,68	 1192,94

	 67	 2707	 Masážní	olej	Cellu-Therap	 55,46	 230,92	 322,69	 645,38	 1097,14

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

	kat.	zboží	 	 A	 D	 E	 H	 I	

	 67	 2702	 Masážní	krém	Cellu-Therap	 28,24	 216,81	 344,87	 684,71	 1160,67

	 67	 2730C	 Sada	testerů	Cellu-Therap		4	ks		–	199,66

MASÁŽNÍ OLEJE, KRÉMY A BALZÁMY
	 	 	 	 Kč

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

	 kat.	 zboží	 	 C	 E	 G	 I	 J

	 68	 2714	 	 Cayatherm	 71,60	 298,49	 477,98	 955,97	 1625,55

	 70	 2710	 	 Levandulový	 42,35	 175,46	 296,47	 593,95	 1005,38

	 70	 2711	 	 Mandlovo-třezalkový	 41,34	 171,43	 291,43	 582,86	 990,25

	 72	 2712	 	 Thermoton	 82,69	 344,87	 585,88

	 71	 2717	 	 PMS	(uklidňující)	 86,72	 362,02	 615,13	 1230,25

	 71	 2718	 	 PMS	–	PRO	(prokrvující)	 41,34	 173,45	 294,45	 588,91

	 70	 2720	 	 Skořicový	 42,35	 175,46	 296,47	 593,95	 1005,38

	 71	 2722	 	 Cosette	 99,83	 415,46	 704,87

	 70	 2724	 	 Neutrální	 36,30	 153,28	 264,20	 528,40	 897,48

	 70	 2716	 	 Lecitol	Neutral	Z	 30,25	 121,01	 219,83	 439,66	 747,23

	 69	 2719	 	 Lecitol	neutral	Super	 42,35	 175,46	 296,47	 592,94	 1007,39

	 N	 2721	 	 Lecitol	MSC-N	 	 	 99,83	 189,57	 322,69

	 N	 2735	 	 Lecitol	Lindenol	 41,34	 173,45	 294,45	 588,91	 1001,34

	 N	 2723	 	 Lecitol	Royale	 51,43	 215,80	 326,72	 653,45	 1112,27

	 N	 2736	 	 Lecitol	Ylja	 52,44	 219,83	 374,12	 748,24	 1271,60

	 N	 2737	 	 Lecitol	Walo	 47,39	 197,65	 335,80	 671,60	 1141,51

	 69	 2732	 	 Dr.	Voštěp	(Holzfälleröl)	 70,59	 294,45	 471,93	 943,87	 1651,77

	 74	 2727	 	 Testovací	sada	masážních	olejů			12×20	–		552,61

	 	 	 	 	 5	ml	 50	 100	ml	 250	ml	 500	ml

	 	 	 	 	 A	 D	 E	 H	 I

	 73	 2701	 	 Calen	B			 	 14,12	 	 211,76	 418,49	 625,21

	 73	 2704	 	 Calen	K			 	 21,18	 	 313,61	 622,18	 931,76

	 73	 2705	 	 Tenarene	Akut	 	 23,19	 176,47	 271,26

	 73	 2706	 	 Tenarene	Super	 	 38,32	 297,48	 461,85

	 74	 2731	 	 Schoko	pack	 	 22,18	 	 253,11	 506,22	 860,17

	 74	 9501	 	 Termopodložka	1	Ks	1097,14 sleva 0 %

Letní sleva se týká všech označených preparátů a platí do 30. června 2010.5% sleva
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SPECIÁLNÍ PREPARÁTY
	 	 	 	 Kč

	 str.	 kód	 	 	 20	ml	 100	ml	 200	ml	 500	ml

	 kat.	 zboží	 	 	 C	 E	 G	 I

	 78	 2733	 	 Narbenol		 	 83,70	 347,90

	 78	 1809	 	 Depilol	 	 44,37	 183,53	 293,45	 586,89

	 80	 2803	 	 Hemosan	 	 43,36	 187,56	 300,50	 601,01

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

	 	 	 	 	 	 A	 Z	 D	 E	 G	 G

	 77	 2725	 	 China	Balzám		 	 55,46	 230,92	 305,55

	 77	 2726	 	 Thermo-Balsam	 	 14,60	 	 	 216,81	 429,58	 771,43

	 79	 2804	 		 Molusan	 	 29,24	 	 166,39	 257,14

	 79	 2802	 	 Wintershea	 	 33,28	 	 180,51	 280,34

	 	 	 	 	 Kč

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

	kat.	 zboží	 A	 B	 C	 D	 E

	 87	 4011	 Citronový	bez	terpenů	–	Zitronen	tpa.*	 	 241,01	 385,21	 770,42	 1309,92

	 86	 	4012	 Citronový	extra	–	Zitronenöl	extra*	 	 143,19	 229,92	 459,83	 780,50

	 89	 4013	 Citronelový	–	Citronellaöl	 	 87,73	 140,17	 280,33	 475,97

	 86	 4014	 Citronová	růže	–	Citrosenöl	 	 160,34	 256,13	 511,26	 869,24

	 86	 4015	 Citronová	tráva	–	Lemongrasöl	 	 102,22	 163,76	 327,54	 556,15

	 87	 4016	 Cypřišový	–	Cypressenöl	 	 180,50	 288,40	 577,82	 982,18

	 87	 4076	 Čajovníkový	–	Teebaumöl	 	 138,15	 222,86	 445,71	 758,32

	 88	 4017	 Česnekový	–	Knoblauchöl	 	 177,48	 284,37	 568,74	 967,06

	 88	 4054	 Dobromyslový	–	Origanumöl	 	 214,79	 343,87	 687,73	 1169,75

	 88	 4018	 Elemiový	–	Elemiöl	 	 188,41	 301,68	 603,35	 1027,03

	 88	 4019	 Estragonový	–	Estragonöl	 	 277,29	 438,66	 876,30	 1491,43

	 89	 4020	 Eukalyptový	–	Eukalyptusöl	 	 88,95	 144,00	 288,00	 487,06

	 89	 4096	 Eukalyptovo-citronový	–	Eukal.	Citr.	 	 77,65	 125,04	 249,07	 423,53

	 89	 4021	 Eukalyptový	Koala	–	Eukal.	Koala	 	 	 1	–	5	ks	 82,69	 150,25

	 89	 4021	 Eukalyptový	Koala	–	Eukal.	Koala	 	 	 6	–	12	ks	 76,64	 140,17

	 89	 4021	 Eukalyptový	Koala	–	Eukal.	Koala	 	 	 13	–	25	Ks		 73,61	 134,12

	 89	 4021	 Eukalyptový	Koala	–	Eukal.	Koala	 	 	 26	Ks	a	více	 70,59	 128,07

	 89	 4022	 Fenyklový	–	Fenchelöl	 	 115,97	 185,55	 372,10	 632,27

	 90	 4023	 Grapefruitový	–	Grapefruitöl*		 	 87,04	 140,44	 280,80	 477,74

	 90	 4024	 Heřmánk.	žlutý	–	Kamillenöl	gelb	 514,58	 823,77	 1317,17	 2634,91	 4480,45

	 90	 4025	 Hřebíčkový	–	Nelkenöl	 	 85,76	 137,64	 275,27	 465,87

	 91	 4026	 Jalovcový	(bobule)	–	Wacholderbeeröl	 	 231,93	 371,09	 741,18	 1259,50

	 N	 4101	 Jalovcový	extra	(bobule)	 	 291,43	 466,89	 932,77	 1586,22

	 91	 4027	 Jedlové	šišky	–	Edeltannenzapfenöl	 	 179,50	 286,39	 572,77	 974,12

	 92	 4028	 Kadidlovníkový	–	Weihrauchöl	 286,39	 430,59	 690,75	 1381,51	 2349,58

	 92	 4029	 Kafrový	–	Kampferöl	 	 54,45	 87,73	 174,45	 293,47

	 92	 4030	 Kafr	přírodní(krystaly/g)	–	Kampfer	 	 97,83	 157,17	 313,24	 531,98

	 93	 4031	 Kajeputový	–	Cajeputöl	 	 99,83	 162,35	 325,71	 553,61

	 93	 4032	 Kanangový	–	Canangaöl	 	 193,61	 309,58	 619,16	 1053,78

	 91	 4033	 Jehličí	kleče	–	Latschenkiefernöl	 	 174,45	 279,33	 559,66	 963,02

	 93	 4034	 Kmínový	–	Kümmelöl	 	 169,41	 271,26	 543,53	 923,70

	 93	 4035	 Koprový	–	Dillkrautöl	 	 269,24	 431,60	 863,19	 1471,26

	 93	 4036	 Koriandrový	–	Corianderöl	 	 204,71	 329,75	 659,50	 1118,32

ÉTERICKÉ OLEJE
	 	 	 	 	 Kč

	 str.	 Kód	 	 10	ml	 20	ml	 50	ml	 100	ml

	kat.	 zboží	 	 B	 C	 D	 E

	 83	 4001	 Amyrisový	–	Amyrisöl	 	 161,34	 258,15	 516,30	 877,31

	 84	 4002	 Badyánový	–	Sternanisöl	 	 84,73	 140,17	 280,34	 471,93

	 N	 4108	 Bazalkový	–	Basilikumöl	 	 120,00	 192,61	 385,21	 655,46

	 84	 4004	 Benzoin	absolue	přír.	(krystaly)	g	 	 259,41	 416,1	 832,2	 1413,48

	 84	 4005	 Bergamotový	–	Bergamotteöl*	 	 209,64	 334,59	 669,18	 1136,11

	 84	 4006	 Borovicové	jehličí	–	Kiefernnadelöl	 	 118,99	 190,59	 382,18	 649,41

	 85	 4003	 Cedrové	dřevo	Atlas	–	Cedernh.	Atlas	 	 90,01	 142,43	 284,85	 484,27

	 85	 4007	 Cedrové	dřevo	–	Cedernholzöl	 	 79,66	 126,05	 252,10	 428,57

	 85	 4008	 Cedrové	jehličí	–	Cedernblätteröl	 	 251,09	 402,35	 805,71	 1371,43

	 85	 4009	 Celerový	–	Selleriesamenöl	 	 223,87	 357,98	 715,94	 1218,15

	 86	 4010	 Citronový	–	Zitronenöl*	 	 116,97	 187,56	 375,13	 639,33

POTRAVINOVÉ DOPLŇKY
	 	 	 	 	 	 Kč

	 str.	 kód	 	 	 100	ml	 250	ml	 500	ml	 1000	ml

	kat.	 zboží	 	 	 E	 H	 I	 J

	 81	 3001	 Extrakt	eleutherococc	 	 176,61	 406,70	 773,03	 1479,45

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

	 81	 3002	 Eleutherococc	–	kořen	 	 76,64	 130,08	 220,84	 351,93

	 82	 5105	 Vitamín	C	v	prášku,	130g	–	134,12	Kč

sleva 0 %
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	 	 	 	 	 	 	 Kč

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

	kat.	 zboží	 A	 B	 C	 D	 E

	 94	 4038	 Lavandinový	–	Lavandinöl	 	 134,12	 214,79	 429,58	 728,07

	 94	 4039	 Levandulový	extra	–	Lavendelöl	extra	 	 193,17	 310,55	 621,09	 1058,35

	 94	 4097	 Litsea-Cubeba*	–	Litsea	Cubebaöl*	 	 103,87	 165,38	 330,76	 562,69

	 95	 4040	 Majoránkový	–	Majoranöl	 	 214,93	 344,11	 689,27	 1056,66

	 95	 4041	 Mandarinkový	červený	–	Mandarinenöl*		 175,46	 280,34	 560,67	 952,94

	 95	 4098	 Mandarinkový	zelený	–	Mandarinenöl*	 	 182,77	 292,87	 585,74	 996,18

	 95	 4042	 Máta	kadeřavá	–	Krauseminzöl	 	 224,87	 361,01	 722,02	 1227,23

	 96	 4043	 Máta	peprná	–	Pfeffeminzöl	 	 104,87	 167,39	 334,79	 569,75

	 96	 4044	 Mateřídouškový	–	Quendelöl	 	 218,82	 349,92	 699,83	 1189,92

	 96	 4045	 Medový	–	Honigwachsöl	 278,32	 417,48	 668,57	 1336,13	 2270,92

	 96	 4046	 Meduňkový	indicum	–	Melissenöl	ind.	 	 75,63	 121,01	 242,02	 409,41

	 97	 4047	 Mentolový	přír.	(krystaly	g)	–	Menthol	 	 103,87	 166,39	 332,77	 563,70

	 97	 4048	 Mrkv.	semena	–	Karottensamenöl	 238,99	 358,99	 574,79	 1148,57	 1953,28

	 98	 4049	 Muškátový	květ	–	Macisblütenöl	 	 204,71	 329,75	 659,50	 1118,32

	 98	 4050	 Muškátový	ořech	–	Muskatnussöl	 	 191,60	 308,57	 617,14	 1047,73

	 98	 4051	 Myrhový	–	Myrrhenöl	 261,18	 392,27	 628,24	 1255,46	 2134,79

	 98	 4052	 Myrtový	–	Myrtenöl	 	 226,09	 361,52	 723,06	 1227,85

	 99	 4053	 Niaouliový	–	Niaouliöl	 	 169,41	 270,25	 541,51	 919,66

	 99	 4055	 Pačuliový	–	Patchouliöl	 	 196,64	 294,45	 589,92	 1002,35

	 87	 4057	 Pepř	černý	–	Pfefferöl	schwarz	 	 204,71	 327,73	 655,46	 1114,29

	 99	 4099	 Pelargoniový	–	Geraniumöl	(Egypt)	 	 220,23	 329,78	 660,68	 1122,59

	 99	 4058	 Petrželový	–	Petersilienblätteröl	 	 324,71	 516,30	 1037,65	 1763,70

	100	 4059	 Pimentovníkový	–	Bayöl	 	 250,08	 400,34	 800,67	 1360,34

	100	 4060	 Pomerančový	–	Orangenöl*	 	 49,41	 65,55	 131,09	 221,85

	100	 4061	 Pomeranč.	bez	terpenu	–	Orang.	tpa.*	 	 179,50	 287,39	 574,79	 977,14

	100	 4062	 Pomerančový	extra	–	Orang.	extra*	 	 77,65	 125,04	 249,08	 423,53

	100	 4063	 Pomerančové	listí	–	Petitgrainöl	 	 120,00	 192,61	 385,21	 655,46

	101	 4064	 Puškvorcový	–	Kalmusöl	 	 191,89	 308,37	 615,60	 1047,08

	101	 4065	 Rozmarýnový	extra	–	RosmarinöI	 	 114,95	 184,54	 369,08	 627,23

	 N	 4100	 Rozmarýnový	spa.	 	 138,15	 222,86	 445,71	 758,32

	101	 4066	 Růžová	palma	–	Palmarosaöl	 	 116,97	 186,55	 373,11	 634,29

	102	 4067	 Růžové	dřevo	–	Rosenholzöl	 	 305,55	 490,08	 980,17	 1666,89

	103	 4069	 Saturejkový	–	Bergbohnenkrautöl	 	 282,35	 451,76	 902,52	 1534,79

	 	 	 	 	 	 Kč

	str.	 Kód	 	 10	ml	 20	ml	 50	ml	 100	ml

	kat.	 zboží	 	 B	 C	 D	 E

	103	 4070	 Skořicová	kůra	–	Zimtrindenöl	 	 291,43	 466,89	 932,77	 1586,20

	103	 4071	 Skořicový	–	Zimtöl	 	 160,34	 257,14	 514,29	 873,28

	103	 4072	 Smrkové	jehličí	–	Fichtennadelöl	 	 103,87	 166,39	 332,77	 569,75

	104	 4073	 Spajkový	–	Spiköl	franz.	 	 171,43	 275,29	 549,58	 934,79

	104	 4074	 Šalvějový	–	Salbeiöl	 	 184,54	 294,45	 589,92	 1002,35

	104	 4075	 Šalvěj	muškátová	–	Muskat.-Salbei	 	 225,88	 361,01	 722,02	 1227,23

	105	 4077	 Tújový	–	Thujaöl	 	 108,91	 174,45	 348,91	 593,95

	105	 4078	 Tymiánový	červený	–	Thymianöl	rot	 	 260,17	 415,46	 831,93	 1413,78

	105	 4079	 Tymiánový	světlý	–	Thymianöl	hell	 	 99,83	 159,33	 319,66	 542,52

	106	 4080	 Vavřínový	–	Lorbeerblätteröl	 	 230,92	 368,07	 736,13	 1252,44

	106	 4081	 Vetiverový	–	Vetiveröl	 	 251,09	 402,35	 805,71	 1371,43

	106	 4082	 Ylang-ylang	–	Ylang-Ylangöl	 	 188,56	 301,71	 603,40	 1026,01

	106	 4083	 Yzop	–	Ysopöl	 	 440,67	 704,87	 1410,76	 2398,99

	107	 4084	 Zázvorový	–	Ingweröl	 	 256,13	 410,42	 820,84	 1396,64

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

	kat.	 zboží	 M	 A	 B	 C	 D

	 83	 4085	 Angelika	kořen	–	Angelikawurzelöl	 201,68	 795,63	 1272,61	 2035,97	 4070,92

	 90	 4086	 Heřmánk.	modrý	–	Kamillenöl	blau	 123,03	 490,08	 784,54	 1254,45	 2508,91

	 91	 4087	 Jasmínový	absolue	–	Jasminöl	 363,03	 1453,11	 2324,37	 3718,99	 7437,98

	 94	 4037	 Kozlíkový	–	Baldrianöl	 112,04	 449,24	 718,80	 1150,28	 2300,57

	 97	 4088	 Meduňkový	offic.	–	Melissenöl	off.	 380,17	 1520,67	 2433,28	 3893,45	 7785,88

	 97	 4089	 Mimózový	absolue	–	Mimosenöl	 197,45	 790,89	 1265,65	 2025,47	 4051,18

	101	 4090	 Pomeranč.	květ	–	Neroli	–	Neroliöl	 440,48	 1764,00	 2822,82	 4515,88	 9031,76

	102	 4091	 Růžový	–	Rosenöl	 801,68	 3205,71	 5129,75	 8207,39	 16414,79

	102	 4092	 Řebříčkový	–	Schafgarbenöl	 204,67	 816,24	 1306,47	 2089,41	 4177,62

	102	 4068	 Santálovo	dřevo	–	Sandelholzöl	 195,63	 784,54	 1255,46	 2008,74	 4017,48

	103	 4093	 Slaměnka	–	Immortellenöl	 198,66	 795,63	 1272,61	 2035,97	 4070,92

	105	 4094	 Vanilkový	absolue	–	Vanillenöl	 185,84	 745,29	 1192,63	 1908,22	 3816,46

 *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.

sleva 0 %

Letní sleva se týká všech označených preparátů a platí do 30. června 2010.5% sleva
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maloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)

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

A	 	 5	ml
B	 	 10	ml
C	 	 20	ml

D	 	 50	ml
E	 	 100	ml
G	 	 200	ml

H	 	 250	ml
I	 	 500	ml
J	 	 1000	ml

M		 1	ml
S	 	 35	ml
T	 	 15	ml

U	 	 115	ml
V	 	 215	ml
Z	 	 30	ml

  PŘEVODNÍ TABULKA OBJEMŮ NA PÍSMENKOVÝ KÓD

SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ
	 	 	 	 	 	 Kč

	 str.	 Kód	 	 	 10	ml	 20	ml	 50	ml

	kat.	 zboží	 	 	 B	 C	 D

	108	 4201	 Afrodiziakální	–	Aphrodite	 	 	 146,22	 233,95	 467,90

	108	 4206	 Antiinsekt	–	Antiinsekt	 	 	 134,12	 213,78	 427,56

	108	 4208	 Antirauch	–	Antirauch	 	 	 147,23	 235,97	 471,93

	108	 4205	 Antischnärchen	 	 	 162,35	 260,17	 519,33

	108	 4202	 Aromeclima	 	 	 128,07	 204,71	 409,41

	108	 4203	 Harmonie	 	 	 180,50	 288,40	 576,81

	 N	 4221	 China	 	 	 141,88	 227,30	 454,59

	108	 4204	 Noc	lásky	–	Liebesnacht	 	 	 278,32	 444,71	 889,41

	109	 4212	 Relaxační	–	Relax	 	 	 247,06	 394,29	 788,57

	109	 4213	 Senné	květy	–	Heublume	 	 	 100,84	 161,34	 322,69

	109	 4215	 Uvolňující	–	Entspannungsmischung	 	 	 125,04	 198,66	 397,31

	109	 4214	 Ušlechtilé	dřevo	–	Edelholz	 	 	 167,39	 267,23	 534,45

	 N	 4216	 Insektol	 	 	 124,03	 197,65	 395,29

	 N	 4217	 Nelinol	 	 	 182,52	 291,43	 582,86

	 N	 4219	 Atemol	 	 	 164,37	 262,18	 524,37

	 N	 4218	 Virosan	 	 	 173,45	 277,31	 554,62

SPECIÁLNÍ SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ
	 	 	 	 Kč

	 str.	 Kód	 	 	 10	ml	 20	ml	 50	ml

	 kat.	 zboží	 	 	 B	 C	 D

	114	 1201	 Candisan	 	 	 209,75	 335,80	 671,60

	114	 4210	 Thymion	 	 	 180,50	 288,40	 576,81

	114	 4207	 Antinikotin	–	Antinikotin	(CZ	patent	č.	280420)	 	 	 280,34	

	114	 4209	 Candiöl	 	 	 197,65	 316,64	 633,28

	 N	 4220	 Aroma-Budík	 	 	 163,36	 261,18	 522,35

VÁNOČNÍ SMĚSI ETERICKYCH OLEJŮ
	 	 	 	 Kč

	 str.	 Kód	 	 	 10	ml	 20	ml	 50	ml

	 kat.	 zboží	 	 	 B	 C	 D

	112	 4301	 Vánoční	čas	–	Weihnachtszeit	 	 	 124,03	 198,66	 396,30

	112	 4302	 Vánoční	dárek	–	Weihnachtsgeschenk	 	 	 120,00	 192,61	 384,20

	112	 4303	 Vánoční	koleda	–	Weihnachtslied	 	 	 163,36	 260,17	 520,34

	112	 4304	 Vánoční	pohádka	–	Weihnachtsmärchen	 	 226,89	 363,03	 726,05

	113	 4305	 Vánoční	sen	–	Weihnachtstraum	 	 	 150,25	 240,00	 478,99

	112	 4306	 Vánoční	večer	–	Weihnachtsabend	 	 	 126,05	 201,68	 402,35

	112	 4307	 Vánoční	vůně	–		Weihnachtsfest		 	 	 124,03	 198,66	 396,30

	112	 4308	 Vánoční	stromeček	–	Tannenbaum		 	 	 125,04	 199,66	 399,33

	113	 4309	 Ježíšek	–	Christkind		 	 	 136,13	 217,82	 435,63

	 N	 4310	 Vánoční	hvězda	–	Weihnachtsstern	 	 	 85,71	 137,14	 274,29

	 N	 4311	 Vánoční	nálada	–	Weihnachtsstimmung		 	 124,03	 198,66	 396,30

	 N	 4312	 Voňavé	Vánoce	–	Duftige	Weihnachten	 	 	 140,17	 223,87	 447,73

	 N	 4313	 Romantické	Vánoce	–	Romantische	Weihnachten	 	 160,34	 256,13	 512,27

SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ SAUNA
	 	 	 	 Kč

	 str.	 Kód	 	 	 10	ml	 20	ml	 50	ml

	 kat.	 zboží	 	 	 B	 C	 D	

	 110	 4401	 Čínská	sauna	 	 	 246,05	 394,29	 787,56

	 110	 4402	 Finská	sauna	 	 	 195,63	 312,61	 624,20

	 111	 4404	 Horská	sauna	 	 	 225,88	 361,01	 721,01

	 111	 4405	 Japonská	sauna	 	 	 212,77	 339,83	 679,66

	 111	 4406	 Lesana	sauna	 	 	 195,63	 312,61	 626,22

	 111	 4409	 Polární	sauna	 	 	 274,29	 438,66	 876,30

	 110	 4412	 Ruská	sauna	 	 	 208,74	 333,78	 667,56

	 111	 4410	 Relax	sauna	 	 	 210,76	 336,81	 673,61

Letní sleva se týká všech označených preparátů a platí do 30. června 2010.5% sleva

5% sleva

5% sleva

5% sleva

5% sleva
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maloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)

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

ROSTLINNÉ OLEJE
	 	 	 	 	 	 Kč

	str.	 kód	 	 	115	ml	 	215	ml	 500	ml	 1000	ml

	kat.	 zboží	 	 U	 V	 I	 J

	117	 5001	 Arašídový	LZS	–	Erdnussöl	 	 93,85	 146,33	 278,53	 473,30

	116	 5002	 Avokádový	olej	–	Avocadoöl	 	 105,96	 165,60	 314,86	 534,86

	117	 5003	 Brutnákový	LZS	–	Boretschöl	 	 342,11	 533,85	 1014,22	 1724,68

	117	 5004	 Dýňový	LZS	–	Kürbiskernöl	 	 136,24	 211,93	 402,66	 684,22

	118	 5005	 Jojobový	LZS	–	Jojobaöl	(DPH	20	%)	 	 120,00	 188,57	 358,99	 603,03

	118	 5031	 Konopný	LZS	 	 126,15	 196,79	 373,39	 634,77

	119	 5006	 Lněný	LZS	–	Leinöl	 	 81,74	 126,15	 242,20	 402,66

	119	 5007	 Makadamiový	LZS	–	Macadamianussöl	 	 110,00	 172,57	 327,98	 557,06

	119	 5009	 Mandlový	LZT	–	Mandelöl	 	 64,59	 101,93	 193,76	 328,99

	117	 5022	 Z	jader	andské	růže	LZS	–	Hagebuttekernöl	 258,15	 402,66	 765,96	 1300,83

	118	 5017	 Z	jader	hroznů	LZT	–	Traubenkernöl	 	 78,72	 124,13	 236,15	 401,65

	120	 5019	 Z	meruň.	pecek	LZS	–	Aprikosenkernöl	 	 103,94	 161,47	 306,79	 521,74

	121	 5020	 Z	pšeničných	klíčků	LZS	–	Weizenkeimöl	 	 150,37	 234,13	 443,03	 752,84

	120	 5010	 Olivový	LZS	–	Olivenöl	KGP	 	 110,00	 172,57	 327,98	 557,06

	120	 5021	 Z	vlaš.	ořechů	LZS	–	Walnussöl	KGP	 	 187,71	 293,67	 558,07	 947,61

	120	 5023	 Z	vlaš.	ořechů	LZT	–	Walnussöl	WGP	 	 80,73	 126,15	 240,18	 407,71

	121	 5011	 Pupálkový	LZS	–	Nachtkerzenöl	 	 231,10	 361,28	 687,25	 1168,62

	121	 5012	 Ricinový	LZS	–	Rizinusöl	(DPH	20	%)	 	 68,57	 106,89	 202,69	 344,87

	121	 5013	 Z	rýžových	klíčků	LZS	–	Reiskeimöl	 	 78,72	 124,13	 236,15	 401,65

	122	 5014	 Sezamový	LZT	–	Sesamöl	 	 61,56	 95,87	 184,68	 313,85

	122	 5024	 Karité	(shea	olej)	–	Karité	(Sheaöl)	 	 117,06	 182,66	 347,16	 589,36

	122	 5015	 Slunečnicový	LZS	–	Sonnenblumenöl	KGP	 	 78,72	 124,13	 236,15	 401,65

	122	 5016	 Sojový	LZT	–	Sojaöl	WGP	 	 	 28,26	 54,50	 91,83

KOSMETICKÁ MÁSLA
	 	 	 	 	 	 	 Kč

	 str.	 kód	 	 	 	 100	g		 250	g		 500	g

	kat.	 zboží	 	 	 	 E	 H	 I

	125	 5025	 Mangové	máslo	–	Mango-Butter	 	 	 200,67	 401,34	 681,68

	124	 5026	 Kakaové	máslo	–	Kakao-Butter	 	 	 115,06	 230,09	 387,52

	124	 5029	 Bambucké	máslo	–	Shea-Butter	 	 	 68,57	 137,14	 232,94

AUTOPARFÉMY EMOTION
	 	 	 	 	 	 	 Kč

	 str.	 kód	 	 	 	 115	ml		 215	ml		 500	ml

	kat.	 zboží	 	 	 	 U	 V	 I

	 N	 7001	 Vanilou	 	 	 233,37	 361,72	 672,96

	 N	 7002	 Love	Story	 	 	 210,77	 326,69	 607,80

	 N	 7003	 Flavour	 	 	 214,68	 332,76	 619,08

	 N	 7004	 Flirt	 	 	 279,11	 432,62	 804,88

	 N	 7005	 Anti-Tabak	 	 	 320,80	 497,23	 925,08

	 N	 7006	 Fruit-Line	 	 	 432,12	 655,84	 1220,16

ROSTLINNÉ OLEJOVÉ MACERATY
	 	 	 	 	 	 Kč

	 str.	 kód	 	 	 115	ml		 215	ml		 500	ml	 1000	ml

	kat.	 zboží	 	 	 U	 V	 I	 J

	126	 5201	 Arnikový	olej	–	Arnikaöl	 272,27	 425,55	 805,71	 1369,41

	126	 5202	 Kaštanový	olej	–	Kastanienöl	 164,37	 259,16		 492,10	 836,97

	126	 5203	 Měsíčkový	olej	–	Calendulaöl	 188,57	 297,48	 558,66	 949,22

	127	 5204	 Třezalkový	olej	S10	–	Johanniskrautöl	S10	 164,37	 259,16	 492,10	 836,97

	126	 5205	 Třezalkový	olej	W10	–	Johanniskrautöl	W10	 376,13	 586,89	 1114,29	 1894,79

VITAMÍNY
	 str.	 kód	 	 	 	 Kč

	kat.	 zboží	 	 20	ml		 50	ml	 115	ml	 215	ml

	 	 	 	 C	 D	 U	 V

	128	 5101	 Lecitin	super	 	 166,39	 332,77	 648,40	 1037,65

	128	 5102	 Pantenol	–	provitamin	B5	 	 39,33	 78,66	 156,30	 245,04

	128	 5103	 Vitamin	A	 	 162,35	 323,70	 633,28	 992,27

	128	 5104	 Vitamin	E		 	 140,17	 280,34	 555,63	 843,03

sleva 0 %

Letní sleva se týká všech označených preparátů a platí do 30. června 2010.5% sleva

5% sleva

5% sleva5% sleva

5% sleva

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT
str.
kat.

kód
zboží

Kč

N 9416 Pilník	skleněný 		49,50
Velikost

S M L XL XXL

N 9500 Tričko	AKH	pracovní 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00

UNIVERZÁLNÍ	POMERANČOVÝ	ČISTIČ

115	ml
U

215	ml
V

500	ml
I

1000	ml
J

N 5500 Orange-Sanitol 80,40 122,40 243,60 390,00

5% sleva
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Mikrotenové.taštičky
Někteří	 zákazníci	 upřednostňují	 možnost	 nakoupit	 si	 své	
vyvolené	preparáty	přímo	u	nás	ve	Stříbře.	Pokud	se	 jedná	
jen	o	pár	výrobků,	odnášejí	si	je	v pevných elegantních	bílých	
mikrotenových	taštičkách,	na	nichž	se	pyšní	chráněné	logo	
firmy	 AROMATERAPIE	 Karel	 Hadek.	 Stejně	 tak	 při	 objed-
návkách	se	nám	velmi	často	objevovaly	požadavky,	aby	naše	
děvčata	v	expedici	přibalila	do	balíčku	rovněž	„nějaké	ty	fi-
remní	šikovné	taštičky…“.	Jsme	vedeni	přáním	pro	naše	věr-
né	odběratele	udělat	vše	pro	 jejich	maximální	spokojenost.	
I	 proto	 jsme	 zařadili	 nově	 do	 nabídky	 i	 tyto	 tolik	 žádané	
taštičky.	Trošku	 jsme,	dle	požadavků	zákazníků,	pozměnili	
jejich	rozměr	a	nechali	je	o	pár	centimetrů	„povyrůst“	z pů-
vodních	 21	 x	 29,5	 na	 23	 x	 34	 cm.	 Jistě	 všichni	 uvítají,	 že	
navíc	mají	i	velice	příznivou	cenu:

Obj..č.. 9417	..............1	ks	.......... 1,50	Kč
	 9418	............10	ks	........ 12,00	Kč

Kádinky
Před	časem	firma	AROMATERAPIE	Karel	Hadek	měla	v na-
bídce	 skleněné	 kádinky,	 jejichž	 hlavním	 odběratelem	 byli	
především	ti,	kteří	se	starají	o	potřebné	blaho	naší	častokráte	

přetěžované	 i	 bolavé	 tělesné	 schránky	
–	 maséři.	 Skleněná	 kádinka	 je	 potvůrka	
křehká,	 která	 si	 nenechá	 nic	 moc	 líbit		
a	při	styku	s tvrdou	podlahou	či	jen	troš-
ce	 nepozornosti	 reaguje	 bleskurychle.	
Snadno	se	rozbije.	Tohle	zná	 jistě	každý	
ze	 své	 vlastní	 praxe.	 Po	 značném	 před-
zásobení	 o	 ně	 zájem	 na	 nějakou	 dobu	

opadl,	ale	v posledních	týdnech	se	opět	setkáváme	s mnoha	
dotazy,	zda	budeme	kádinky	nabízet	k prodeji.		Jak	jsme	již	
v  časopise	 AROMATERAPIE	 mnohokrát	 uvedli,	 našim	 mi-
lým	zákazníkům	rádi	splníme	každé	reálné	přání.	Nelze	tedy	
jinak,	a	 tak	 jsme	opětovně	zařadili	do	nabídky	požadované	
kádinky.	A	 jako	vždy	 je	vhodné	 i	něco	
nového.	Kromě	zmíněných	skleněných	
si	zákazníci	mohou	objednat	i	kádinky	
vyrobené	 z  plastu.	 Jsou	 prakticky	 ne-
zničitelné	a	prokáží	nám	stejnou	službu	
jako	 jejich	 skleněné	 sestřičky.	 Snesou		
i	„tvrdší“	zacházení.	Jen	na	okraj,	sklo	
je	 sice	 sklo,	 ale	 tyto	 plastové	 kádinky	
jsou	vyrobeny	z chemicky	vysoce	rezis-
tentního	PP	(polypropylen).

Kádinky.SKLO:
9410. R.=.25.ml. D.=.50.ml. E.=.100.ml. F.=.150.ml. H.=.250.ml					
	 28,08	 35,88	 39,00	 39,00	 40,56

Kádinky.PLAST:
9420. R.=.25.ml. D.=.50.ml. E.=.100.ml. --. H.=.250.ml.				
	 29,33	 34,17	 38,88	 --	 45,71
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TŘEZALKOVÝ OLEJ NEJVYŠŠÍ KVALITY 
SI MŮŽE KAŽDÝ VYROBIT SÁM. CHCE TO JEN TROCHU ČASU.

Viz AT č. 2/2008, str. 13 – 18 (na webu)

1.  Třezalka před rozkvětem

4.  Nasbíraná třezalka

6.  Čerstvě naložená třezalka v oleji

5.  Třezalka před macerací

3.  Rozkvétající třezalka

2.  Poupata třezalky




