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Léto je pomalu za námi a lze tedy začít hodnotit, jaké bylo. Mám pocit, že čekání na něj bylo podstatně delší jak léto samo. 
Doufám, že ta doba slunečných dnů a dovolených každému přinesla něco hezkého. Tvrdit to ale nechci. Krom dnů krásných se 
objevovaly i dny s doslova bláznivým počasím. Lokální průtrže mračen nejen zaplavovaly, co jim v cestě stálo, ale připravovaly 
i o střechu nad hlavou. Jinde tomu bylo úplně naopak. Během mé, řekl bych pracovní dovolené, na rozmezí července a srpna, 
jsem přednášel na kurzech aromaterapie v Rusku. Mimo jiné i v Moskvě. A tak jsem chtě nechtě konzumoval i onu kouřovou 
clonu danou obrovskými lesními požáry v okolí ruského hlavního města. Odlet do Novosibirska byl pro mě vysvobozením jak 
před tropickými vedry, tak i před štiplavým kouřem. V tomto městě, v hotelu na břehu řeky Ob, jsem se dozvěděl, že hoří nejen 
lesy, ale i úroda. Krom jiného i pšenice. Pojala mě zlá předtucha, a tak jsem pro jistotu rychle objednal dostatečné zásoby oleje 
z pšeničných klíčků, který se nachází ve většině našich receptur. Sice již byl za zvýšenou cenu, ale podařilo se, zdražovat jej ne-
musíme. Dnes se jeho ceny začínají šplhat do nebeských výšin. A to není rozhodně jen jediná nepotěšující „letní“ zpráva, kterou 
nás toto roční období obdařilo. Likvidace naftové ekokatastrofy v mexickém zálivu s sebou přinesla i používání pomerančového 
oleje. Firma BP jej skupovala ve velkém, i zde jsem tuto informaci obdržel včas a stačil firmu AKH předzásobit dříve, než jsem 
slyšel slůvka: „Bohužel, v současné době nemáme“. Zmiňovat, co vše bylo zdraženo, na tomto místě prostě nelze. Spíše by se na 
tuto stránku vešel seznam surovin, jejichž ceny zůstaly nezměněny. Ale abych byl „ironicky“ spravedlivý… Zaznamenal jsem 
i zlevnění. Jedno jediné, a tím byl grapefruitový olej. Naopak zmínit musím dále silné zdražení dýňového oleje. Také sojového 
a dalších, které v dnešní době slouží k drahé výrobě energeticky náročné, značně neekologické „ekonafty“. Z éterických olejů pak 
cena modrého heřmánku vylétla k modré obloze. Mrazy v jižní Americe se podepisují na zvyšujících se cenách oleje citrónového. 
Pelargóniový olej z Egypta prostě není k mání, snad nová sklizeň přinese zlepšení. A čínský olej nestojí za nic. Ceny levandule 
a lavandinu rostou jak houby po deštích. To lze říci i o cenách olejů z růžové palmy, muškátového ořechu, pepře, máty peprné, 
růže, růžového dřeva, santálu a mnoha dalších. Z tohoto pohledu bych řekl, že to bylo proklatě a neúnosně horké léto. Již brzo 
nám podzim zbarví listy, přinese s sebou ochlazení, a tak přeji všem čtenářům krásné procházky pestrobarevnou přírodou. Kéž 
by nadcházející podzim zchladil i onen cenový růst.

      Váš Karel Hadek     
 

Během kurzu Aromaterapie v Novosibirsku, v hotelovém 
pokoji na břehu řeky Ob, jsem se dozvěděl, že požáry zničily 
značnou část ruského exportního artiklu pšenice a ruská 
vláda přemýšlí nad zákazem vývozu. Dnes již je to realita, 
a díky tomu růst cen pšenice na světových trzích dosahuje 
raketové akcelerace.
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Šťáva (gel) z Aloe vera
S  Aloe vera jsem se poprvé setkal ještě jako dítko školou 
povinné. To bylo někdy na začátku šedesátých let minulého 
století. Již tehdy to musela být dle mého vnímání zajímavá 
rostlinka, neboť moje babička si ji pěstovala v množství pod-
statně větším než malém. Z tehdejší doby si o Aloe nic moc 
nepamatuji, moje chemické vlohy se projevovaly tím, že na 
co jsem sáhl, muselo vybouchnout. Zřejmý důvod, proč mi 
tehdy Aloe vůbec nic říkat nemohlo. A tak si jen matně pama-
tuji, že babička občas nějaký ten list uřízla, a vyráběla si z něj 
nějaký ten nápoj a taky přesvědčovala příbuzné, že ta šťáva 
je vynikající kosmetika. Neptejte se mě, kde získala informa-
ce o účincích této rostlinky, to pro mě již zůstane tajemstvím 
na věčné časy. Jak šel čas, babičce přibývala léta a s  ni-
mi i různé neduhy. Nejspíše asi proto Aloe upadlo dočasně 
v zapomnění, aby mohlo být znova později objevováno.
V dnešní době je Aloe vera v módě. Našlo si cestu do světa 
kosmetiky, kde má své opodstatnění. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o celkem nenáročnou rostlinu, lze Aloe vera cel-
kem dobře pěstovat. Výrobní náklady jsou nízké, výtěžnost 
vynikající. A jak už to bývá, reklama udělá své. Tak se Aloe 
„používá“ i do různých přípravků na praní prádla, čisticích 
přípravků, včetně těch na mytí nádobí. Kdyby výrobce uvá-
děl obsah šťávy z Aloe v těchto přípravcích, nezbylo by než 
konstatovat, že se jedná o extrémně vysoce potencované, 
„homeopatické“ čisticí přípravky. 
Šťáva z Aloe má zajímavé složení a používána v přiměřeném 
množství může být prospěšná zdraví, podobně jako i jiné 
léčivky. Mimo jiné obsahuje vitamíny skupiny B, vitamín C, 
stopové prvky, aminokyseliny, enzymy a mnohé další zají-
mavé složky. Nelze se divit, že konzumace šťávy potlačuje 
zánětlivé procesy v organizmu. Napomáhá vylučování pro-
duktů látkové výměny a posiluje imunitní systém. Při pra-
videlném používání lze očekávat zlepšení střevní činnosti. 

Tím výčet pozitivních účinků na organizmus pochopitelně 
zdaleka nekončí. Vzhledem k  tomu, že dotazy i na vnitřní 
použití šťávy z Aloe jsou celkem časté, rozhodl jsem se naši 
nabídku rozšířit o tuto zajímavost. Hlavně pak proto, že na 
trhu se objevují nejen v různé kvalitě, ale i ve velice různých 
cenových relacích. A tak na otázky ohledně dávkování jsem 
vždy musel upozorňovat, že tyto informace jsou přímo zá-
vislé na kvalitě výrobku, tedy koncentraci šťávy z Aloe. Na 
trhu existují např. koncentráty, které se před použitím musí 
ředit. Jiné přípravky jsou již nabízeny naředěné vodou, to 
pak může být 50 a více ml několikrát denně, při ještě vyšším 
naředění pak můžeme získat i nápoj „Aloe“, který lze popíjet 
permanentně. Šťáva Aloe Vera KH je neředěná, tedy v  pů-
vodním stavu, tak jak byla z Aloe vyzískána. Zde lze použít 
1 polévkovou lžíci 2 x denně, nejlépe ráno a večer. Zhruba po 
týdnu lze zvýšit dávkování na 2 polévkové lžíce 2 x denně. 
Vyšší dávkování nedoporučuji, u vnímavějších jedinců by 
rychle mohlo vést k  nežádoucím účinkům. Předávkování 
se může projevit m.j. i hektickým a nekontrolovatelným 
vyprazdňováním obsahu tlustého střeva. I zde plně platí 
přísloví, že všeho moc škodí. Pitná kúra by měla trvat zhru-
ba 3 měsíce. Ke  zlepšenému vylučování produktů látkové 
výměny z  těla začíná docházet s  malým zpožděním, tedy 
zhruba po dvou až třech týdnech. Vedlejší účinky při běžném 
dávkování jsou prakticky neznámé. Bohužel žijeme v době, 
kdy někteří jedinci alergicky reagují na běžné potraviny, a ani 
u Aloe vera nelze tuto možnost vyloučit. 
Závěrem bych snad jen uvedl, že já osobně žádné vlastní 
zkušenosti s užíváním šťávy této rostlinky nemám. Popsané 
informace pochází z  okruhu mých známých. Ty bych pak 
hodnotil jako velice individuální. Zatímco jedni hodnotí 
účinky šťávy z Aloe vera velice zdrženlivě, jiní je prezentují 
jako malý zázrak. V případě zájmu o další informace o šťávě 
z Aloe vera doporučuji jejich vyhledávání na internetu. 
Ač Aloe vera není siličnatou rostlinou, nedává nám žádné 

éterické oleje, platí i pro ni ono „Co voní jednomu, nemusí 
vonět druhému“. 
Pokud se domníváte, že šťáva z Aloe vera by mohla být ku 
prospěchu Vašeho zdraví, a rozhodnete se tuto novinku 
objednat, jsou zde připraveny lahvičky, plné šťávičky, které 
k deseti prvním objednávajícím pocestují zdarma.

Karel Hadek 

3003 Aloe vera šťáva (gel)
U = 115 ml V = 215 ml I = 500 ml J = 1000 ml
 58,47 Kč 111,09 Kč 173,30 Kč 294,60 Kč

Můj tip na domácí přípravu osvěžující a dočisťující ple-
ťové vody z Aloe:
1 díl destilované nebo alespoň převařené vody
1 díl šťávy z Aloe
Dobře promíchat a nechat nejlépe přes noc odstát.
Pokud si tuto ple-
ťovou vodu doma 
sami připravíte, 
doporučuji ji ucho-
vávat v  lednici, 
kde vydrží i bez 
konzervantů zhru-
ba týden. Takto 
připravená pleťo-
vá voda je vhod-
ná pro normální 
a hlavně pak su-
chou pleť. 

Aloe vera – macerát
O platnosti přísloví, že žádný strom ještě nevyrostl až do 
nebe, se můžeme přesvědčit i v kosmetice. Pokud moje 
paměť sahá, různí výrobci nabízí přípravky, jež „zaručují“ 
téměř věčné mládí a současně v laboratořích horečnatě 
pátrají po formuli, jež by alespoň trošku připomínala onen 
toužebný elixír. A tak se pravidelně objevují nové zázraky, 
aby někdy rychleji, jindy pomaleji upadly v  zapomenutí. 
Pokud se kolem sebe rozhlédneme, nezbývá než připustit, 
že cosi neklape. Nejen, že s přibývajícím věkem si každý jedi-
nec může na vlastní kůži ověřit, že vrásky kašlou na tvrzení 
výrobců o účinnosti jejich výrobků, a co hůře, stále častěji se 
daleko rychleji než vrásky objevují i různé kožní problémy. 
Podstatnou roli zde samozřejmě může hrát i kosmetika s ne-
přeberným množstvím látek z „dílen“ chemiků, které zcela 
jednoduše na pokožce nemají co pohledávat. Pokožka je živý 
orgán, který je schopen se sám regenerovat, a proto může 
trvat i léta, než se následky používání nevhodných výrobků 
projeví. Jsem rád, že se mi podařilo tyto souvislosti pochopit 
již v samých začátcích, a byl jsem tak ušetřen oné (kosmeto)
sysifovské námahy a samozřejmě i zklamání. Na rozdíl od 
těch, kteří spěchají kupředu a hledají a spoléhají se na objev
zázraku, jsem si dovolil ten přepych zastavit se a poohléd-
nout se zpět. Od chvíle, kdy se člověk na této planetě objevil, 
nebyl nic víc a nic méně, než součást přírody. A tak, místo no-
vých chemických vzorečků, mě lákají poznatky našich před-
ků. Do kosmetiky samozřejmě patří účinné látky. Na pokra-
čovacích kurzech aromaterapie jim samozřejmě vždy věnuji 
pozornost. Jako velice zajímavé a účinné se mi jeví především 
lipofilní účinné látky, jež v  sobě rostliny skrývají. Vyzískat 
je lze „starou dobrou“ macerací. Zde se jedná výhradně 
o fyzikální procesy, kdy v našem případě jako „rozpouštědlo“ 
slouží výhradně rostlinné oleje. Jedním z jak nejúčinnějších, 
tak i nejznámějších macerátů je zcela jistě třezalkový olej. 

Dobře promíchat a nechat nejlépe přes noc odstát.
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Již našim pra, pra, pra a ještě jednou pra… babičkám dobře 
sloužil a na tom se do dnešních dnů nic nezměnilo. Dalšími 
známými maceráty jsou např. měsíčkový či arnikový olej. 
Přesto, že tyto biologicky aktivní látky si může vyrobit do-
ma každý, kdo se jen trošku bylinkami zabývá, máme je ve 
standardní nabídce. Daleko mladší než zmiňované maceráty 
je takto vyzískaný olej z aloe vera. Nelze se divit, tato rost-
linka vyžaduje hodně tepla, v našich podmínkách by ve volné 
přírodě prostě zmrzla. Vzhledem k její nenáročnosti na vodu 
a teplomilnosti je v současnosti pěstována prakticky na celé 
planetě v  subtropickém a tropickém pásmu. Díky obsaho-
vým složkám ji lze označovat jako léčivku. Macerát z aloe 
vera pak nachází uplatnění i v  některých preparátech KH. 
Je to hlavně proto, že tento macerát přispívá k  regeneraci 
pokožky, a navíc ji celkem dobře chrání před nadměrnou 
ztrátou vody. Taktéž nutno vyzdvihnout i uklidňující účinky. 
Olej aloe vera je vhodný pro všechny typy pleti, hlavně pak 
pro suchou či hrubou. Často bývá zmiňováno, že je vynika-
jící jej aplikovat i v případě, že se to přežene s opalováním. 
Zde žádné vlastní zkušenosti bohužel nemám, hned ze dvou 
důvodů. Nejen, že nemám potřebu se na slunci grilovat, ale 
v  našich končinách se dávno před aloe vera plně osvědčily 
oleje třezalkový a měsíčkový. O levanduli ani nemluvě. 
Vzhledem k  tomu, že se poslední dobou množily dotazy 
na aloe vera, rozhodl jsem se jej zařadit do naší nabídky, 
a rozšířit tak rodinu macerátů. Letní okurková sezóna je již 
za námi, o novinářské kachny však nikdy není nouze. Jsem 
rád, že sdělení, že i tentokráte prvních 10 objednávajících 
tento výrobek obdrží zdarma, žádnou kachnou není.

5209 Olej aloe vera
U = 115 ml V = 215 ml I = 500 ml J = 1000 ml
197,64 Kč 308,31 Kč 585,78 Kč 995,82 Kč

Tip pro kutily:
50 ml Macerát aloe vera
25 ml Jojobový olej
25 ml Olej z pšeničných klíčků
20 až 30 kapek éterického oleje či směsi

Stačí jen řádně protřepat, a jemný olej je připraven k  oka-
mžitému použití. Velmi vhodný po koupeli či sprchování 
pro normální a suchou pokožku. Nanášíme na ještě vlhkou 
pokožku. Nechá se velice dobře rozetřít, činí pokožku same-
tově hebkou. 

Mastný krém Aloe Vera  
Jak přísloví praví: „Do třetice všeho dobrého a…“. V tomto 
vydání časopisu Aromaterapie se již jako novinky objevily 
Macerát aloe vera a šťáva neboli gel z aloe vera. Při této příle-
žitosti mě napadlo vlézt do archivu individuálních receptur, 
kde se nachází i krém Aloe Vera, který jsem občas pro něko-
ho vyráběl. Aloe vera má velice zajímavou, krásnou přezdív-
ku – pouštní lilie. Asi proto, že se nejedná o siličnatou rostli-
nu, nepatří zrovna k mým favoritům, a pokud si někdo tento 
krém chválil, vždy mě to samozřejmě potěšilo, ale pozornost 
jsem těmto vyjádřením jaksi nevěnoval. V  mém žebříčku 
hodnot, až na malé výjimky, mají prioritu číslo jedna sili-
čnaté rostliny. Z těch „nesiličnatých“ pak třezalka, měsíček, 
arnika. Přesto se domnívám, že i krém Aloe Vera, tak trochu 
jiný než ostatní takto zvané preparáty, může být svými 
účinky zajímavý. Většina aloe-krémů se běžně nabízí jako 
hydratační krémy. Aloe vera svým obsahem polysacharidů 
k tomu přímo svádí. Krom dalších účinků jsou polysacharidy 
totiž značně hygroskopické. V krému Aloe Vera KH se pak 
jako účinné složky nachází vyvážený poměr jak macerátu, 
tak i šťávy aloe vera. Krém Aloe Vera KH vykazuje nízký po-

díl vody a vysoký podíl jak macerátu Aloe, tak bambuckého 
másla i rostlinných olejů a vosků. Díky těmto obsahovým 
složkám má při pokojové teplotě tužší konzistenci. Po jeho 
nanesení na pokožku a zahřátí se však velice dobře roztírá. 
Emulgace tohoto krému je samozřejmě fyziologická, tedy 
voda v  oleji. Co se účinků týká, můžeme říci, že pokožku 
uklidňuje, je tedy vhodný pro normální až velmi citlivou 
pleť. Díky obsahovým složkám pleť krásně zjemňuje a zvláč-
ňuje. Touto vlastností se jeví jako velice zajímavý pro zralou 
pleť. Za zmínku stojí i konstatovaní několika uživatelů, že 
krém Aloe Vera má při dlouhodobějším používání schopnost 
mírně zesvětlovat hyperpigmentaci. Lze tedy konstatovat, 
že pravidelné a dlouhodobé používání krému Aloe Vera cel-
kově zlepšuje stav pleti.
A ani u krému Aloe Vera nelze zapomenout na ono „pozná-
vací desatero“. Pokud jste se rozhodli s tímto preparátem se-
známit a napsali jej na svoji objednávku, pak i zde jej prvních 
deset objednávajících obdrží zdarma.

2031 Krém Aloe Vera
 A  = 5 ml D = 50 ml E = 100 ml H = 250 ml
 36,30 Kč 276,30 Kč 427,56 Kč 855,12 Kč

Vylepšené receptury
Vlasové hydrofilní oleje patří ke skupině preparátů, které 
přišly do nabídky aromaterapeutické olejové kosmetiky me-
zi prvními. Jako většina dalších preparátů i tyto preparáty 
vznikly na základě dotazů a požadavků zákazníků. 
Šampony lze z hlediska technologického označit jako „vyma-
kané“ výrobky. Z  hlediska fyziologického nelze tyto směsi 
tenzidů označit jinak než jako agresivní vůči vlasové pokož-
ce. Nelze se divit, že pokožka mnohých uživatelů šamponů 
vykazovala, po určité době jejich používání, různá poškoze-

ní. Lupy, svědivost, maštění vlasové pokožky, špatná kvalita 
vlasů, byly nejčastějšími důvody stížností. Olejové preparáty 
na mytí vlasů pak byly odpovědí na tyto stížnosti. Ač se jed-
ná o preparáty celkem jednoduché, nutno říci, že ve věci po-
užívání patří vlasové mycí oleje k těm nejproblematičtějším.
Zatímco většina zákazníků je s  nimi naprosto spokojena, 
stává se, že malé části uživatelů zůstávají vlasy mastnější než 
by bylo žádoucí. Hlavně pak u vlasů slabých či poškozených 
různými „zkrášlovacími“ procedurami. Zatímco u koupelo-
vých či sprchovacích olejů je žádoucí, aby pokožka nebyla 
odmaštěna, u vlasových olejů je naopak odmaštění vlasů 
žádoucí. Jen vlasy bez tuků se nechají následně formovat 
k líbivému účesu. 
Problém spočívá v tom, že emulgátory použité v těchto olejo-
vých preparátech jsou sice rozpustné v olejích, ale díky tomu 
vytváří i emulzi V/O, tedy voda v  oleji. Toto je pak důvod, 
proč vlasy mohou zůstat mastnější. Emulgátory O/V, tedy olej 
ve vodě, by sice byly pro tento účel daleko vhodnější, ty však 
bohužel nejsou rozpustné v  olejích, ale ve vodě, a z  tohoto 
důvodu u olejových preparátů pak prakticky nepoužitelné. 
A tak se v  laboratoři s  postupem času zkoušelo možné 
i nemožné. Občas se sice podařilo recepturu vylepšit, nutno 
podotknout, vylepšení byla sotva znatelná. 
Před nedávnem jsem se seznámil se slibným emulgáto-
rem. Je jím substitut kyseliny citrónové, který na rozdíl od 
předchozích složek sliboval podstatné vylepšení. Netrvalo 
dlouho a vylepšené vlasové mycí oleje směřovaly k „proble-
matickým“ klientům. Jejich následná hodnocení mě potěši-
la. Vlasové mycí oleje s novou, vylepšenou recepturou nejen 
lépe vymývají tukové složky z  vlasů, ale zlepšují i kvalitu 
vlasů. Nezbývá než dodat, že se budu těšit na zkušenosti 
klientů s těmito inovovanými preparáty. Hlavně pak proto-
že onen zbytek vlasů na mé hlavě mi toho moc neprozradí. 
Krom toho byl spokojen i s původními recepturami.

Karel Hadek
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Sauna a děti... a nejenom děti 
– těmi jsme přece stále všichni
Psát o sauně je vhodné právě na podzim. Na tuto myšlenku 
mne přivedlo hned několik postřehů z  mojí mezisvátkové 
vánoční sauny a teď je konečně ten správný podzimní čas. 
Takhle dlouho musel tento článek počkat.
S  mojí kamarádkou, pyšnou babičkou, jsme si povídaly 
o jejích vnoučatech a o Vánocích, a ona se zmínila, že její 
vnouček bude chodit se školkou do sauny. V rámci programu 
zdravého životního stylu začalo tyto aktivity podporovat 
mnoho škol i školek. 
Sauna má na nás lidi blahodárné účinky. Pořádným vypo-
cením si zlepšujeme tělesnou odolnost vůči nepříznivým 
vnějším vlivům, vyčistíme si hlavu, a tím se zbavíme stresu. 
Mnoho lidí již saunování považuje za očistný rituál jak fyzic-
ký, tak psychický. 
Sauna podporuje cévní a oběhový systém, lymfatický systém, 
dýchací systém, imunitní systém… Pokožka je po saunování 
jemnější, tělo je odpočinuté a zbavené odpadových látek, 
které jinak z těla odcházejí při horečnatých onemocněních.
A jak se správně saunovat?
- Do sauny chodíme tak 2 hodiny po jídle.
- Nechodíme v  plavkách, gumičky brání správnému toku 

krve a lymfy, a navíc ta syntetika… Zahalit se můžeme do 
prostěradla.

-  Svaly by měly být uvolněné, proto je nejlepší ležet, tělo 
se tak prohřívá stejnoměrněji... Ale jde to vždy? Pokud 
přitáhnete nohy k bradě, bude to lepší, než je ponechat na 
chladnější zemi. 

-  Největší horko je v sauně u stropu. (Sauna bývá vyhřívána 
na 70–100 °C a vlhkost vzduchu je okolo 20 %). Pokud se 
saunováním začínáte, zůstaňte sedět na zemi nebo nejniž-
ší lavici.

-  Asi v desetiminutových intervalech polévejte horké kame-
ny, tím vzniká pára, která příznivě působí na pokožku, ale 
především na dýchací cesty. A co teprve, když si přidáte 
kvalitní éterický olej!

-  Místo metliček si pořiďte drbadlo z mořské řasy nebo pří-
rodní trávy. Třením podpoříte pocení.

-  Pokud ležíte, před odchodem z potírny se asi na 3 minutky 
posaďte, předejdete tak závrati či nevolnosti.

-  Po odchodu z potírny se osprchujte studenou vodou a pak 
hurá do studeného bazénu. Následně se zabalte do suché 
osušky a odpočívejte v odpočívárně.

-  Nezapomeňte ani na dostatečný přísun tekutin, nejlépe čis-
té vody bez bublin, vody s citrónem… Po ukončení sauno-
vání je velice vhodné doplnit i minerály v podobě čerstvých 
ovocných nebo zeleninových šťáv. Vynecháme alkohol.

-  Při pocení tělo vylučuje minerální látky a různé jiné ky-
seliny, zejména kyselinu močovou, které udržují kyselý 
povrch pokožky – kožní film (pH 5–6), a tím se posiluje 
obranyschopnost organizmu.

-  U dětí saunu tolik nevyhříváme. Pokud chodí děti v  do-
provodu rodičů do dospělácké sauny, necháme je sedět na 
nižší lavici a interval saunování zkrátíme.

-  Každý z nás se potí jinak, a proto se nedá přesně stanovit 
doba, po kterou bychom se měli potit, ale většinou se 
u dospělých pohybuje okolo 20 minut. Celý proces se opa-
kuje 3–4x, ale i to záleží na nás samotných. 

A vy už jistě čekáte na spojení aromaterapie a sauny. Jak 
již bylo zmíněno, můžeme přidat éteráčky do vody, kterou 
lijeme na horké kameny. Pára, která vznikne, se rozptýlí do 
prostoru, a pokud použijeme vhodný éteráček, pročistíme 
i dýchací cesty a plíce.
Opakování je sice matka moudrosti, ale nic se nemá přehánět. 
To jsem si myslela, stále jsou však mezi námi lidé, co si myslí, 
že je éterák jako éterák. Kvalita jim nic neříká. A to je další 
důvod, proč píši článek o saunování do časopisu Aromaterapie.

Syntetický éterák prý na kamenech hoří… Nechci se zmiňo-
vat o tom, co udělá syntetický éterický olej na kamenech, ale 
hlavně bychom si měli uvědomit, co způsobí na sliznicích… 
Éterický olej vyrobený/vytvořený/vyzískaný (nebo jak chce-
te) parní destilací pochází z  rostlinek, bylinek, listů, kůry, 
květů… Obsahuje jejich účinné látky tak, jak se utvářely 
v rostlině, která reagovala na svoje prostředí, ve kterém rost-
la, na viry, bakterie, na mikroorganizmy, které ohrožují i nás 
lidi, a právě proto nám mohou pomoci, aniž by ohrožovaly 
naše zdraví.
Syntetický vonný olej vyrobili chemici, kteří znají složení účin-
ných léčivých složek, jejich chemické vzorce, a pomocí nich 
vytvářejí libé vůně či neexistující „éterické oleje“. Syntetické 
vůně se úspěšně používají při výrobě parfémů, toaletních 
vod… Dávají se do osvěžovačů vzduchu, dezinfekcí, mycích 
prostředků. Někdy se s nimi můžeme setkat i v nosních kap-
kách. Není tomu tak dávno, kdy jsme používali nosní kapky 
na bázi lihové. Dnes se více setkáváme s olejovými kapkami 
nebo Vincentkou. Na nás je, abychom volili. Není to jedno-
duché, ale je to velmi důležité pro naše zdraví a rozhodujeme 
i o zdraví svých dětí. Hodně dělá reklama, stále něco nabízí 
a doporučuje. A zní tak lákavě. A co víc, vidí ji naše děti a chtějí 
to, co jim televize nabízí. Ale reklama nebývá vždy zaměřena 
na zlepšení našeho zdraví, ale na zisky výrobců, kteří ji platí.
Mezi preparáty Aromaterapie KH najdete Nosní olej Baby, 
Nosní olej a Donosol, které jsou vyrobeny z  rostlinných 
olejů a množství éterických olejů vhodných k  ošetřová-
ní nosních sliznic, a nejen jich. Tyto oleje se dají použít 
i před saunováním. Vhodné jsou i před plaváním, a to nejen 
k ošetření nosánku, ale i uší. Olej se rozprostře na sliznice 
a chrání před dezinfekčními složkami, které mají ve vodě 
likvidovat bakterie, aby se nekazila a byla vhodná pro kou-
pání, a to platí i o bazénu po saunování. Kapka rostlinné-
ho oleje v  uších chrání zvukovod před usazováním mazu 
a upravuje jeho tvorbu. Pokud trpíte na „špunty“ v uších, je 

novinky

Tamanu-Derm
Při pohledu na širokou nabídku krémů se vnucuje otázka, 
zda má smysl zabývat se vývojem dalších. Na první pohled 
by nebylo problém odpovědět, že nikoli. Bohužel, žijeme 
v době, kdy se kožní problémy šíří téměř formou epidemie. 
A tak jsem velice často konfrontován se skutečností, že co 
pomáhá jednomu, se u druhého nemusí setkat s žádoucím 
účinkem. Nezbývá než konstatovat, že vývoj bude pokračo-
vat, dokud se budou vyskytovat kožní problémy. 
Je tomu už asi 5 let, co jsem dostal vzoreček „zázračného“ 
olejíčku s exotickým názvem Tamanu. Jeho latinský název 
je Calophyllum inophyllum. Olej se vyzískává z jader plodů.  
Jeho zvláštností je, že krom tuků obsahuje i vysoký podíl 
pryskyřic. Nelze se divit, že v oblastech, kde tento strom ros-
te, je považován za posvátný a jeho olej se používá při kož-
ních problémech i nemocech. Jeho silnou stránkou jsou pak 
hlavně protizánětlivé a regenerační vlastnosti. Bohužel, jeho 
cena se mi jeví jako astronomická. To byl důvod, proč mi tak 
dlouho trvalo, než jsem s tímto olejem začal experimento-
vat. Už jsem vyzkoušel mnohé „zázračné“ suroviny, kde se 
nic moc nedělo. Proto ona skepse. Po dlouhé době, mohu za-
se jednou říci, že neprávem. Objednal jsem nový olej a vznikl 
preparát určený na ošetřování pokožky postižené atopickým 
ekzémem. Osvědčil se celkem dobře. Překvapení na mě ale 
čekalo úplně někde jinde. Jeho regenerační schopnosti, dle 
vyjádření „pokusných králíčků“, jsou excelentní. Pokožka po 
krátké době používání jako by omládla. Preparát Tamanu-
Derm má při pokojové teplotě velmi tuhou konzistenci, ale 
po nanesení na pokožku krásně změkne a velice dobře se 
vtírá. Z tohoto pohledu bych jej označil nejspíše jako mezi-
produkt, někde mezi krémem a balzámem. Vhodný je pro 
normální až extrémně suchou pleť.

Pokračování na 4 straně obálky.
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vhodné napustit vodu do 
vany, přidat koupelový olej 
Eukalyptovo-tymiánový, 
do uší nakapat nosní olej 
a jít relaxovat. Na posled-
ních pár minut přitočíme 
teplou vodu, abychom se 
začali potit. Pak se jdeme 
potit do postele. Náš imu-
nitní systém se ihned zlep-
ší a maz z uší se uvolní již 
během koupele.
Ale zpět k sauně. Na začát-
ku jsme si popsali indikace, 
ale existují i kontraindi-
kace: vysoký krevní tlak, 

akutně prodělaný infarkt, problémy se srdcem a oběhovým 
systémem. Pokud chcete začít se saunováním a nejste si jisti 
svým zdravotním stavem, doporučuji konzultaci s lékařem.
A jaké oleje jsou pro saunování nejvhodnější? V  nabídce 
AKH je celá série směsí určených pro sauny. Přidat k  nim 
můžete Antiinsekt, Aromeclima, Antirauch, Antinikotin, 
Insektol, Atemol, Virosan. Volba je na vás. Podívejte se do 
katalogu na složení éterických olejů a zvolte ten, který se 
vám bude zdát nejpotřebnější a bude vám vyhovovat vůní. 
Někdo chce použít jenom jeden éteráček. Nic proti tomu. 
Mezi ty vhodné patří třeba eukalyptus, borovice, jedle, 
smrk, majoránka, mateřídouška, máta, meduňka, myrha, 
pomeranč, rozmarýn, bazalka, bergamot, citrón, grep, šalvěj, 
vavřín a mnoho dalších.
A nakonec mám jeden úžasný tip. Vyzkoušejte med. Namažte 
si s ním pokožku a budete překvapeni, jaké změny nastanou. 
Pokožka bude hladší, jemnější. K tomuto účelu můžete po-
užít i pleťovou masku Aktiderma LY. Obsahuje mimo medu 
i oleje a éterický olej jalovcový. 

Dnes si více přiblížíme:
Anýz obecný (Anisum vulgare)
Jednoletá, silně aromatická bylina s  bílými květy, silnými 
listy a dvounažkovitými plody, které jsou zdrojem biologicky 
aktivních látek. Stimuluje chuť k  jídlu a sekretomotorickou 
činnost zažívacího traktu, má projímací vlastnosti, stimuluje 
laktaci, je močopudný, snižuje tělesnou teplotu. Uklidňuje a 
má psychotropní účinky, broncholytické účinky, napomáhá 
při vykašlávání. Je vhodný na spáleniny, proti klíšťatům, 
švábům, molům, blechám, štěnicím, vším. Působí proti 
neurozám, plačtivosti, migrénám, bolestivé menstruaci, cys-
titidě, bělotoku, zánětům močové trubice. Pro svou toxicitu 
bývá éterický olej používán omezeně, dost často bývá nahra-
zován fenyklem nebo badyánem.

Jalovec obecný (Juniperus communis) 
Stálezelený, trnitý, jehličnatý keř dorůstající výšky 2 metrů 
nebo strom dorůstající až 12 metrů. Zdrojem éterického oleje 
je modrá bobule velikosti hrášku. Ve vztahu k dýchání je silně 
baktericidní, tonizujicí, protivirový… Má 
močopudné účinky, působí na městnání 
lymfy. Posiluje slinivku a slezinu, vhodný 
na obnovu látkové výměny i při cukrovce, 
snižuje hladinu cukru v krvi. Vhodný při pa-
rodontóze, bolesti zubů, revmatizmu, dně, 
odstraňuje nečistoty, soli kyseliny močové. 
Rozpouští kameny v  ledvinách. Je veli-
ce účinný při zánětu močového měchýře. 
Jalovec nám pomáhá zbavit se starostí, 
překonat životní překážky, stagnaci. Jde 
o olej, který má mnohostranné čisticí účin-
ky. Působí jak v rovinách mentální/emoční, 
tak i fyzické. Je to přímo zázrak a nelze 
o něm napsat vše. Vyzkoušejte ho.

Kardamovník obecný
(Ellettaria cardamomum)
Stálezelená, vytrvalá rostlina s  protáhlými listy, drobnými 
žlutými květy s fialovými okraji, dorůstající výše až 3 metrů. 
Červenohnědá vejčitá semena jsou zdrojem éterického oleje. 
Celkově je tonikem tělesné životní energie, ale především 
se využívá při zažívacích potížích, plynatosti, nepříjemném 
zápachu z úst. Podporuje slinivku a slezinu. Stimuluje funkci 
plic, je vhodný především při nahromadění hlenu v průduš-
kách. Napomáhá vykašlávání. Z  psychologického hlediska 
napomáhá při špatné koncentraci, těkavosti, myšlenkové 
únavě. Obnovuje chuť do života.

Voňavý pořadník
Když pan Hadek řekl, že přemýšlí o výrobě autoparfémů, 
poněkud jsem znejistěla… Kosmetika, koupelové a sprchovací 
oleje, zubní oleje, různé éteráčky… Prosím, sortiment je široký 
a výběr zrovna tak. Ale autoparfémy?? To mi nějak k součas-
ným preparátům nesedělo. Jsem zaměstnankyně firmy, tak 
jsem mlčela a čekala na další vývoj. V naší kanceláři se postup-
ně objevovaly různé parfémové olejíčky, parfémky apod. – to 
jak p. Hadkovi různí výrobci posílali nabídkové vzorky. Pak 
jsem na 14 dní onemocněla a po návratu do firmy mě čekalo 
překvapení v podobě 6 hnědých lahviček, jen tak ledabyle 
očíslovaných od jedničky do šestky. Nesahám na nic, co není 
moje, tak jsem si jich nevšímala do doby, kdy začaly chodit 
moje spolupracovnice jedna za druhou a žádaly pana Hadka, 
zda by si mohly nějakým vzorkem provonět auto. Pak jsem 
teprve zjistila, o co se jedná! Velmi skromně se tu totiž chou-
lilo zmíněných šest lahviček, obsahujících různé skvělé vůně. 
Přiznám se, že nemám ráda různé stromečky, houpající se 
na zpětném zrcátku, které mi první den způsobují svou 

pronikavou vůní mírnou bolest hlavy (takže je zpravidla 
zase rychle sundám a ještě rychleji uklidím někam do kufru) 
a po pár dnech vyvětrání k nim marně čuchám. Když mi 
náš skladník nabídl, že mi prostor auta také trochu navoní, 
ráda jsem mu svěřila klíčky. Sluníčko svítilo, v autě bylo 
celkem horko a já byla zvědavá na reakci svého organizmu. 
Výsledek je jasný, jinak bych o své zkušenosti ani nepsala. 
Cesta domů z práce ubíhala příjemně. Žádný kymácející se 
stromek, žádná bolest hlavy, jen jemná, čistá vůně. A nejen 
cesta domů, ale ještě několik dalších dní. Vůbec mě nepře-
kvapuje, že naši zaměstnanci se denně dotazovali, kdy si 
již autoparfémy budou moci sami zakoupit. Každý si zde ve 
firmě oblíbil jinou vůni. I já sama už mám ve výběru jasno. 
V jednom mi autoparfémy připomínají staré časy: v době, 
kdy píši tento článeček, nejsou ještě ani pod pultem, a tak 
jsem se zapsala do „firemního pořadníčku“ a hodlám stát 
mezi prvními zákazníky.

Naďa Střížová

NABÍZÍM GAR ANCI 
(odpovědného zástupce) 

ZAČÍNAJÍCÍ KOSMETIČCE.
Obor: 

kosmetika se zaměřením 
na aromaterapii. 

Kraj: 
Plzeňský, Praha, Severomoravský. 

INFORMACE na tel. 604 251 207, 
www.salon-aromatica.cz

vhodné napustit vodu do 
vany, přidat koupelový olej 
Eukalyptovo-tymiánový, 
do uší nakapat nosní olej 
a jít relaxovat. Na posled-
ních pár minut přitočíme 
teplou vodu, abychom se 
začali potit. Pak se jdeme 
potit do postele. Náš imu-
nitní systém se ihned zlep-
ší a maz z uší se uvolní již 
během koupele.
Ale zpět k sauně. Na začát-
ku jsme si popsali indikace, 
ale existují i kontraindi-
kace: vysoký krevní tlak, 

je modrá bobule velikosti hrášku. Ve vztahu k dýchání je silně 
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Aromaterapie a zvířata
Milé čtenářky a čtenáři, příznivci aromaterapie,
dovoluji si Vám oznámit, že v polovině měsíce července byla 
na trh České republiky uvedena aromaterapeutická kosmeti-
ka pro zvířata Aroma Fauna. 
Vznikla spolupráce mezi firmou Aromaterapie Karel Hadek, 
výrobcem kosmetiky a firmou Aromaterapie Fauna, distri-
butorem zajišťujícím i odbornou stránku v oblasti fauny.

S novými preparáty se můžete seznámit na 
www.aromafauna.eu 

Preparáty lze objednat telefonicky, e-mailem nebo přes 
e-shop. Pokud si budete objednávat výrobky AKH i AF, ob-
držíte jeden balíček se zbožím a dvě faktury, které budou mít 
rozdílná čísla účtů. 
Aromaterapeutická kosmetika Aroma Fauna je vyrobena ze 
stejně kvalitních surovin jako aromaterapeutická kosmetika 
Aromaterapie Karel Hadek , liší se pouze v použití rostlin-
ných olejů, emulgátorů, vitamínů, éterických olejů a jejich 
použitých koncentracích.
Nastala doba, kdy mají zvířata obdobné civilizační potíže 
jako lidé. Úmyslně píši zvířata, nelze specifikovat pouze psy 
nebo kočky. Aromaterapie, rostlinné oleje, éterické oleje, by-
linky, pomáhají lidem a mohou pomoci i zvířatům. Živočišná 
oblast je velice široká a nelze z  ní vyjmout žádný druh. 
Zkušenosti jsme nasbírali se zvířaty čtyřnohými i dvouno-
hými, chlupatými, nahatými i opeřenými. Neznámou oblastí 
zůstala pouze terária a akvária. Ale kdo ví, třeba i nějaký had 
či chameleon bude jednou využívat účinných složek z éteric-
kých olejů.
Aromaterapeutická řada bude nadále rozšiřována o další 
potřebné preparáty, prozatím se jedná o nejčastěji žádané 
prostředky na ošetřování zvířat. V nabídce najdete samozřej-

mě prostředky proti parazitům vnitřním i vnějším, plísním, 
zánětům uší, zubnímu kameni, zápachu z  tlamy, kožním 
ekzémům, lupům, přesušené srsti. 
Často slýchám: „Můj syn je alergický na psy“. Nic proti tomu, 
může to být pravda, ale jsou i případy, kdy se tento problém 
vyřešil, pokud jsme na mytí psa použili HY – mycí oleje.
Mnozí z vás, kteří používají HY – mycí oleje na vlasy, vědí, že 
začátky nejsou vždy snadné, výsledek mnohdy nesplní naše 
očekávání, ale pokud setrváme, býváme překvapeni. Jde 
i o naši šikovnost a trpělivost. 
V posledních dnech jsem často procházela chemická složení 
různých šampónů určených na mytí zvířat. Byla jsem pře-
kvapena, a to dost nemile. I v těch nejdražších byly složky, 
které mohou „uvolňovat formaldehyd“. Jinde jsem našla 
kyselinu, o které se ví „že poškozuje ekosystém“ a nemá se 
dostat do odpadových vod. Ano, tyto složky zde byly v nízké 
koncentraci. Ale… Mnoho nevhodných složek ulpí na pokož-
ce, srsti a myjete své zvířátko v  rukavicích? Okoukla jsem 
i šampóny pro lidi…
Vůně preparátů byly vybrány za spolupráce cílových klientů. 
Reakce fenky Amy byla zajímavá. Olizováním čenichu, odvra-
cením hlavy dávala najevo, která vůně se jí zamlouvá, a která 
se nelíbí. Zajímavé bylo váhání u některých vůní, k mnohým 
se vracela a přišlo i rezolutní  odmítnutí. Nevoněl pepř.
Reakce na HY – Insektin však byla jiná než na klasické mycí 
šampóny. Psi se vzájemně očichávali, olizovali. Po mycích 
šampónech kýchali a obcházeli se. Že by je dráždily parfémy? 
Nebo chemické složky, ze kterých je šampon vyroben?
Pro snadnější rozčesání srsti po umytí, doporučujeme prepa-
rát Felloil tekutý vosk na srst. Vtírá se jak do vlhké srsti, tak 
i do suché. Záměrně jej nabízíme v balení s rozprašovačem. 
Jde o vosk, který nežlukne a příjemně voní. Matná srst je 
opět lesklá. Pokud však máte pocit, že po umytí srst již ne-
potřebuje promastit, je zde tonikum Fell-Tonikum, obsahuje 
éterické oleje odpuzující  parazity – blechy, klíšťata. 

Insektin – spray použijete proti klíšťatům a blechám třeba 
před procházkou do lesa, ale nastříkat můžete i sebe a svoje 
ratolesti.
Zubní kámen se tvoří i zvířatům. Postačí, pokud kápnete 
1–2 kapky oleje Fauna Dentol do tlamy a pes si jej sám nane-
se na zuby. Stejným způsobem se aplikuje i Fauna Oral – olej 
na odstranění zápachu z tlamy. I psy trpívají na halitózu.
Někteří psi často trpí na záněty uší, mají jinak tvarovaný 
zvukovod než my lidé, a maz jim špatně vytéká. Tento pro-
blém má pomoci odstranit Fauna Otis – ušní olej. 
Na ošetření nosu přijde nosní olej Fauna Rinis. I zvířata mo-
hou mít rýmu, zřejmě ji v zimních měsících způsobuje sušší 
vzduch při vytápění domů.
V nabídce najdete i balzám na ošetření tlapek Fauna Pads. Je 
určen nejen pro pejsky, kteří hodně běhají, a v zimě chrání 
před agresivitou povrchů ošetřených solí.
Snažili jsme se odstranit i problém s dezinfekcí pelíšků, kle-
cí, akvárií, prostě příbytků zvířat. Zde vznikl mycí preparát 
Aroma Sanitol, který nejenže voní a dezinfikuje, ale neobsa-
huje chlór, a tím nedráždí sliznice zvířat ani naše. Pokud po-
třebujete dezinfekci na ošetření bez omývání, pouze lokální, 
použijte Fauna Desinf.
A ještě dva preparáty, trochu atypické. Urinstop – odpuzo-
vací sprej, je určen na ošetřování míst, která chceme chránit 
před okousáním a očůráváním – značkováním. Obsahuje 
zmíněný pepřový éterický olej. Ale věřte, jde o zajímavou 
vůni. Chuť jsem nezkoušela, ale možná k tomu dojde.
Druhým je Fauna Celibat – spray pro háravé feny. Věřte 
však, že v horkých dnech mi bylo jedno, pro koho je určen. 
Vůně byla příjemná a osvěžení se dostavilo. Máta je prostě 
máta. Možná budeme fenkám závidět jejich parfém.
Často se zmiňuji o psech, ale našimi klienty jsou i koně, 
kteří potřebují repelent třeba proti komárům. Dezinfekce 
Fauna Desinf byla u mnoha z nich použita i při povrchových 
poraněních. 

Zajímavým klientem je papoušek šedý Žako, jménem Kája. 
Začal si škubat peří, až zůstal bez své červené chlouby 
– ocasních per. Po dvoudenní aplikaci směsi éterických olejů 
se papoušek přestal škubat a po měsíci Kájovi opět rostou 
brka. Došlo však k jedné změně. Peří ztmavlo, barva celého 
papouška je výraznější. Éterické oleje byly přidávány do 
jojobového oleje. Kvalita je kvalita a papoušek je hezčí, než 
býval.
Výhodou éterických olejů je, že působí i na psychické úrov-

ni, mnohé z preparátů Aroma Fauny 
budou vaše zvířátko uklidňovat, do-
dávat mu odvahu. Po ošetření aroma 
kosmetikou se mohou cítit přiroze-
něji.
Věřím, že s kosmetikou Aroma Fauna 
budete spokojeni vy i vaše zvířata, 
tak jako jste spokojeni s  kosmetikou 
Aromaterapie Karel Hadek.

Michaela Švorcová
salonaura@seznam.cz

mobil 603 513 774
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Rozhovor
Jako těhotná jsem se, 
prostřednictvím své sou-
sedky, která začala na ja-
ře intenzivně „mládnout“ 
a žít zdravěji, dostala 
docela náhodou do kos-
metického aroma-studia 
ve Smědčicích u Plzně. 
Dostala jsem od ní dár-
kovou poukázku, „ať si to 
užiju“. Bylo to v době, kdy jsem potřebovala poradit s akne-
tickými problémy své pubertální dcery, dále s bolavými zády 
a plísní na nohou manžela, moluskami a neustálými chronic-
kými záněty průdušek své 3leté holčičky a samozřejmě s tím, 
jak se bez chemie starat o sebe v těhotenství a o miminko, 
které se do měsíce narodí. Vlastně jsem vůbec nečekala, že 
mě tato návštěva takto duševně obohatí. 
Nejprve jsme si s  paní Petrou Pilařovou – kosmetičkou 
a aromaterapeutkou sjednaly schůzku, poté jsem spolu se 
svou 17letou dcerou útulný salon navštívila a obě jsme se 
odevzdaly do péče paní kosmetičky. A jelikož jsme si to obě 
užily, hodlám se s vámi o své zážitky podělit a předat doporu-
čení těm z vás, kteří zatím nemáte moc o aromaterapii páru.
Moje první otázka zněla: 
Co mi poradíte, krátce před porodem, abych si zabalila 
do porodnice?
PP: Určitě byste neměla zapomenout na to nejdůležitější, 
což je hydrofilní olej Intima. Je to lehoučký olej, který vám 
za velmi příznivou cenu udělá velkou službu. Budete se 
dobře hojit, je dezinfekční, zabraňuje zánětům a chrání před 
bakteriální infekcí. Pro miminko si určitě připravte mycí 
olej mandlový nebo koupelový mandarinkový – koupání se 
stane příjemným rituálem pro celou rodinu, jelikož olej vám 

provoní celý byt a miminko bude krásně uvolněné a nebude 
mít vysušenou pokožku. Již nyní preventivně zabráníte 
případným budoucím ekzémům. Nakonec ho ještě můžete 
zlehounka promazat fenyklovým nebo Baby masážním 
olejíčkem. Obzvláště bych ráda zdůraznila, že fenyklový ma-
sážní olejíček je vhodný také na popraskané bradavky nebo 
pro preventivní péči o prsa. Miminku proto ještě více chutná 
mateřské mléko a nebude mít koliky a bolení bříška.
Pokud ale stále váháte, který olejíček vybrat (heřmánkový, 
mandlový, mandarinkový koupelový), doporučuji si koupit 
testovací sadu Baby, jež v  testerové velikosti nabízí všech 
9 preparátů z nabídky pro těhotné ženy a miminka. V krát-
kém čase si tak můžete vyzkoušet, co je pro vás nejpříjem-
nější. Celá sada vás vyjde pouze na 300 Kč!
Přivedla jsem s  sebou svou 17letou dceru, můžete jí 
nějak poradit, jak se zbavit všech těch pupínků na tváři 
i na zádech? 
Toto je trošičku hlubší problém a musím říci, že je to běh na 
delší trať. Především se jedná o „vzbouření hormonů“, což 

se časem jistě změní. Nyní doporučuji 
pravidelně – a to je důležité – správně 
čistit pleť. Ještě stále není v  povědomí 
veřejnosti, že mastnou pleť vysušovat ne-
chceme! Budete tedy používat hydrofilní 
olej santálový – má stahující a uklidňující 
účinky a při pravidelném používání op-
timalizuje činnost mazových žláz a tím 
snižuje produkci kožního tuku. Má také 
protizánětlivé vlastnosti. Po umytí obli-
čeje, ať ráno, nebo večer – aplikujte speci-
ální bylinný krém Aknette (nyní v letním 
období ideálně s vyšším ochranným fak-
torem 6). Tento krém díky svému složení 
brání množení bakterií, které se usazují 
v mazových žlázách – v případě zvýšené 
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užiju“. Bylo to v době, kdy jsem potřebovala poradit s akne-

činnosti mazových žláz dochází k přemnožení těchto bakte-
rií, a vzniku nepříjemných zánětlivých procesů. Na odstra-
nění řasenky doporučuji pleťovou vodu levandulovou. Tu si 
kupte v půllitrovém balení s dávkovačem. Bude se hodit pro 
celou rodinu. Vy ji v porodnici oceníte při náročném porodu 
i po něm – ve spreji je možno zvlhčovat vzduch a extrakt 
z levandule příjemně osvěžuje, uklidňuje a uvolňuje (je mož-
no si dokoupit lahvičku s rozprašovačem).
Mou 3letou dcerku, kterou v lednu přijali do školky, za-
čal najednou neustále sužovat kašel a problémy se záně-
ty dutin, průdušek apod. Co byste doporučila pro ni? Je 
to problém celého mého okolí s malými dětmi. Dokonce 
si donesla ze školky molusky – malé kožní pupínky, kte-
ré se množí po tělíčku obzvláště v intimních oblastech.
Musím říct, že tyto otázky jsou jedny z nejčastějších. Budu 
stručná – pořiďte si – zase pro celou rodinu – extrakt 
z  Eleutherococcu, zázračné kapičky, které zvyšují imuni-
tu. Co to je? Keř podobný ženšenu, roste v  Rusku, Koreji 
a Číně a nejenže pravidelným užíváním – 1 kapka na 6 kg 
váhy dítěte – se zvyšuje imunita, ale dokáže téměř zázra-
ky. Pro dospělé: zvyšuje pracovní výkon, 
pomáhá řidičům neusnout za volantem, 
optimalizuje hladinu cholesterolu v  krvi, 
snižuje riziko poškození cév. Takto bych 
mohla pokračovat dále. Ale k vaší otázce. 
Pořiďte si domů nosní olej Baby – velice 
jemný olejíček s  kapátkem, který chrá-
ní sliznice nosánku, udělá lehký olejový 
film, a viry ve školce nemají šanci se 
dostat dál – utopí se a nenapadají duti-
ny. Ten aplikujte denně před odchodem 
do školky. Olejíček také brání vysoušení 
sliznic, krásně se dýchá. Vhodný určitě 
do letadel, kde jede na plné pecky kli-
matizace, z  čehož si z  dovolené vozíme 

nachlazení. Tento olejíček ale ocení i brzy narozené miminko 
– pokud dostane už v novorozeneckém věku rýmu, netrapte 
jej ani sebe odsáváním. Na vatičku do uší kápněte tento 
výborný nosní olejíček Baby a vytřete mu zlehounka nosá-
nek. Jejda, to se bude dýchat. Do 3 dnů je rýma pryč. Paní 
učitelce přineste do školky éterický olejíček Virosan nebo 
Aromeclima. Oba mají schopnost zabíjet viry v  kolektivu. 
Sponzoring vás nevyjde draho – 130 Kč a účinekl obrovský! 
A když vás přece jen potká zánět průdušek, není nic lepšího 
než zábal na průdušky – namazat vynikajícím, často podce-
ňovaným a mým oblíbeným Chinabalzámem – je zde vysoká 
koncentrace synergicky působících éterických olejů, jejichž 
nosičem je včelí vosk. Chci zdůraznit, že suroviny pro výrobu 
tohoto tradičního hutnějšího balzámu jsou z  nejkvalitněj-
ších plantáží světa – rozmarýn z Tunisu, máta z Japonska 
a tak dále. Ale stále jsme, bohužel, neskončili se záněty. 
I na záněty nosních dutin pan Hadek vynalezl nový preparát, 
který určitě stojí za zmínku – a to Donosol. Je to poměrně 
silný koncentrát, který je nutné kápnout do každé nosní 
dírky a poté chvíli ležet se zakloněnou hlavou, aby se dostal 
všude. Potom stačí jen smrkat, hodně smrkat… a máte zase 
dýchací cesty v pořádku. 
A k  moluskám, virovému onemocnění kůže, které často 
dětičky přinesou z  koupališť, mohu říci jen jedno. Pořiďte 
si levný, účinný, ale ne úplně vonící – česnekový Molusan. 
Nebojte se ho, opravdu funguje. Ověřeno dětmi z naší školky!
Paní Pilařová, je to možné, že pan Hadek vynalezl tako-
vou škálu přírodních preparátů na nemoci i pro krásu? 
Dokáže udělat také něco s mou, trošku stárnoucí – jak 
vidíte  – pletí?
(Smích). Jasně, je opravdu odborník na slovo vzatý, myslí 
na všechny. Já jsem si zvykla (a oblíbila) na obličej používat 
olejíčky, krémy jsou pro mě již tabu, rychleji se spotřebují 
a vzhledem k mým častým cestám jsou neskladné. Doporučím 
vám olejíček na obličej (velikost 30 ml s kapátkem) – nejpro-

váhy dítěte – se zvyšuje imunita, ale dokáže téměř zázra-
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dávanější je u mne v salonu pro ženy ve zralém věku buďto 
Geraderm – opravdu luxus za velmi, velmi přijatelnou cenu 
s vůní po citronech a růžích. A nebo, pokud chcete opravdu 
něco extra – s podmanivou vůní, která vás bude těšit kaž-
dé ráno i večer, zkuste vzácný exkluzivní regenerační olej 
s  andskou růží – Rosea. Obsahuje drahé excelentní oleje 
– jojobový, lecitin, pupálkový a další a nezbytné vitamíny, 
které budou na dlouho pěstit váš obličej. Vrásky už nebudou 
problém. Na čištění pleti určitě nezapomeňte, jak jsem již 
radila vaší dceři – nezbytný je hydrofilní olej – pro vás určitě 
HY na odstranění make-upu nebo jednoduše použijte mi-
minkovský mandlový mycí. Nezapomeňte na pleťovou vodu 
růžovou na dočištění pleti a smytí řasenky. 
Pokud mohu hovořit za sebe, jsem nadšená! Tolik krá-
sy, opojných vůní, to jsem opravdu nečekala. V  létě se 
chystá manžel s  dcerami k  moři, zatímco já zůstávám 
doma. Mám dilema: potřebuje se zbavit jednak plísně 
na nohou, jednak má alergii na sluníčko, co mi poradíte 
pro něj? Pracuje jako řemeslník, a také 
ho stále trápí záda a má vysušené ruce, 
umíte mu něco doporučit?
Tak nejdříve bychom se měli zaměřit na 
boj s  plísní na pokožce a nehtech na no-
hou. I tady pan Hadek již dlouho dopo-
ručuje ověřené preparáty – na pokožku 
nohou Mykosan H a na nehty Mykosan N. 
Začněte potírat co nejdříve, dříve než bude 
manžel chodit bos. Do bot určitě používejte 
také dezinfekční přípravek Thymicon, kte-
rý brání růstu bakterií a plísní. Na bo-lesti 
zad určitě doporučím preparát Dr. Voš-
těp, skvělý lecitinový masážní olejíček, 
který je určen především pro fyzicky pra-
cující, tzv. „sedřené“ osoby. Večer mu udě-
lejte vanu, kápněte několik kapek a potom 

ještě neředěný vmasírujte na bolavá místečka. Na vysušené 
ruce určitě doporučím výborné mycí oleje, dodávané v půlli-
tru s pumpičkou, pro vaší rodinu nejlépe Desinfi (i s přihléd-
nutím k miminku) a promazat krémem na poškozené ruce 
Myrhea. A to nejpříjemnější nakonec – dovolená! Nikdy jsem 
na vlastní kůži nepoznala lepší opalovák (a že byly i značko-
vé a drahé), než Hadkův. Vyzkoušejte jej všichni – pro každý 
věk, typ pokožky, alergie – nealergie. Úsporný opalovací olej 
v různých faktorech (4–15) s vůní levandule, betakarotenem 
a dalšími vzácnými oleji nemá na trhu konkurenci. Vracíte se 
od moře i od přehrady jako čokoládoví medvídci.
Myslím, že už jsem se rozhodla. Jsem ráda, že jsem 
měla tu možnost se s vámi setkat a dostat se k vám do 
péče. Oceňuji, že jste si na mne vyhradila dostatek času 
a poradila mi tak „širokospektrálně“. Preparáty si mohu 
koupit u vás v salónu? 
Ano, jistě, do 3 dnů si je zde můžete vyzvednout. Jen co 
přijdou, zavolám vám. Vyrábí se čerstvé, na zakázku, nestojí 
ve skladech. Vyrobeno přímo pro vás!
Ráda bych Vás doporučila i dalším maminkám ve školce. 
Budete mít čas na konzultace s nimi nebo snad pořádáte 
přednášky na téma zdraví – krása nechemická – přírod-
ní kosmetika?
Musím říct, že ačkoliv se salon Aromatica nachází na vsi, kli-
entky si rády přijedou i z Plzně, Rokycan a dalšího širokého 
okolí. Nadýchnou se zhluboka přírody a zde, v  salonu, do-
stanou individuální péči, na každého si vyhrazuji čas a nikdo 
nečeká nebo si nevyslechne problémy jiných. Konzultace 
a specializovanou péči o dekolt, krk, obličej poskytuji denně. 
Přednášky o aromaterapii, také s  panem Hadkem osobně, 
jsem již pořádala na podzim, a to s velikým úspěchem a ob-
rovskou návštěvností a doufám, že zde nebyl naposled.
Poslední otázka pro vás, paní Pilařová – mohu si v klidu 
přečíst nabídku na internetu?
Ani tady vás nezklamu. Internetová prezentace je dnes 

médiem, bez kterého se jen těžko podniká. I já jsem si vy-
tvořila stránky www.salon-aromatica.cz, kde si klienti mo-
hou přečíst o mně, mých službách, aromaterapii všeobecně 
a také najdou kompletní sortiment aroma-preparátů značky 
Karel Hadek na e-shopu .
Tak to si neodpustím se zeptat. Jak to všechno stíháte 
se třemi malými dětmi?
Nevím, asi mám ráda lidi i svou práci. 

Ze salonu jsem odešla opravdu překvapená a plná nadšení 
a předsevzetí. Musím s tím doma něco udělat. Zainvestuji do 
zdraví a pohody v naší početné, také brzy pětičlenné rodin-
ky. Chci se cítit dobře, být krásná pro manžela i pro sebe, mít 
zdravé děti a občas si odpočinout na kosmetice v Aromatice.
Hana Pešková

Kontakt na salon Aromatica: www.salon-aromatica.cz
tel. 604 251 207, e-mail: petra.pilarova@salon-aromatica.cz 
majitelka: Petra Pilařová 
adresa: Smědčice 71, 338 24 okr. Rokycany

Jak mne ovlivnilo absolvování 
kurzu aromaterapie
Na začátku se vrátím zpět.
Je rok 1994. Tehdy moje nemocná, ani ne tříletá dcera pro-
hlásila: „Mami, tohle léčení je k ničemu.“ Zkusila jsem na ni 
nějaké „ohromně logické dospělé argumenty“, a ona se na 
mě podívala a důrazně mi řekla: „U nás se léčí jinak, to co 
děláš, není léčení, to je hloupost.“ Dívala se na mě se svojí 
horečkou tak, že moje nevědomost a neznalost se zdály být 
v tu chvíli větší než panelák, ve kterém jsme bydleli, a doleh-
ly na mne tíhou tak obrovskou, až jsem myslela, že mi puk-

ne srdce. „Jak, jak jste se léčili???? Jak to u Vás vypadalo?“ 
Snažila jsem se alespoň něčeho se chytit. „Já už si to přesně 
nepamatuju“, a s výrazem, jak to, že když jsem já ta „velká“ 
a ona ta „malá“, se tak hloupě ptám, se otočila a usnula. 
Tenkrát jsem seděla na její posteli zcela oněmělá úžasem 
a ještě něčím, co nedokážu slovy popsat. Jaké příčiny v  tu 
chvíli došly svého naplnění a jaké příčiny v tu chvíli povstaly, 
nebudu nyní popisovat. Jen jednu. Vzhledem k mým zkuše-
nostem se zdravotnictvím a mnoha dalším událostem byla 
slova mé dcery něco jako „poslední kapka“. Uvědomila jsem 
si, že se musím rozhodnout. A tak jsem se rozhodla. A začala 
„hledat“. Při tom svém hledání jsem „náhodou“ narazila 
v inzerci na slovo aromaterapie. Léčba vůní. Skvělé! To se mi 
líbí! Přednáší „nějaký pan Hadek“. V Brně. Tam mám dobré 
spojení. „Náhodou“ se mi na termín kurzu podařilo zajistit 
i hlídání, a tak jsem tam jela.
Před kurzem aromaterapie jsem o kosmetice moc nevěděla. 
Vyrostla jsem v době, kdy slovo „kosmetika“ patřilo ke slovu 
krása a slovo „krása“ patřilo jen ke „zhýralcům a hloupým 
manželkám zlých kapitalistů a zbohatlíků“. Akné v pubertě 
jsem si léčila podle jakéhosi italského filmu, kde nějaký chlap 
křičel na „poďobanou“ ženskou, aby si na ten svůj ksicht na-
lila špiritus. Říkala jsem si, jééé to je nápad, šla jsem do lékár-
ny a koupila si líh. Krém jsem si žádný dát nemohla, protože 
byla jen Nivea a Maryna, kteréžto oba byly na aknózní pleť 
nevhodné… Tak jsem vyzkoušela ten líh. Zpočátku to bylo 
skvělé. Po určité době jsem však měla pleť tak mastnou... 
Proč, jsem pochopila až mnohem později.
To jen, abyste věděli. A pak jsem byla v  Brně. Kurz byl 
úžasný. Tedy – tak na mě tenkrát zapůsobil. Jednak se mi 
líbila osobnost pana Hadka, a pak ty „úžasné věci“, které 
vykládal. Byla jsem nadšená, co všechno jsem se na kurzu 
dozvěděla. 
Zkoušela jsem všechno! Nejprve na sobě, pak na rodině 
a nakonec jsem „to odzkoušené“ doporučovala svým klien-
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tům. Já totiž na kurzu viděla aromaterapeutické ošetření 
pleti a masáž a tak se mně to líbilo, že jsem to chtěla dělat. 
Dodnes mám schované všechny zápisky z  kurzu. Nevím 
už, kolik lidí mi děkovalo za rady, které jsem jim předala. 
Pocházely od pana Hadka. K masážím jsem používala pouze 
olejové základy a éterické oleje. A další věc, za kterou jsem 
panu Hadkovi vděčná. Díky němu jsem si začala s kosme-
tikou pohrávat. On nám totiž řekl, jak se ta hra hraje. Tu 
něco přimíchat, to a to dát dohromady, a to zas nikdy ne, 
a já dodnes tuto úžasnou zábavu miluji. A pak to všechno 
na sobě zkoušet, a pak nechat druhé, aby si to také zkusili. 
Díky tomu, že jsem absolvovala kurz pana Hadka, si moje 
dcera dlouho myslela, že existují pouze dva dezinfekční 
prostředky: levandule a čistá voda. Rodina a spousta mých 
klientů používá levanduli na všechny rány. Manželovi se po 
operaci kýly zahojila úžasným způsobem špatně zašitá rána, 
dvoucentimetrová jizva na hlavě mé dcery srostla tak, že ji 
nenajdeme, protože i tam má vlasy!, klíšťata ode mne v lese 
odskakují, přirostla mi špička uříznutého prstu – krájela 
jsem salám… Bylo by to opravdu velmi dlouhé. A to píši 
jen o své rodině a levanduli. Kdybych psala ještě o dalších 
přípravcích a dalších zkušenostech svých klientů, vydal by 
tento článek na několik stran.
Všichni v  rodině víme, že do koupele je třeba mléko nebo 
med… Zjednodušuji to, ale kdo jste byli na kurzech aromate-
rapie, tak to znáte, a kdo ne, tak jděte, protože pak si teprve 
všechny ty úžasné věci „od Hádka“ pořádně užijete.
Díky kurzu aromaterapie jsem získala skvělé základy, jak se 
v kosmetice orientovat, co kdy a jak za sebou a proč – stavím 
na nich dodnes. Rozumějte, informace od pana Hadka byly 
tak zásadní, tak dobré a tak praktické, že mi dodnes pomá-
hají! Nepoužívala jsem postupy a věci, které doporučovali 
„mnozí odborníci“, dnes někdy také „mágové“, ale přemýš-
lela jsem o nich v  souvislostech, o kterých nás pan Hadek 
informoval, a pak vše zkoušela.

Ten kurz považuji za jednu ze svých nejlepších „investic“. 
To, co jsem se tam tenkrát dozvěděla, využívám celá léta 
(jéžiš, to tak letí), a nejen já a naše rodina, ale i spousta mých 
klientů. A jak už jsem psala, tou masérkou jsem se opravdu 
stala (vlastně ještě dříve kosmetičkou, ale mně se na tom 
nejvíc líbila ta masáž). Masáže byly odrazovým můstkem 
k mojí další práci. Stále jsem se učila. A uvědomila si další 
a další souvislosti. Došlo mi, že vlastně cítím energii, vnímám, 
kde proudí a kde ne, a tak jsem hledala, vnímala jsem, jak se 
to celé děje, zjistila, že masáž je úžasná věc, a hledala jsem, 
co je za tím, že některá místa na těle se mi jeví jako tmavá, 
a proč je tam moc nebo málo energie a jak to ten člověk 
má ve svém světě a jaké energie v něm působí a jak jsem se 
všemi propojená a jak používat kyvadlo a jak spolupůsobí 
energie ve vesmíru a učila se, zkoušela, hledala, a pak jsem si 
udělala horoskop a pak další, další a absolvovala jsem spous-
tu nových kurzů, přečetla kopce knih a zkouším, hledám 
a učím se… A nalezla jsem vzácné poklady, zjistila, že si je 
nemůžu pořád jen schovávat, protože …(těch „protože“ bylo 
hodně, od „vždyť skoro nic nevím“, po „to mě přece nemůže 
uživit …“), a tak se chci podělit a žiji semináře, přednášky – 
ty názvy mi dělají potíže, ony jsou to spíše zážitkáře (to slovo 
mne napadlo teď a líbí se mi!!! To je skvělé, že píši tento člá-
nek, podívejte, jak i NYNÍ mne kurz aromaterapie ovlivňuje).
Tenkrát se moje dcera uzdravila a mezi tenkrát a dneškem 
měla ještě další horečky. Studený pot a obrovské horko 
z mé vlastní nevědomosti mne polévaly nesčetněkrát a asi 
ještě budou. Také ale začaly přicházet stavy sladké a voňavé 
jako růže a med. Dcera mi pomohla při mnoha otázkách 
a rozhodnutích. Nejen ona. A asi jste poznali, že levandulový 
éterický olej je můj nejoblíbenější (i když mi nijak nevoní, 
protože mám spíše nízký tlak) a nepoužívám jen ten. 
Díky panu Hadkovi ve mně stoupla důvěra v pomoc Vesmíru 
(bože, když dokáže Vesmír „vyrobit“ něco jako levanduli…), 
když dokáže inspirovat lidské bytosti jak, co a kdy a kde 

říct, tak musí být „ta jiná cesta“. A za to jsem vděčná Bohu 
a bytostem, kterými se projevuje.
Vím, že kurzy, knihy a vzdělání je jedna věc. Důležitá, bez 
praxe však naprosto bezvýznamná. Proto zážitkáře! Víte, 
a také jsem velmi vděčná bytosti, která je v  tomto životě 
mojí dcerou, a děkuji, že je s  námi. Jsem vděčná i bytosti, 
která je mým manželem, a jsem velmi vděčná mnoha dalším 
bytostem včetně pana Hadka. A jsem vděčná Tobě čtenáři, 
že tyto řádky čteš, protože teprve Ty jim dáváš smysl. A jsem 
vděčná Bohu (Vesmíru, Kosmu, Vyšší inteligenci), že mne na 
mé cestě vede, i když se tolikrát vzpírám a neposlouchám. 
A na náhodu nevěřím. Nikdy prostě nevíme, jakou roli v ži-
votě druhých hrajeme. To je citát, ale nevím čí. 
Třeba Vás tento článek také nějak inspiruje (to bych byla 
moc ráda). Třeba se setkáte s panem Hadkem na kurzu aro-
materapie (vždyť on toho za ty roky musí vědět určitě zase 
ještě víc) nebo přijedete za mnou do Poličky (to bych byla 
také moc ráda). Anebo... co já vím…

Radka Mužíková

Chcete být zdraví? Tak s tím 
konečně něco udělejte!!!
Znáte to… Ráno drnčí budík jako o život a vám se nechce 
z postele. Včera jste šli pozdě spát, něco málo jste s kama-
rády popili, cigaret bylo taky víc než dost. Máte žaludek na 
vodě. Šéf zas bude řádit, už včera neměl dobrou náladu. Ze 
zrcadla na vás civí kdosi cizí. Je vám třicet šest, připadáte si 
na šedesát. Dáte si kafíčko s cukýrkem v dobré víře, že vás 
postaví na nohy.
Usedáte do auta, a najednou se ocitáte před dveřmi kance-
láře. Ještě spíte. Kolegyně při pohledu na vás spráskne ruce, 
uvaří vám kafíčko s  cukýrkem. Najednou vám začne téct 

z nosu jako z vodovodu. Zapomněl(a) jste si vzít tablety na 
sennou rýmu. Jak jste jen mohl(a) zapomenout??? Ta blbá 
pilulka! Ještěže máte cigaretku. Ta vám pomůže!
Odpoledne, s rukama vytaženýma od nákupních tašek, use-
dáte do svého oblíbeného křesílka na zahradě. Od včera tam 
zbyla nějaká sladká voda, tak ji vypijete a hodíte do sebe pár 
slaných oříšků. Při kafíčku s cukýrkem a cigaretce probíráte 
celý den:

Ráno kafíčko, bageta, cigaretka.
V poledne cosi na talíři v  jídelně, nějaká žlutá, sladká voda 
a cigaretka.
Odpoledne kafíčko s cukýrkem a zákuseček. A cigaretka.
No a co.
Rozděláte si víno. Jen jednu skleničku. Na zdraví. Najednou 
hledíte lahvi na dno.
...a ráno drnčí budík jako o život a vám se nechce z postele.

Lidský organizmus se může dožít až stotřiceti let. Ano, čtete 
správně! Jenomže my lidé si ho vědomě soustavně ničíme. 
Stres, alkohol, káva, cigarety a bílý cukr jsou největšími 
jedy. Při denním užívání těchto „dobrot“ (krom stresu, to 
fakt dobrota není) překyselujeme organizmus tak silně, že 
přichází nemoc. Nejprve v dětství zubní kaz, pak revma, dna 
a nakonec rakovina.

Vyjděte ráno do zahrady, natrhejte bylinky – mátu, meduň-
ku, majoránku, šalvěj – cokoli tam najedete, uvařte si čaj, 
do něj nakapte Eleutherococc. Spolkněte vitamín C, mine-
rály a stopové prvky. Dejte si sprchu. Třeba rozmarýnovou. 
Navoňte se Happy-deo a vykročte pravou… U chodníku 
ještě utrhněte levanduli, která vám krásně provoní auto. 
Nebo vám tam už voní Hádkův auto-parfém? V práci pijte 
hodně vody. Obyčejné, bez bublinek. Místo zákusku raději 
kus melounu. 
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Voda s mátou a citrónem doma na zahradě provoněné létem 
krásně osvěží. Něco lehkého na zub.

Probíráte celý den:
Ten kluk (holka), co se vám tak líbí, vás pozval(a) na oslavu 
svých narozenin. Tak krásně se při tom usmíval(a).
Šéf neměl zrovna dobrou náladu. Nevadí, ani vy ji pokaždé 
nemáte.
Cítíte se velmi dobře. 
Večer osvěžující koupel. Třeba s levandulovým koupelovým 
olejem. A do ní okvětní lístky růží.

Ráno zvoní budík, vstanete, kouknete do zrcadla. Vidíte 
krásný obličej, který máte rádi. Je vám třicet šest a připadáte 
si na… dvacet devět. 

Andrea Morcinková, léčitelka, kartářka…
Moje motto: „Chci žít v souladu s přírodou.“

Díky za Happy-Deo
Ráda bych se s vámi podělila o zkušenost 
s Happy-Deo. Nejsem příznivcem absurd-
ních reklam a slibování nesmyslů, a proto 
se budu snažit co nejobjektivněji sdělit 
svůj úhel pohledu. Také přidám hodnoce-
ní zákaznic a členů rodiny. 
Patřím k  nemalé skupině lidí, kteří se 
prostě a jednoduše potí. Potit se může-
me při fyzické zátěži, ale jako zrádnější 
se mi jeví pocení, které přichází v  sou-
vislosti s  reakcí nervového systému na 
různé podněty, nebo pocení přidružené 
k různým onemocněním. Nechci se tady 
pouštět do analyzování problému pocení, 

jen chci tímto nastínit, že „nás“, co hledají vhodný přípravek, 
není málo. Ještě považuji za důležité zdůraznit, že základem 
je vždy osobní hygiena a patřím-li do skupiny „potivců“, je 
nutné ji tomu přizpůsobit.
Dlouhou dobu jsem používala a zkoušela deodoranty růz-
ných značek. Zdravý rozum mi velel antiperspirantům se 
vyhnout, neboť zamezování pocení nevidím jako prospěšné. 
Pro všechny možné deodoranty by se více či méně hodila 
charakteristika „vonící, ale v  podpaží lepivé a nepříjemné“. 
Takže jsem se zaradovala, že ačkoliv se pan Hadek dlou-
ho „bránil“, nakonec se přece jen objevil na trhu preparát 
Happy-Deo. Na druhou stranu, při vší úctě k panu Hadkovi, 
jsem neočekávala žádný „zázrak“, protože krom různých 
zkušeností s  běžnými deodoranty jsem na sobě testovala 
i krém Body Salvia, a ten pro mne nebyl to pravé ořechové.
Ale s  Happy-Deo přišlo milé překvapení, po protřepání 
a aplikaci se objevil pro mne zatím neznámý úkaz – „průvan 
v  podpaží“. Jinak bych to popsala jako chladivý, nelepivý 
pocit. Jako bonus čistá, bylino-citrusová nevtíravá vůně, 
takže nic nebrání použití buď jen tak, nebo v  kombinaci 
s  oblíbeným parfémem. Přesto, že jsem zmírnění pocení 
neočekávala, i tento efekt jsem v  malé míře pozorovala. 
Co se týče rozkladu potu, i tady jsem zaznamenala pří-
jemnou změnu. Mezi „námi děvčaty“, večer jsem zjistila, 
že tričko, které kvůli pocení a následnému rozkladu potu 
měním každý den, vyměním jen ze zvyku, protože co se 
vůně týče, dalo by se vzít i druhý den. V tomto bodě bych 
ráda zdůraznila, že je to moje osobní zkušenost a i když se 
příliš neliší od poznatků ostatních zkoušejících, je třeba mít 
na paměti, že každý jsme jiný, tudíž se taky jinak potíme 
a náš pot je po rozkladu jiný. 
Zapomenout nesmím ani na pány. Samozřejmě, že dalšími 
testovanými byli pokusní králíčci mužského pohlaví z mojí 
rodiny a i při jejich vrozené počáteční nedůvěřivosti byly 
ohlasy kladné. 

Na čem jsme se shodovali všichni, byl již zmíněný „průvan 
v  podpaží“. A tak jsem se pana Hadka zeptala, čím to je. 
Prozradil mi, že v Happy-Deo je mimo jiné obsažen éterický 
olej z  máty peprné, který způsobuje dráždění chladových 
receptorů. Jejich podrážděním je následně laicky řečeno 
vyslán signál do mozku: „Člověče je zima, tak není důvod se 
příliš potit!“
Budu registrovat další ohlasy, ale už nyní mohu sdělit, že 
se na trhu objevil zcela „jiný“ deodorant pro obě pohlaví. 
Není nutné pět chválu, a jak už bylo několikrát řečeno, 
každý jsme jiný, a tak osobní zkušenost je dle mého názoru 
nad zlato!

Lenka B. 

Dobrý den, pane Hadku,
rádi bychom přispěli do Vaší poradny malinkou zprávičkou. 
Jsme zrakově znevýhodnění maséři a velmi nás potěšil jak 
Váš přístup, tak přístup paní Drahušky Vaculové na letoš-
ních seminářích o aromaterapii v Praze, kde jsme doslova 
hltali Vaše povídání o tomto životním stylu a kde jsme se 
dozvěděli skvělé recepty, jak si zlepšit nejen zdraví, ale jak se 
zkrášlovat a udržovat hygienu, aniž bychom si škodili něja-
kými chemickými prostředky.
Paní Drahuška se o nás všechny starala jako o svoje vlast-
ní, myslíme tím všechny zúčastněné, a vyplňovala do 
detailů přestávky svými postřehy z jejích ukázek o prakti-
kách a novinkách při masážích. Také Míša, mimochodem 
skvělá kosmetička, doplňovala Váš výklad o olejíčcích 
a bylinách praktickými radami, jak se strat tu o obličej, 
tu odstranit nějaký pupínek, tam nějaký ekzémek nebo 
jak pomoci nebo poradit našim klientům při masážích 
třeba při přesušené pokožce nebo suchých zrohovatělých 
chodidlech a loktech. Mimo jiné jsme se dozvěděli, jak je 

skvělá obyčejná pampeliška, která hojně 
roste všude okolo nás. Stala se součástí 
našeho jídelníčku.
Olejíčky zaplnily naše poličky nejen v 
koupelně, krémy v ložnici a takzvaně se 
neustále pajcujeme nějakým, podle toho, 
jaký problém nás zrovna trápí, anebo si 
prostě jen tak ošetřujeme pokožku. Také 
skvělé, proti bolesti vytvořené preparáty 
používáme nejen pro sebe, ale i pro klienty 
při masážích, oni si poté libují, jak jejich 
bolest odchází přímo pod našima ruka-
ma. Doporučujeme z  celého srdce Vaše 
semináře a Vaše produkty. A už se těšíme 
na podzimní pokračovací, kde se dozvíme 
mnohem více o Vaší aromaterapeutické 
kuchyni.

 
PS: Musím s díky podotknout, že moje přesušené vlasy do-
stávají postupně svůj přirozený vzhled, nesvědí mě pokožka 
a ústní olejíčky rovnou polykáme... A mimochodem, nosní 
olej Donosol opravdu pročistí vedlejší nosní dutiny a měl 
jste pravdu, balíček kapesníků nestačí, rovnou jsem si vzal 
to prostěradlo. Po vyčištění dutin jsem nejen přestal huhňat, 
což byl můj letitý problém, ale přímo mi zůstal pocit prázdné 
hlavy. Opravdu se mi ulevilo.
Očekávám, že se časem zlepší i moje nedoslýchavost. Mám 
pocit, že moje hučení v uších bylo důsledkem přeplněných 
vedlejších dutin.
A až nyní si uvědomuji, že mi také přestaly slzet oči, tohoto 
problému jsem si už dobré dva roky nevšímal, bylo mi řeče-
no, že se s tím nedá už nic dělat.
S přáním krásných jarních dnů Vás zdraví vaši učedníci 

Alena a Josef

jaký problém nás zrovna trápí, anebo si 
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Dobrý den,
Ráda bych se podělila o zajímavou zku-
šenost s  přípravkem Candiöl. Mám jej 
v oblibě pro sebe i členy rodiny, a tak jsem 
se rozhodla využít tohoto zajímavého pří-
pravku i pro psa. Jedná se o boloňského 
psíka s  převislýma chlupatýma ušima – 
tito psi jsou náchylní na záněty uší a náš 
také trpěl na vleklý zánět levého ucha. 
V  předchozím období byl již několikrát 
léčen antibiotickými přípravky od veteri-
náře.
Protože jsem v  jeho uchu opět zpozoro-
vala zánětlivé procesy (podrážděnou za-
rudlou pokožku, stroupky, bolestivost), 
rozhodla jsem se, že nic nepokazím, když 
mu tam kápnu Candiöl. Psík potřásal hla-
vou, ale bolestivé to pro něj nebylo, „neříkal“ na to jinak nic. 
Na třetí den při nahlédnutí do ucha jsem viděla zajímavý 
úkaz – stará poškozená kůže se jakoby odloučila od zdra-
vé tkáně – ucho bylo plné uvolněné staré, nemocné kůže, 
taková krusta, která se dala sebrat do prstů a jednoduše 
odstranit. Nyní má ucho čisté, zdravé, růžové – budu to sa-
mozřejmě sledovat a preventivně jej prokápnu Candiölem, 
ale myslím, že to hlavní je pryč. Navíc jsem si všimla, že olej 
ve psím slechu působí dlouhodobě, soudě dle vůně.
Vím, že Candiöl je zajímavý přípravek a myslím, že je vhodný 
i pro naše čtyřnohé kamarády. Působí velmi rychle, účinně 
a za zlomek ceny ve srovnání s návštěvou veterináře a náku-
pem antibiotik.
V  současné době zkouším Eleutherococc extrakt, tak jsem 
zvědavá na účinky zde.

Díky moc za Vaše preparáty.
Petra M.

Dobrý den, 
chtěla jsem se zeptat, zda je dle Vašeho názoru vhodnější aro-
malampa, či difuzér? S  ohledem na účinnost éterických olejů 
a provonění bytu. Máte eventuálně nějaké tipy na jejich kvalitní 
provedení? 

Děkuji, Markéta F.

Milá paní Markéto, 
děkuji Vám za Váš mail i dotaz, který jste 
mi zaslala. 
Pokud se ptáte na můj názor, pak ne-
upřednostňuji žádnou z  možností, jak 
aromatizovat vzduch v obytné místnosti. 
Vycházím ze skutečnosti, že potřebuji 
nechat odpařit malé množství éteric-
kých olejů do prostoru a každá forma, 
kterou toho lze dosáhnout, je vhodná. 
Přiznávám, některé jsou více, jiné méně 
estetické... Může to být aromalampa, může to být difuzér, 
ale stejně tak dobře poslouží i třeba zvlhčovač vzduchu 
připevněný na radiátoru. Konec konců, odpaření éterických 
olejíčků do prostoru zajistí i miska s teplou vodou. Lze ale 
použít i například porézní materiál – vypálenou zeminu 
(cihla), ozdobný předmět ze dřeva. Já sám velice často po-
užívám formu asi nejméně estetickou, ale v principu stejně 
účinnou. Na papírový kapesníček nakapu zvolené éterické 
oleje a nechám samovolně odpařovat. 
Aromalampu, vzhledem k otevřenému ohni, bych zásadně 
nedoporučoval tam, kde k ní mají přístup malé děti. Tedy 
např. v dětském pokoji. Viděl jsem již různé aromalampy, 
některé více, jiné méně líbivé. Bohužel jen zřídka najde-
me takovou, která není technickým nesmyslem. Nádobka 
na vodu musí být dostatečně dimenzována, aby nedošlo 
k předčasnému odpaření vody a připalování neodpařených 
zbytků éterických olejů. Voda musí vždy v nádobce zůstat 
i po dohoření svíčky, která hoří dle provedení 4–5 hodin. 
Dále pak je třeba dbát na to, aby svíčka při hoření nečadila. 
Pozornost je tedy třeba věnovat spíše výběru vhodného 

éterického oleje či jejich směsi, tak, aby příjemně voněly, či 
aby měly žádaný terapeutický účinek, než samotné technice 
jejich „cesty“ do aromatizovaného prostoru. 
Budu rád, pokud Vám moje odpověď alespoň trošku poslouží.

 Karel Hadek

Dobrý den, 
již delší dobu používám olejíček Narbenol na ošetření hojí-
cích se ran, aby nevznikly zbytečné jizvy. Používám ho i pro 
své pejsky, kteří se často někde škrábnou nebo odřou. S tím 
souvisí i můj dotaz. Existuje prosím, nějaký preparát, kterým 
bych mohla ošetřit čerstvou ránu? Většinou se opravdu jedná 
o hlubší odřeniny nebo „řezné“ ranky. Prozatím ránu vždy 
vydezinfikuji, počkám, až zaschne a sloupne se stroupek a po-
tom ošetřuji Narbenolem. Možná to dělám špatně – to nevím, 
ale každopádně to zatím funguje. Můžete mi te-
dy prosím poradit, co aplikovat na čerstvé ran-
ky? Aby se vydezinfikovaly a rovnou lépe hojily? 
Děkuji moc, ať se vám daří. 

Eva M. 
Milá paní Evo, 
děkuji Vám za Vaši důvěru, se kterou se na mě 
se svým dotazem obracíte. 
Z toho, co píšete, je zřejmé, že Vaše ošetření je 
naprosto v pořádku. Zde nelze mít nejmenší 
námitky. 
Pokud se jedná o ošetření čerstvých zranění, 
myslím, že naši čtyřnozí kamarádi jsou na tom 
o poznání lépe než člověk. Tím, že si ránu lížou, ji nejen čistí, ale 
i dezinfikují. Zde ve většině případů netřeba naprosto nic 
podnikat. Pokud nastane situace, kdy je nutno pomoci, 
pak bych se zcela jistě spoléhal na levandulový éterický 
olej, který se v podobných případech plně osvědčil u lidí. 
Vykazuje jedinečné antimikrobiální a protizánětlivé účinky, 
zastavuje krvácení a podstatně urychluje hojení. Na rány jej 
lze používat koncentrovaný. Při použití nevyvolává žádné 
nepříjemné pocity. 

Óda na Sanitol
Vážený pane Hadku,
dlouho jsem se vám již neozvala, protože Vaše výrobky jsou 
skvělé a mám tolik práce, že na pochvalu nebyl čas. Dnes 
jsem však dostala v balíku produkt, který považuji za ge-
niální.
S Orange-Sanitolem jsem perfektně uklidila celý kosmetický 
salon včetně podlahy, a zároveň jsem jeho účinnost před-
vedla svým klientkám. Neznám nic lepšího, co by uklidilo, 
zároveň perfektně navonělo a zbavilo předměty i prostor 
mikrobů. Mám takovou radost, že vám to musím napsat.
Váš pilník je také skvělý, platí však zde vaše rada, že nesmí 
upadnout.  Stalo se.  Samou radostí z předvádění, z něj mám 
dva kousky, ale slouží stejně.
Chci Vám poděkovat za Vaši práci a určitě se letos setkáme 
na kurzu Aromaterapie v Praze.

 Lenka D., kosmetička

Informace o cenách
Jak jsem se již zmiňoval na druhé straně obálky, ceny 
éterických olejů na světových trzích jakoby se zbláznily 
a mění se, bez velkého přehánění, ze dne na den. Toto je 
důvod, proč nemůžeme zaručit jejich platnost, tak jak jsou 
uvedeny v  tomto čísle, až do vydání nového čísla časopisu 
Aromaterapie v listopadu tohoto roku. Je nutné je považo-
vat pouze za orientační. Aktuálnost cen lze ověřit na našem 
webu www.karelhadek.eu, kde budou v  případě nutnosti 
pravidelně aktualizovány.

Karel Hadek

estetické... Může to být aromalampa, může to být difuzér, 
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Pokud by byla rána znečištěna a bylo ji třeba vyčistit, do-
poručoval bych medový zábal. Ten si připravíte ze 100 g 
medu přidáním cca 150 kapek levandulového oleje. Med je 
hygroskopický, a když jej nanesete na ránu, vytahuje z ní 
nečistoty. Přidaný levandulový olej pak brání vzniku zánětů. 
Takovýto zábal je nutno obvázat, aby nebyl olizován. Po 
několika hodinách je rána dokonale vyčištěna, a následně se 
pak velice rychle hojí. 
Další informace o medu a levanduli a jejich použití při růz-
ných poraněních najdete jak na www.karelhadek.eu, v e-sho-
pu, tak i v časopisech Aromaterapie, které jsou též na našem 
webu ke stažení ve formátu pdf. Mnohé, jak praktické, tak 
i užitečné rady a informace poskytuje i webová poradna. 
Budu rád, pokud Vám moje odpověď bude alespoň trošku 
užitečná. 

Karel Hadek

Dobrý den, 
můžete mi prosím doporučit nějaké preparáty pro ošetře-
ní pokožky miminka (např. nějaký olejíček)? Na Vašich 
stránkách jsem našla v dětské sérii pouze tři přípravky. 
Předem děkuji za Vaši odpověď. 
S pozdravem 

Eva F.

Milá paní Evo, 
děkuji Vám za Váš mail i zaslaný „mamin-
kovský“ dotaz. Máte pravdu, moc preparátů 
pro děti v nabídce není. Ale ono nejde jen o 
šíři nabídky, ale spíše o kvalitu. Dětského 
koupelového heřmánkového oleje jste si jis-
tě všimla, stejně tak i Mandlového dětského 
mycího oleje. Na další ošetřování pokožky 
pak doporučuji dětský olejíček Baby. Když 
byl můj syn malý, nic jiného jsem na něj 

nepoužíval. Pokud nejsou nějaké specifické problémy, nic 
jiného není třeba. 
V  dětské sérii jsou i další vynikající preparáty: Fenyklový 
masážní olej pro kojící matky či proti nadýmání kojenců, 
Intimiss na opruzeniny, Wintershea do mrazu apod. Málem 
bych opomněl dětské krémy. Ale jen proto, že olejíček Baby 
osobně považuji za lepší volbu. 

Karel Hadek

Dobrý den, 
chtěla bych se zeptat, zda máte v nabídce nějaký výrobek, který 
by ošetřil již vzniklý sluneční ekzém?
Děkuji a přeji hezký den. 

Pavlína B.

Vážená paní Pavlíno, 
děkuji Vám za Váš mail i důvěru, se kterou se na mě se svým 
dotazem obracíte. Bohužel nevím, co si s termínem „sluneč-
ní ekzém“ počít. Ekzémy mají svůj původ někde jinde než ve 
faktu, že sluníčko svítí. 
Nejspíše se jedná o problém spojený s potravinami, které 
obsahují nevhodné, nepřirozené složky, tedy látky, které 
se sice ve výrobě používají, ale nemají tam co dělat. Právě 
v běžných potravinách se nachází relativně velké množství 
takovýchto látek. 
V úvahu přichází i celkem široká paleta toho, co jsme si 
zvykli označovat jako léky. Jako vyvolávací faktor se mohou 
projevit  i plísně v trávicím traktu. I jejich metabolity se takto 
mohou projevovat. 
Bohužel věcná, písemná odpověď na Váš dotaz by byla velice 
dlouhá a jistě i neúplná. I já bych měl několik dotazů na Vás. 
Pokud mi zašlete Vaše číslo telefonu, rád s Vámi Vaše pro-
blémy proberu touto cestou. 
Přeji Vám hezký letní den a budu se těšit buď na Vaši odpo-
věď, nebo zavolání. 

Karel Hadek 

Dobrý den pane Hadku, 
chtěla bych Vás poprosit o radu, které z Vašich preparátů bychom 
mohli použít k partnerské (erotické) masáži tzn. preparáty, které 
by byly afrodiziakální. Případně i jaké éterické olejíčky např. do 
aromalampy, byste mi doporučil. 
Předem Vám velice děkuji za Vaši odpověď a přeji Vám příjemný 
den. 

Alena V. 

Milá paní Aleno, 
Váš mail mě samozřejmě potěšil, byť musím přiznat, že mi 
dáváte pořádně zabrat. 
Jen tak mezi námi, když jsem kdysi poprvé četl o afrodizi-
akálních účincích éterických olejů, samozřejmě že jsem byl 
zvědavý, jak to funguje. Tak jsem si udělal „afrodiziakální“ 
koupel, vlezl do vany v očekávání, co se bude dít. 20 minut, 
nic. Půl hodiny, nic. Hodina, stále nic… Zklamán jsem vylezl 
z vany. Krom vnímání krásné vůně a velice příjemné, až 
uspávající relaxace jsem žádný jiný poznatek nezaznamenal. 
Dodnes jsem nepochopil, zda autoři zmiňující dané účinky 
to píší jen proto, aby zvýšili prodejnost svého zboží, nebo 
jsou na tom tak špatně, že jim k tomu stačí jen olejíček, byť 
voňavý. Pokud je muž ve vaně (či kdekoli jinde) s milou, 
příjemnou partnerkou (a naopak), pak dle mého, je to právě 
ona, kdo je pro muže oním skutečným, reálně existujícím 
afrodiziakem. Oleje mohou příjemně vonět, vana může být 
dostatečně dimenzovaná na erotické hrátky, voda příjemně 
teplá. Ani jedna z těchto veličin nemůže mít afrodiziakální 
účinky, tedy pokud danou situaci nepopisujeme slovy bás-
níka. V tomto případě by pak ale nebylo problémem vidět 
afrodiziakální účinky i u firmy, jež nám vodu prodává. 
V oblasti sexuality se ale neobejdeme bez termínu intimní 
atmosféra. Její součástí může být zajímavě řešený interiér, 
ne nadarmo mluvíme o intimním osvětlení, může k ní patřit 

příjemná hudba. Neumím si představit, že by součástí oné 
intimní atmosféry nebyl i náš nos. Ale právě v tom vidím 
zakopaného psa. Opravdu netuším a ani tušit nemohu, které 
vůně pro Vás a Vašeho partnera mohou být ty pravé ořecho-
vé pro dané chvíle. 
Jedno je jisté, oběma musí vonět stejně krásně. Odpověď, 
zda to bude santál, jasmín, růže, skořice, med, vanilka, mi-
móza či ještě nějaký jiný olejíček, či jejich směs nechtějte od 
Hadka. Se svým partnerem „dejte nosy dohromady“. 
Jen tak mimochodem, součástí intimní atmosféry by měla 
být i milostná předehra. Výběr voňavých olejíčků se může stát 
její součástí, stejně tak i vlastní tvorba žádaného preparátu. 
Pokud byste potřebovala poradit s výběrem, pro tyto účely 
vhodných, rostlinných olejů, doporučit koncentraci éteric-
kých olejů, zde bych Vám již radu poskytnout mohl. 
Na závěr snad jen ještě jeden zajímavý poznatek. Do oné 
skupiny afrodiziakálních olejů bývají nejčastěji zařazovány 
dva typy éterických olejů. Jmenujme např. skořici, rozma-
rýn, pepř. Tyto oleje mají všeobecně povzbuzující účinky, 
zlepšují schopnost koncentrace, špatně se po nich usíná 
a to bude nejspíše pravý důvod, proč jsou takto vnímány. 
Neméně zajímavá je i druhá skupina, kde se naopak nachá-
zejí oleje uklidňující, relaxační. Zde bych za všechny ostatní 
zmínil třeba růži, santál, mimózu. Na první pohled by se 
právě uklidňující oleje mohly zdát pro daný účel nevhodný-
mi. V dnešní rychlé, stresující době mám pochopení i pro ně. 
Poslouží nám jako „vypínač“. Svou příjemnou vůní nás odpo-
jí od shonu a stresu všedního dne, dají nám pozapomenout 
na nevyřešené problémy a na této úrovni pomáhají plně 
a voňavě prožívat ony příjemné chvíle. 
Vždy mě potěší, pokud moje odpověď na jakýkoli dotaz je 
alespoň trošku užitečná. Ne jinak tomu bude i tentokráte. 
Přeji Vám hezký letní večer. 

Váš Karel Hadek 

stránkách jsem našla v dětské sérii pouze tři přípravky. 
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Vážený pane Hadku, 
postrádám u preparátů příbalové letáky s návody na použití 
výrobků a jejich složení. Byla bych ráda, kdyby bylo možné je 
přikládat. Také se chci zeptat, jestli je možné přikládat k faktuře 
poštovní složenku. Nemám totiž možnost platit příkazem. 
Předem děkuji za odpověď. 
S pozdravem  

Anna S.
 
Vážená paní Anno, 
Co se týká příbalových letáků s návodem k použití a údajů 
o složení preparátu, řešení existuje. 
Souhlasím, že zákazník má nárok na tyto informace. Konec 
konců v běžném životě bývám i já povětšinou zákazníkem 
a mám zcela identické požadavky. Má to ale hned dva háčky. 
Tím prvním je občas se měnící údaje požadované ze strany 
legislativy, co a jak musí být uvedeno. Dále pak sice ne často, 
ale občas dojde i k pozměnění receptur. Pokud by toto vše 
bylo v tištěné formě k dispozici, velice často by to byl jen 
zbytečně potištěný papír, který by bez využití bylo nutné 
recyklovat. Nehledě na to, že pokud si někdo již po dvacáté 
kupuje nějaký ten preparát, pak by také po dvacáté obdržel 
příbalový leták. I v tomto případě zbytečný odpad. Pokud 
dbáme na ekologii při samotné výrobě kosmetiky, nelze se 
chovat jinak při její distribuci. 
Naše řešení je zcela jednoduché, flexibilní, praktické i eko-
logické současně. Veškeré údaje, které zmiňujete, najdete 
u každého preparátu na našem webu. Zde pak není nejmen-
ším problémem všechny údaje dle potřeby i (bezodpadově) 
kdykoli aktualizovat. Navíc je možné aktuální příbalový 
leták v případě potřeby i vytisknout. 
Na okraj bych rád zmínil i výhody ekonomické. Tato forma 
informování zákazníka ušetří 1 Kč až 1,50 Kč na jediném 
příbalovém letáku. Pochopitelně, že cena příbalového letá-
kuby musela být započítána do ceny preparátů. Vím, uvede-

né částky za jeden příbalový leták nejsou nic moc, ale pokud 
se podíváme, kolik preparátů vyexpedujeme za celý rok, pak 
už se pohybujeme v oblasti statisíců korun, které by zákaz-
níci museli zaplatit navíc. 
Samozřejmě, že zákazníkovi, který s internetem nepracuje, 
rádi na jeho vyžádání příbalový leták s návodem k použití 
i rádi vytiskneme u firmy a zašleme buď přímo s jeho objed-
návkou, nebo i dodatečně poštou. 
Z mého pohledu je toto řešení excelentní i proto, že mi ve-
lice často škodívají jak pan Alzheimer, tak jeho kamarádka 
Skleróza. Pokud si pamatuji, co kde najdu na webu, pak jsou 
oba na mě krátcí. Následné hledání se, k potěšení mému, 
tedy nekoná. Občas mě dokonce mrzí, že si na web nemohu 
dát brýle, peněženku, autoklíče a podobné maličkosti, které 
mi Alzheimer téměř permanentně schovává. 
Stejná je pak i situace s Vámi zmiňovanou poštovní složen-
kou přikládanou k faktuře. V minulosti to byla nezbytná 
nutnost. V době elektronického bankovnictví, kdy téměř 
všichni naši klienti uhrazují faktury „bezpapírově“, tedy 
elektronicky, bychom zase převážně produkovali jen a jen 
odpad. I zde ale děkuji za Váš podnět. Jako řešení se nabízí 
možnost složenku zaslat na vyžádání klienta. Odpad vznikat 
nebude a těm, kteří stejně jako Vy, nemají možnost bankov-
ního převodu, vyjdeme rádi vstříc. 
Budu rád, pokud Vám moje odpověď bude alespoň trošku 
užitečná. 

Karel Hadek

Dobrý den,
snažila jsem se zjistit něco o canolovém oleji, který je součástí 
některých Vašich výrobků, ale nepodařilo se mi ho ve vaší nabíd-
ce rostlinných olejů nalézt a tentokrát zklamal i internet. Mohl 
byste mi, prosím, o něm napsat pár řádek? Děkuji za odpověď. 
Stala jsem se Vaší zákaznicí teprve nedávno, ale jsem s Vašimi 
produkty opravdu spokojená. 
Dále bych ráda upozornila, že se mi nepodařilo zobrazit příbalový 
leták u regeneračního obličejového oleje Arnikového SPF 6, který 
jsem si objednala. Nevím, zda se jedná o problém u mě, ale nešlo 
mi to ani u jednoho počítače. 
S přáním krásného dne 

Pavlína B. 

Milá paní Pavlíno, 
děkuji Vám za Váš mail i důvěru, se kterou se na mě se svým 
dotazem obracíte. 
Canolový olej je veřejnosti celkem málo známý, neboť se 
jedná o relativně „mladý“ olej. V principu jde o olej blízce 
příbuzný oleji řepkovému. Zde je taktéž nutno hledat jeho 
prapůvod. Řepkový olej má vynikající složení, pokud se na 
něj díváme jako na potravinu, ale také jeden důležitý han-
dicap. Obsahuje totiž vysoký podíl kyseliny erukové. Tato 
je pak známa svými negativními účinky na lidské zdraví. Při 
pravidelné konzumaci způsobuje patologické změny na srd-
ci, jakož i růstové problémy. Aby byl řepkový olej použitelný 
jako potravina, je nezbytně nutné tuto složku z řepkového 
oleje odstranit.
Od kanadského dodavatele canolového oleje jsem obdr-
žel informaci, že řešení problému nabídlo křížení biotypů 
Brassica rapa a Brassica oleracea, čímž vznikl nový hybrid 
Brassica napus. Tato nově vyšlechtěná rostlina pak dodává 
olej buď bez kyseliny erukové, popřípadě jí obsahuje jen sto-
pové, tedy neškodné množství. Canolový olej vykazuje jeden 
z nejnižších podílů nasycených mastných kyselin, zatímco 

podíl nenasycených mastných kyselin z hlediska výživy lze 
označit za vynikající. 
Kyseliny olejové (C18:1) obsahuje kolem 60 %, kyseliny 
linolové (C18:2) pak kolem 20 % a kolem 9 % kyseliny (alfa)
linolenové (C18:3). V této souvislosti stojí za zmínku i sku-
tečnost, že canolový olej je bez cholesterolu. To ale zdaleka 
neznamená, že by řešil problém těch, kdož trpí na jeho zvý-
šené hodnoty. 
Jeho složení pak z něj dělá zajímavou surovinu i pro výrobu 
kosmetiky. Vysoký podíl kyseliny olejové zajišťuje jeho vyni-
kající snesitelnost a jemnost. Díky velmi podobnému složení 
jej lze velice dobře srovnávat s olejem mandlovým. Nutno 
podotknout, že obsah kyseliny alfalinolenové činí canolový 
olej poněkud aktivnějším, než je olej mandlový. V praxi je 
vhodný do koupelových a sprchovacích olejů. U masážních 
olejů se středně rychlou vstřebatelností pak může sloužit ja-
ko jeden ze základních olejů. A co se krémů týče, i zde může 
najít své uplatnění. Ať již jako základový olej v receptuře, či 
jako olej v  preparátech na citlivou pleť. INCI označení pak 
je Canola oil. Bez zajímavosti není ani skutečnost, jak ten-
to olej ke svému jménu přišel. Vzhledem k  tomu, že tento 
biotyp byl vypěstován v  Kanadě, Jedná se o libozvučnou 
zkratku výrazu Canada oil.
Budu rád, pokud Vám moje informace poslouží.

Karel Hadek

Dobrý den, 
nevím, na koho se s tímto dotazem obrátit. Když čtu Váš časopis 
Aromaterapie, jsou tam vždy zajímavé a poučné články. Proto 
bych se chtěla zeptat na Váš názor na antiperspiranty. V příloze 
posílám mail ohledně těchto antiperspirantů a jejich složení, kte-
rý mi přišel. Píše se v něm, že deodoranty jsou neškodné, protože 
neobsahují hlinité soli, avšak antiperspiranty díky těmto solím 
mohou způsobit rakovinu prsu. Jsme k dispozici na vyžádání
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Vím, že jeden čas se říkalo, že se nemá vařit v hrncích z hliníku. 
Pak jsem se dozvěděla, že se ho při vaření neuvolňuje takové 
množství, které by škodilo, ale bylo to prý kvůli tomu, aby se pro-
dávaly nové typy hrnců.
Ptám se tedy, jestli by se mohla tato informace zakládat na 
pravdě. Pokud ano, proč by se na to nepřišlo dříve, vždyť se dělá 
tolik testů, než se nějaký výrobek začne prodávat. Zároveň bych 
se chtěla zeptat, zda z Vaší nabídky produktů doporučujete něco 
jako náhradu antiperspirantů. 
Děkuji a přeji hezký den. 

Hana Š. 
 
Vážená paní Hano, 
děkuji Vám za Váš mail i velice zajímavý dotaz, který jste mi 
zaslala. 
Antiperspirantům jsem se na stránkách časopisu Aroma-
terapie věnoval již několikrát. Zde již opravdu není co dodá-
vat. Snad jen malý poznatek. Nelze přímo dokázat, že kdo se 
namaže antiperspirantem, dostane rakovinu. To je dlouho-
dobá záležitost. A tak v tomto smyslu je čas faktorem, který 
nahrává výrobcům těchto jedovatých výrobků. Testování 
probíhá maximálně 3 měsíce. Co se dá za tuto dobu zjistit? 
Mě však zaráží, že např. rakovina prsu se prakticky nikdy 
nevyskytuje v oblasti mezi prsy, ale na jejich vnějších stra-
nách, v místech blízko podpaží... Tam, kde se používají tyto 
„lahůdky“.
A nyní pár slov k hliníkovým hrncům… Zde je zásadní 
otázkou, co se v nich vaří. Pokud se v nich budou fritovat 
hranolky, pak olej je chemicky neutrální a celkem o nic 
nejde. Pokud se v něm bude vařit např. kyselé zelí, dojde 
k chemické reakci ať již s kyselinou mléčnou, která vzniká 
při procesu kvašení (kysání) zelí, nebo jindy se k zelí přidává 
ocet či kyselina citrónová, ale vždy dojde k uvolňování emisí 
pro organizmus toxického hliníku do vařených potravin. 
A nemusí jít jen o zelí. Většina potravin obsahuje vodu 

a vykazuje buď alkalickou, či kyselou reakci. Vůči takovýmto 
složkám není hliník rezistentní. Z tohoto pohledu hliník 
nemá v potravinářství co hledat. 
No a na závěr doporučení, o které jste mě požádala. Na za-
čátku května jsme do nabídky zařadili speciální aromatera-
peutický deodorant. Jmenuje se Happy-Deo. Ohlasy našich 
zákazníků na tento preparát jsou vynikající, lidé si ho velmi 
chválí. 
Přeji Vám hezký den. 

Karel Hadek

Dobrý den, pane Hadku, 
dotaz k Donosolu: K produktu na stránkách 
uvádíte aplikovat celý obsah kapátka do kaž-
dé nosní dírky, a v článku o něm uvádíte pou-
ze 1–2 kapky. Chápala bych tu první verzi, 
neboť ho označujete jako průplachový. Tak ho 
i užívám, tak snad se nepředávkuji .
Po telefonu do Vaší poradny mi byla do-
poručena druhá verze (bohužel ne Vámi), 
1–2 kapky. 
Děkuji a přeji hezký den,

 Klára R.

Milá paní Kláro, 
děkuji Vám za Váš mail i důvěru, se kterou 
se na mě se svým dotazem obracíte.
Donosol jsem vlastně vyvinul pro vlastní 
potřebu. Také občas trpívám na dutiny. A tak jsem si vždy 
řádně „proplachoval chobůtek“. I dvě, tři kapátka padla na 
jednu nosní dírku. 
Jedna či dvě kapky není nic, v tomto množství olej nemů-
že protéci až do dutin, to je naprosto scestná informace. 
Podívám se na web, a pokud tam tento údaj je, nechám to 
opravit. 

Karel Hadek

Tedy pane Hadku,
klobouk dolů před Donosolem. Trojnásobná aplikace a výrazné 
zlepšení!!! Říkala jsem si „bože, olej do dutin!“  Na ORL by asi 
paní Dr. také nevěřila. Jsem ráda, že jsem jí nemusela opět na-
vštívit a byla jsem ušetřena nepříjemného vyšetření. I Vám přeji 
hodně sluníčka a musím Vám poslat i velikánskou pusu, děkuji!!!

 Klára R.

Dobrý den, 
jsem ve 26. týdnu těhotenství a před 14 dny se mi na pravé noze 
začaly objevovat křečové žíly. Ihned jsme s manželem hledali, 
který preparát by mi mohl pomoci. Objevili jsme masážní olej 
Preventy. Tento olejíček jsem si ihned objednala. Levou nohu 
tímto olejem masíruji a na pravou preparát pouze zlehka mažu, 
protože jsem se dočetla, že při již vzniklých křečových žilách je 
masírování méně vhodné. K tomu mi manžel ještě přiobjednal 
také koupelový olej Cellu-Therap. 
Protože máme křečové žíly v rodině, čekala jsem, že se tento 
problém vyskytne. Těhotenství je již mé druhé, a protože jsem 
učitelka na 1. stupni, mé nohy si během roku moc neodpočinou. 
Je ale pravda, že v mých 27 letech mě tyto potíže i přes všechno 
trošku zaskočily (nečekala jsem je tak brzy). 
Ráda bych ale věděla, zda si můžu ulevit ještě nějak jinak, či zda 
existuje nějaký preventivní postup při těchto potížích (zatím se 
mi křečové žíly objevily pouze na jedné noze a je jen otázkou času, 
kdy mi vzniknou i na noze druhé) a zda jsou ještě nějaké vhodné 
postupy či preparáty k problému křečových žil.
Děkuji moc za Vaši ochotu a čas. Přeji sluníčkové léto! 

Martina U. 

Milá paní Martino, 
děkuji Vám za Váš mail i důvěru, se kterou se na mě se svým 
dotazem obracíte. 
Problém křečových žil pravděpodobně vznikl ve chvíli, 

kdy se naši pradávní předkové přestali plahočit po čtyřech 
a napadlo je, že by mohli běhat po dvou. Tím došlo k mi-
mořádnému zatížení dolních končetin, se kterým nejspíše 
příroda původně nepočítala. Masážní olej Preventy považuji 
za velice vhodnou, doplňkovou záležitost při řešení tohoto 
problému. 
Těhotenství je v této oblasti jedním z  faktorů, který se na 
tvorbě křečových žil může spoluúčastnit, hlavně pak, jsou-
li zde dědičné předpoklady. S přibývající vahou dochází ke 
zvýšené zátěži dolních končetin a povětšinou i zhoršené 
látkové výměně. Krom zvýšené váhy dochází i k hormonál-
ním změnám, jejichž důsledkem je i rozšíření žil. Zvětšující 
se plod pak zhoršuje odtok krve z dolních končetin, dochází 
i ke zvýšení tlaku na žilní stěny nohou a možnému vzniku 
křečových žil. 
Zde pak mohu jen a jen doporučit častou relaxaci, odlehčení 
nohou v ležící poloze s tím, že nohy jsou vyvýšeny tak, aby 
jak krev, tak i lymfatické tekutiny mohly snáze odtékat a sní-
žil se tak tlak na žilní stěny. V této poloze bych pak doporučil 
i občasné provádění „štětičkové“ masáže. Nejlépe ji lze pro-
vádět za použití dvou (malířských) štětců z vepřových štětin 
o velikosti cca 5 cm. Nohy se takto masírují (spíše šimrají) 
vždy směrem k srdci po dobu cca 15 min. Na masírované 
partie takto nevzniká žádný tlak, přesto se jedná o vynikající 
lymfatickou masáž, která nohám excelentně uleví. 
Dále bych doporučoval zařadit do stravy potraviny bohaté 
na rutin (např. pohankovou kaši). Zvýšenou potřebu rutinu 
lze doplnit volně prodejným lékem Ascorutinem, který bych 
ale spíše než lék označil jako „vitamínový“ přípravek. Skládá 
se výhradně jen z kyseliny askorbové (vitamín C) 100 mg 
a rutinu 20 mg. 
Budu rád, pokud Vám moje odpověď alespoň trošku poslou-
ží při řešení Vašeho problému. 
Přeji Vám hezký zbytek letního víkendu. 

 Karel Hadek 

potřebu. Také občas trpívám na dutiny. A tak jsem si vždy 
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Dobrý večer pane Hadku, 
chtěla bych Vás požádat o doporučení Vaší kosmetiky. Na inter-
netu jsem o Vás získala dobré reference a moje kamarádka, která 
ji již více než dva roky používá, mi ji z důvodu její plné spokoje-
nosti též doporučila.  Až do nynějška jsem používala kosmetiku 
z  lékárny, ale poslední dobou mi nějak neseděla.  Je mi 38 let 
a mívám častý pocit suchosti pleti. Změnu mi doporučila i moje 
kožní lékařka, aby si na používaný krém pokožka nezvykla. 
Budu se těšit na Vaši odpověď. 

 Ivana D.
 
Dobrý paní Ivano, 
děkuji Vám za Váš mail i Vámi zaslaný dotaz. Odpovídat 
začnu od konce. 
To první co, bych Vám doporučil, není ani tak změna krému, 
ale změna kožní lékařky.  Pokud je takovýchto „opravdu od-
borných“ doporučení schopna v oblasti pěstování pokožky, 
pak se ptám sám sebe, jak ošetřuje závažné kožní problémy. 
Pokožka si na žádné krémy, ani jejich substance samo-
zřejmě zvyknout nemůže. Ošetřování pokožky vhodnými 
krémy považuji za důležité hlavně tam, kde je produkce 
vlastních kožních tuků nedostatečná.  Tímto způsobem lze 
vyrovnávat tento nedostatek. „Nakrémováním“ vhodným 
krémem dochází i k  optimalizaci fyziologických funkcí po-
kožky. Dalším posláním krémů je ochrana pokožky před 
vlivy vnějšího prostředí. Podle potřeby lze volit krém např. 
s ochranným UV faktorem, v mrazech pak nejlépe bezvodý, 
který napomáhá zabránit poškozením, jež s sebou mrazivé 
počasí může přinést. 
Principiálně lze dělit krémy (jakož i ostatní kosmetické 
přípravky) jen na dobré a špatné. Nutno podotknout, že na 
trhu se nachází podstatně více těch špatných než dobrých. 
Nehledě na to, že běžnou součástí krémů jsou i mnohé 
látky, které tam nejsou proto, aby sloužily pokožce, ale aby 

krém udržely v prodejném stavu. Jako příklad bych zmínil 
chemické konzervační látky. Jejich úkolem není ani omy-
lem pěstování pokožky, ty tam potřebují výrobci, aby jejich 
výrobky nezplesnivěly. Právě mnohé konzervační látky jsou 
však známy tím, že senzibilizují pokožku a vyvolávají někdy 
jen nesnášenlivost, jindy i alergie. Zde se pak často stává, že 
i vysokoškolsky vzdělaní lidé, doporučují změnit kosmeti-
ku. Myslím, že i neustálé inovace v kosmetickém průmyslu 
a doporučení změny kosmetiky jejich výrobci, má ale důvod 
zcela jiný než udávají. Je zcela prostý. Skončit s používáním 
rizikových přípravků dříve, než pokožka začne alergicky 
reagovat. 
Na Vámi zmíněný problém bych Vám doporučil vyzkou-
šet některý z  krémů Leciderma-Shea. Jedná se o speci-
ality, které lze zařadit do skupiny oné dobré kosmetiky. 

Jsou emulgovány lecitinem a bez 
chemické konzervace. Speciálně 
u krémů Leciderma-Shea je mi tak 
trochu líto, že si na ně pokožka ne-
může zvyknout. Jistě by se jich pak 
vehementně dožadovala. V  úvahu 
přichází u suché pletí i použití rege-
neračních olejů.  
Pokud se svou kožní lékařku roz-

hodnete neměnit, asi by bylo dobré ji při příští návštěvě po-
žádat o radu, co máte dělat, aby si Vaše pokožka nezvykla na 
své vlastní – kožní tuky. Konec konců jak sama píšete, Vaše 
pokožka je již produkuje bez podstatné kvalitativní změny 
celých 38 let.  
Přeji Vám hezké letní dny a chci věřit, že Vás paní Dr. kvůli 
tak dlouhé a neměnné tvorbě vlastních kožních tuků, nepo-
šle do nemocnice…

Karel Hadek

Dobrý den, 
chtěla bych se zeptat, od jakého věku lze používat krém Atop-
Derm. Chtěli bychom ho vyzkoušet na atopický ekzém osmimě-
síčního miminka, ale nevím, jestli je vzhledem k obsahu močoviny 
vhodný. Již dříve jsem četla, že preparáty s močovinou se nemají 
používat u malých miminek, ale nic bližšího o tom, bohužel, nevím. 
Můžete mi, prosím, sdělit, zda tento krém mohu u osmiměsíčního 
miminka použít? Pokud ještě ne, který preparát byste doporučil? 
Děkuji za odpověď. 

 Martina D. 

Milá paní Martino, 
 nejprve poděkování za Váš mail i důvěru, se kterou se na mě 
se svým dotazem obracíte. 
Samozřejmě, že můžete preparát Atop-Derm aplikovat 
i u těch nejmenších dětí. Důvodů je hned několik. Stejně 
jako ostatní preparáty KH neobsahuje ani Atop-Derm žád-
né minerální oleje, které se chemickou strukturou odlišují 
od kožních tuků, a které proto nelze považovat za vhodné 
součásti preparátů určených ať již k ošetřování zdravé, či 
problematické pokožky. Jeho další předností je, že má stej-
né schéma emulgace jako pokožka. Tedy „voda v oleji“. Tato 
emulgace pak garantuje, že daný preparát nenarušuje, ale 
naopak funkčně podporuje hydro-lipidový kyselý ochranný 
plášť pokožky. 
V neposlední řadě je taktéž třeba vyzdvihnout i skutečnost, 
která se právě u atopiků jeví jako mimořádně důležitá: Atop-
Derm, stejně jako i ostatní preparáty KH, neobsahuje žádné 
chemické konzervanty. Ty „díky“ své funkci, která spočívá 
v toxicitě, mohou poškozovat již tak oslabenou kožní sym-
biotickou mikroflóru, což může podporovat nasídlení pato-
genní mikroflóry na pokožku a z toho vyplývající problémy 
(např. záněty).
Vaše informace ohledně močoviny je značně nepřesná. Ta by 
se neměla používat ve vyšších koncentracích, ani u dětí, ani

u dospělých se zdravou pokožkou. Úplně naopak, dermato-
logy bylo konstatováno, že právě ti, kteří trpí na atopický 
ekzém, mají v horních vrstvách pokožky močoviny nedosta-
tek. Z tohoto pohledu je močovina při ošetřování pokožky 
postižené atopickým ekzémem jednou z velice důležitých 
součástí preparátu.
Dalším preparátem, který se při ošetřování atopického ekzé-
mu velice osvědčil, je i preparát Sheaderm TH. 
Budu rád, pokud Vám moje odpověď bude alespoň trošku 
užitečná. Přeji Vám hezký zbytek „dlouhého“ letního víkendu.

Karel Hadek

Vážená redakce,
Je tomu již asi půl roku, co jsem zjistila, že mi při čištění zubů 
začaly krvácet dásně. Vyzkoušela jsem různé zubní pasty, a ani 
měkčí zubní kartáčky, jež mi zubní lékařka doporučila, nepo-
mohly. Mohly by mi pomoci Vaše výrobky?

Martina K.

Milá paní Martino,
Zde Vám mohu doporučit zubní olej (kat. č. 1504), který 
se právě u tohoto problému osvědčuje již od dob, kdy jsem 
tento preparát vytvořil. Doporučovaný zubní olej neobsa-
huje, na rozdíl od většiny zubních past, žádné tenzidy, kon-
zervační látky či podobné složky, které dle mého názoru na 
ústní sliznici nemají co pohledávat. V této souvislosti bych 
ještě rád upozornil, že jsou to právě tenzidy, které oslabují 
dásně a v mnoha případech krvácivost napomáhají vyvolá-
vat. Dalším velice pozitivním specifickým účinkem zubního 
oleje je i schopnost odbourávat zubní kámen. Co se použití 
zubního oleje týká, to je popsáno na našem webu. Zde najde-
te i další informace, které se týkají ústní hygieny. Věřím, že 
i Vám zubní olej pomůže Váš problém vyřešit.

Karel Hadek
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Dobrý den pane Hadku,
můj syn, kterému jsou nyní dva roky, trpí na atopický ekzém. 
Krom kožních projevů má i problémy s usínáním. Pokožka je na 
mnoha místech silně zarudlá a svědí tak silně, že nemůže spát. 
U lékaře jsme skončili na kortikoidech. Kortikoidy pokožku sice 
dočasně uklidní, ale po jejich vysazení jsme velice rychle tam, kde 
jsme byli, spíše je to ještě horší. Suchost pokožky kortikoidy ne-
řeší, pokožka jako by byla stále sušší. Nachází se ve Vaší nabídce 
nějaký vhodný krém?

Jana V., Ostrava.

Milá paní Jano,
První, co jsem po přečtení Vašeho dotazu učinil, bylo po-
vzdychnutí… Ach ta Ostrava. Tím byla míněna ekologie 
jako taková. A rozhodně nikoli jen v Ostravě. Jak s postu-
pem času postižených atopickým ekzémem přibývá, stoupá 
i bezradnost, co se jejich ošetřování a léčení týká. Zcela jistě 
obrovský vliv na jejich výskyt má i permanentně se zhoršu-
jící životní prostředí. 
Vámi zmíněné kortikoidy, jež lékaři běžně na atopický ek-
zém předepisují, nelze označit jinak, než jako ukázkovou 
bezradnost současné medicíny. Kortikoidy mají sice dobré 
protizánětlivé účinky, ale záněty, které jimi lékaři potlačují, 
nejsou původci atopického ekzému, ale jen a jen symptomy 
této choroby. Potlačování symptomů pak ani při nejlepší 
vůli za léčení označit nelze. Spíše za danajský dar, přinášející 
momentální, ale i pofidérní úlevu. A to se navíc vědomě ne-
zmiňuji o negativních vedlejších účincích kortikoidů. 
Bohužel, žádný spolehlivý recept na léčení atopického ekzé-
mu neexistuje. Přiznávám, ani já nemám patent na rozum, 
snad jen nějaké ty zkušenosti. Stále se zhoršující ekologii 
jako jednoho z  viníků jsem označil již na začátku. A nejde 
jen o špínu a prach. V ovzduší se nachází celá řada dalších 
škodlivin, které vznikají ať již jako důsledek každodenní 
běžné lidské činnosti, či výroby, mimo jiné i chemikálií pro, 
tak jako tak, již přelidněný svět. Mnohé z  nich pak jsou 
chemicky extrémně stabilní, skončí např. v  rostlinách, ty 
jsou součástí potravinového řetězce, ať již lidí samotných, 

či hospodářských zvířat, která se pak stejně ocitnou na talíři 
člověka. Nelze se tedy divit onomu prvnímu, těžko splnitel-
nému doporučení. Snažit se žít v oblastech, které lze i dnes 
označit jako poměrně čisté. Pokud to finanční situace rodičů 
umožňuje, pozitivně se téměř vždy projevuje i pobyt buď ve 
vysokohorských podmínkách či u moře. Zapomenout nelze 
ani na vlastní byt. Koberce, záclony, postele a mnohé další… 
Prach, domácí zvířata, roztoči a tak dále…
Velkou roli hraje samozřejmě vhod-
ná strava. V mnoha případech nelze 
u atopického ekzému vyloučit ani 
alergie na některé složky potravy, 
nebo látky v  potravě používané. 
Jako příklad bych rád jmenoval kon-
zervanty, barviva apod. Návštěva u 
alergologa může v mnohém napo-
vědět i pomoci. Když už jsme u stra-
vy, nelze nevěnovat pozornost našemu trávicímu ústrojí. 
Hlavně pak proto, že jak alergie, tak i atopický ekzém jsou 
i problémem imunitních reakcí. Pokud mu budeme dodá-
vat různé „jedovky“, ať již ve formě denaturované stravy, 
konzervantů, či na základě lékařských doporučení (např. 
antibiotika), zlikvidujeme symbiotickou střevní mikroflóru, 
v trávicím traktu se nám usadí „poslanci zla“, tedy patogenní 
mikroorganizmy (např. Candida). Imunitní systém, jehož 
základ je v  trávicím traktu, je přetěžován, dezorientován. 
A není to jen pocit plnosti, nadýmání a únava, co nás trápí. 
Zde někde je nutno hledat původ problémů. 
Nezřídka se připojují i viditelné kožní projevy. A o takto po-
stiženou pokožku se musíme mimořádně starat. Preparáty 
by měly být jemné, protizánětlivé, uklidňující. Začínat mu-
síme u mytí. Mýdla, jež vykazují alkalickou reakci, jsou na-
prosto nevhodná. Stejně tak tenzidové přípravky, ať již mají 
formu tekutých mýdel, či jsou v pevném stavu a formovány 
jako ono původní mýdlo. Ani pokožka zdravého člověka 
na takovouto „agresivní čistotu“ není zvědavá. Natož pak 
pokožka atopika. Jako vhodné na mytí považuji olejové 

preparáty. Ať již koupelové, nebo sprchovací. Sprchovací 
olej pak doporučuji i na běžné mytí rukou. Zde pak nutno 
vyzdvihnout velice povzbudivé zkušenosti s meduňkovými 
preparáty. Ale ani s  nimi není vhodné očistné procedury 
přehánět, i tady platí, že méně je někdy více. Nadměrné mytí 
pokožku vysouší, zbavuje ji vlastních kožních tuků a může 
poškozovat její symbiotickou mikroflóru. 
Na další ošetření atopické pokožky pak nutno používat spe-
ciální krémy. Měly by být z jemných rostlinných olejů, obsa-
hovat protizánětlivé a uklidňující složky, pantenol, alantoin, 
ureu a další vhodné substance, které se při ošetřování ato-
pického ekzému osvědčily. Jedním z hlavních požadavků je 
pak dodržování stejné emulgace jako má pokožka sama, tedy 
emulze voda v oleji (V/O).
Hlavně by pak přípravky, které nanášíme na pokožku, měly 
být bez parabenů a jiných konzervantů, minerálních olejů 
a mnoha dalších „delikates“, které pokožce naprosto nepro-
spívají, ba právě naopak. Kosmetika je obsahuje jen a jen 
proto, aby se cestou od výrobce mohla “válet“ ve skladech 
velkoobchodů, následně na regálech prodejce a v „prodej-
ném“ stavu čekala, až si ji někdo pořídí. 
Vhodných doporučení, jak vidno, je celá řada. Bohužel ne 
zřídka si atopický ekzém dělá „co se mu zachce“. Znám 
dokonce klienty, kteří musí mít doma i několik druhů mas-
tí, každou pak nanáší po dobu 5–10 dnů a potom ji musí 
zaměnit za jinou, na tu reagují pozitivně pár dnů, a musí 
následovat další změna. 
Na začátku vždy doporučuji na běžné ošetření a promaštění jen 
čisté bambucké máslo. Protizánětlivé 
účinky bambuckého másla sice nelze 
označit jako jeho silnou zbraň, ale 
díky obsahovým složkám pokožku 
uklidňuje, zjemňuje a zvláčňuje. Jeho 
pozitivem nejsou jen jeho jedinečné 
účinky na velice citlivou pokožku, 
ale i jeho doslova „lidová“ pořizovací 
cena.

Z dalších preparátů bych rád zmínil krémy Sheaderm TH, či 
Atop-Derm. Oba jmenované preparáty obsahují bambucké 
máslo jako základní složku. Díky obsahu éterických olejů vy-
kazují i protizánětlivé účinky. Často se osvědčují i preparáty 
Intimiss, Wintershea, Sensishea, BodyEm Neutrál, dokonce 
i olivový krém. V případě zájmu doporučuji jen pořízení tes-
terů za účelem odzkoušení snášenlivosti.
Při svědivosti pak lze vyzkoušet přidání 0,5–1 % éterického 
oleje z máty peprné do bambuckého másla či používaného 
krému. O tomto oleji je známé, že dráždí chladové receptory, 
což přispívá ke snížení, někdy dokonce až pominutí pocitu 
svědění. Pro usnadnění propočítávání uvádím, že 1 ml = 30 
kapek. Vyšší koncentrace mátového oleje, než jsem uvedl, ne-
doporučuji pro možnost vyvolání silného pocitu chladu. Dále 
bych mohl doporučit vyzkoušení účinků brutnákového oleje 
(2–3x denně cca 5–10 kapek do jídla). Výsledky bývají velmi 
pozitivní. Doporučuji i stravu, samozřejmě přiměřenou věku, 
bohatou na vitamín E. Vitamín E vykazuje v těle protizánětli-
vé účinky. Stejně důležitý je i vitamín A, který se ne nadarmo 
nazývá vitamínem krásy. Zní to úžasně, daleko vhodnější by 
však bylo označení „vitamín kvalitní pokožky“. V dětském 
věku bude jeho nejvhodnějším zdrojem mrkev či šťáva z ní. 
Samozřejmě, že i atopický ekzém je spjat s imunitou, a proto se 
nabízí i možnost doplnit stravu eleutherococcovým extraktem. 
Je vhodný i pro malé děti, s tím, že se dávkování musí pro-
počítat na jejich váhu. Tedy 15 kapek vydělit vahou dospělé-
ho (75 kg) a vynásobit vahou děcka. V jednoduchosti je síla, 
lze taktéž počítat, že na 4 kg váhy děcka přijde jedna kapka. 
I u dětí se eleutherococc podává 3x denně. Informace uve-
dená na lahvičce, že preparát není vhodný pro malé děti či 
kojící matky je sice absurdita, ale musíme ji uvádět, protože 
to je zákonem stanoveno…
Jak vidíte, na začátku byl krátký dotaz. Odpověď krátká být 
nemůže. Atopický ekzém není v žádném případě jednoduchý 
problém. I při délce odpovědi ji nelze označit za vyčerpávající. 
Budu, rád pokud Vám tyto řádky alespoň trochu pomohou. 

Karel Hadek 

Na začátku vždy doporučuji na běžné ošetření a promaštění jen 

Eleuterococc – drť

Prach, domácí zvířata, roztoči a tak dále…

vy, nelze nevěnovat pozornost našemu trávicímu ústrojí. 
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Dobrý den, 
obracím se na vás s dotazem, na který jsem jako laik nebyla 
schopna najít odpověď ani na internetu, ani např. v prodejnách 
s přírodní kosmetikou. Když jsem byla naposledy na kosmetice, 
moje kosmetička odsoudila přípravky obsahující glycerin. Ráda 
mám ve věcech jasno, takže jsem hledala na internetu, kde se 
názory velice různily:
 - glycerin je špatný, protože vysušuje
 - glycerin je dobrý, protože váže vodu
 - chemický glycerin je špatný, ale přírodní dobrý
 - přírodní glycerin vůbec neexistuje
Poněkud mě zarazilo,že jsem u některých vašich produktů obje-
vila, že také obsahují glycerin. Jedná se tedy u vašich přípravků 
o přírodní glycerin? 
Děkuji za pomoc,

Denisa E.

Milá paní Deniso,
děkuji Vám za Váš mail i zaslaný, velice zajímavý, dotaz. Je 
jedním z těch, které zcela jistě zajímají nejen Vás, ale i mno-
hé další uživatele kosmetiky. Proto jsem se rozhodl napsat 
poněkud obšírnější, a snad i vysvětlující odpověď, kterou 
nelze vyjádřit pomocí slůvek ano, či ne. 
Svoji odpověď asi začnu divnou otázkou. Je chleba dobrý 
nebo špatný? Otázka značně podezřelá, že ano? Odpověď 
na ni totiž v principu vůbec není o chlebu samotném, ale 
o jeho množství. Pokud sníte jeden či dva krajíce, pak je vše 
v pořádku. Pokud bychom ho na posezení snědli 2 kg, pak 
by následovala rychlá změna názoru. S glycerinem je tomu 
podobně. 
Začněme ale po pořádku. Zmiňujete se, že jste se dočetla 
o existenci několika „různých“ glycerinů. Tedy chemického, 
rostlinného a přírodního. Internet může být zdrojem cen-
ných informací, ale máme demokracii, a tak se nelze divit, že 
se tam objevují informace jak zcela scestné, tak i jen nevhod-

ně formulované. Již zde nutno upřesnit, že žádný „přírodní“ 
glycerin neexistuje. Stejně jako neexistuje stromeček glyce-
rinovník velkolistý, ze kterého by nám jen tak pro potěšení 
glycerin odkapával. Nacházíme jej ale chemicky vázaný např. 
na mastné kyseliny. Jako příklad nám poslouží rostlinné 
oleje, které jsou taktéž často označovány jako triglyceridy. 
Jak sám název napovídá, na jednu molekulu glycerinu jsou 
navázány tří molekuly mastných kyselin. Technologií výroby 
glycerinu existuje značné množství.
Je známa jeho výroba, kde jako původní surovina může po-
sloužit nafta. Zde připouštím, asi bude nejvhodnější mluvit 
o glycerinu syntetickém. Glycerin stejně tak vzniká jako 
vedlejší produkt při výrobě mýdla. Mýdlo pak vzniká vaře-
ním tuků (triglyceridů) s  louhy. Pokud by to byly živočišné 
tuky, byl by to asi „živočišný“ glycerin. Vzhledem k tomu, že 
tuto alternativu nezmiňujete, usuzuji, že na internetu prostě 
chybí. Pokud je z rostlinných tuků, pak je nikoli přírodní, to 
by „do nebe řvalo“, ale „rostlinný“. Mydlárnu, tedy výrobnu 
mýdla, vzhledem k probíhajícím chemickým procesům roz-
hodně nelze označit za pekárnu. Zde se jedná o, řekněme, 
speciální chemický provoz! Výsledným produktem je tedy 
glycerín vyzískaný chemickým štěpením rostlinných tuků. 
V rámci demokracie ponechám na úvaze čtenáře, jak dalece 
je tento glycerin chemický a jak dalece rostlinný.
Velké množství glycerinu vzniká např. při výrobě tzv. bio-
nafty. V našich podmínkách se na bionaftu zpracovává nej-
častěji řepkový olej. Zde probíhá technologický proces (i tady 
se jedná o chemický proces) zvaný esterizace. Krom žádané 
bionafty získáváme jako vedlejší produkt glycerin. Ne každý 
je chemikem, a tak to reklama nemá vůbec těžké. Výchozí 
surovinou byla rostlina, a tak ani glycerin přece nemůže (či 
dokonce nesmí) být jiný než rostlinný. Jako chemik bych ře-
kl, že v principu vůbec nejde o to, co posloužilo jako výchozí 
surovina, ale jak kvalitní, tedy čistý, je glycerin, jejž používá-
me. V dobách, kdy je chemie, bez ohledu na to, zda právem 

či neprávem, zatracována, by přece bylo hříchem a vrcholem 
obchodní nešikovnosti používat termín „chemický“ glycerin. 
A tak ať již neznalostí či fantazií obdaření výrobci kosmeti-
ky používají, jak jinak než někdy „čistě přírodní“, jindy jen 
„rostlinný“ glycerin.
Pravdu máte v  tom, že se používá, krom jiného, i v  kos-
metice. Glycerin je nasládlá, hustá tekutina, která je silně 
hygroskopická. Laicky řečeno, váže na sebe vodu. Tedy ani 
omylem na pokožku! Takových látek známe nepřeberné 
množství. Kuchyňská sůl, sůl z Mrtvého moře, cukr, med, 
mouka, kolagen, elastin a mnohé další. Jak působí na po-
kožku, závisí na mnoha okolnostech. Jako dva důležité 
faktory bych jmenoval použité množství glycerinu, či jiných 
hygroskopických látek (dále jen HL), které se ve výrobku 
nachází, jakož i emulgaci samotného výrobku. Pokud se 
jedná o malé množství v emulzi V/O, tedy voda v oleji, pak 
nelze mít nejmenší námitky. Glycerin je rozpustný ve vodě 
(nikoli tucích), a tudíž je obsažen ve vodní fázi, tedy vnitřní 
struktuře emulze. Tak tomu je i u hydro-lipidového pláště, 
který produkuje sama pokožka. Bohužel výrobci kosmetiky 
velice často používají HL v emulzích O/V, tedy olej ve vodě. 
I zde je glycerin (či jiná HL) obsažen ve vodní fázi. V tomto 
případě se však jedná o fázi vnější! Velice jemně vyjádřeno, 
tuto emulzi nutno označit za opačnou, než je emulgace 
kožní, tedy nefyziologickou. Voda zde není chráněna „tuko-
vým obalem“, a proto se odpařuje. Tomu má glycerin, či HL 
zabránit. Bohužel, glycerin ani další HL nemají přirozenou 
inteligenci, aby nejen pochopily, ale i splnily přání autorů 
zmiňovaných výrobků. Zpětná vazba mi pak říká, jak „inte-
ligenčně dobře“ na tom jsou Ti, kteří taková tvrzení pouští 
do světa. Nezbývá, než je označit za „kosmetickou latinu“. 
Glycerin a další HL sice „zvlhčují“ povrch pokožky, ale de-
hydrují podkoží. Důležité je, že při tom mlčí. 
A penízky? Čím více si lidé nevhodnou kosmetikou pokožku 
poškodí, tím více jsou ochotni při příštím nákupu otevřít pe-

něženku. Proč tomu tak je? Člověk se totiž po velkou většinu 
života pohybuje v prostředí s velmi nízkou relativní vlhkostí. 
Zde se pak O/V emulgovaný výrobek (hydratační krém) na-
nese na pokožku, zahřeje na teplotu povrchu pokožky a voda 
se odpařuje chtě nechtě do okolí (výjimkou by byla parní 
lázeň či londýnská mlha). Koncentrace vody v  naneseném 
přípravku pak klesá v přímé závislosti na výši obsahu nikoli 
jen glycerinu, ale jakýchkoli HL. Ve chvíli, kdy nastane vyvá-
žený stav, tyto látky bohužel nezabrání dalšímu odpařování 
vody. Tím se ale stávají aktivními a odebírají vodu tam, kde 
je. Člověk, jak známo, se skládá cca z  80 % z vody. A tak 
odpařenou vodu do okolního prostoru s  nízkou relativní 
vlhkostí HL prostě a jednoduše odsávají z  mezibuněčných 
prostorů v  pokožce. Dosáhneme tak jediného. Vody na 
pokožce je sice „dostatek“, ale za cenu dehydratace vnitřní 
struktury pokožky. Považuji za nonsens, jestliže kosmetický 
průmysl bohatě zásobuje trh hydratačními krémy, které 
podkoží nejen dehydrují, ale díky vysokým HLB hodnotám 
používaných emulgátorů jsou povětšinou schopny navíc 
narušovat fyziologickou, tedy přirozenou emulgaci pokožky. 
Důsledkem používání takovýchto krémů je nikoli hydratace, 
ale právě naopak dehydratace pokožky. 
Pochopitelně, že důsledky používání takovýchto „jedineč-
ností“ nejsou zřetelné za 14 dní, či měsíc. Pokožka je živý or-
gán, je nedílnou součástí organizmu, a stejně jako je schopna 
„opravit“ různá poranění (odřeniny, pořezání, spáleniny) 
je schopna po jistou dobu opravovat i neblahou činnost 
používání nevhodných kosmetických výrobků. Kosmetičky 
s praxí více než 15 či 20 let mohou potvrdit, že důsledkem 
dlouhodobého používání hydratačních krémů je chronicky 
dehydrovaná pleť.
A závěr? Glycerin je chemikálie s  chemickým vzorečkem 
C3H8O3. V principu vůbec nezáleží na něm samotném, ale 
na jeho uživateli. Nejen v  kosmetice může mít stejně tak 
pozitivní, jakož i negativní účinky. Jak je všeobecně známo, 
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z  glycerinu lze nitrací vyrobit trinitroglycerin. Ten pak lze 
používat jako lék. Již mikrodávky rozšiřují tepny a způsobují 
pokles krevního tlaku. Alfred Nobel z  něj vyrobil dynamit. 
Člověk dostal k  dispozici formu glycerinu, jejímž posláním 
bylo ulehčit život a trhat skály. Pohled do historie pak uka-
zuje, že ve válečných vřavách spíše než skály dynamitem lidé 
trhali sami sebe. Jak již jsem uvedl výše. Glycerin mlčí a mlčí. 
Považuji proto za nutné jeho jménem prohlásit, že opravdu 
nemůže ani za to, jakého je původu, ale ani za to, jak jej 
Homo sapiens používá. 

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

Kapka glycerinu

Kapka glycerinu po 30 min.

Vážený pane Hadku, 
obracím se na Vás s dotazem. 
K maximální spokojenosti využívám vaše výrobky. Tím spíš mě 
zarazila informace (kterou jsem dostala od jedné známé kos-
metičky), že pokud výrobky nejsou v bio-kvalitě, nemá valného 
významu je užívat, protože stejně obsahují různé nevhodné látky. 
Např. éterické oleje z citrusových plodů – jejich kůra je stříkána, 
tudíž se rezidua dostanou do olejíčku. Na tohle jsem opravdu 
nedokázala oponovat a musela tiše souhlasit. 
Prosím Vás o vyjádření se k této problematice. Mnohokrát za vše 
děkuji, s pozdravem. 

K. H.

Milá paní Kateřino, 
děkuji Vám za Váš mail i bio-dotaz v něm obsažený. 
Bohudík (občas i bohužel), máme demokracii, a tak si každý 
říká, co chce. Tedy i Ti, kteří třeba ani netuší, že vystavují na 
odiv svoji vlastní neinformovanost. Dotyčná známá může 
být třeba dobrou kosmetičkou v praxi, ale její výroky svědčí 
o tom, že toho moc neví. Místo, aby používala selský rozum, 
pouští do světa „moudrosti“, které si někde přečetla, či které 
jí nakukal nějaký rádoby úspěšný prodejce.
Víte, slovo bio mi nic neříká. Jako chemik jsem se naučil 
k posuzování kvality nepoužívat imaginární termíny. Mně 
k výběru surovin slouží jen a jen chemické analýzy. Když 
jsem začínal s kosmetikou, byla zaklínadlem slůvka přírodní 
kosmetika. Co to je, sice nikdo nevěděl, ale všichni to vyrá-
běli a následně i všichni s radostí používali. Slůvko „přírodní“ 
prostě prodávalo. I kosmetiku z nafty (vazelína, parafín). 
Nafta přece pochází z přírody, že ano. Dokonce ani chemická 
fabrika nestojí nikde jinde než v (původně čisté) přírodě! No 
a dnes je nikoli odborností, ale módou slůvko bio. 
Pokud budete chtít, jsem schopen i z bio-surovin, dokonce 
analyticky certifikovaných, vyrobit mizerný, tedy pokožce 
neodpovídající preparát stejně dobře, jako hospodyňka by 

byla schopna z  bio-surovin připravit nepoživatelné jídlo. 
„Bio“ je tak dobré, že před časem jistá česká firma musela 
stáhnout z trhu dokonce dětskou bio-výživu. Jak je to mož-
né, když je bio tak excelentní? Asi se spoléhali jen a jen na 
ono kouzelné slůvko „bio“ a zapomněli na odbornost – che-
mické analýzy. 
Pokud paní kosmetičku trápí olej z citrusových plodů, je to 
její problém. Já spím celkem klidně. Když oleje (a nejen ci-
trusové) kupuji, pak jsou analyticky hodnocené, a pokud by 
se v nich rezidua našla, prostě je nekoupím. Stejné se týká 
i těžkých kovů a dalších látek, které v kosmetice nemají co 
pohledávat.
Mně v hlavě daleko více straší celkově se zhoršující ekologie 
na celé planetě. Toxické exhaláty, kterými je vzduch prosy-
cen, nemají přirozenou inteligenci, aby jim kdosi mohl dopo-
ručovat, kde mají spadnout, s tím, že se budou vyhýbat bio 
plantážím, následně tedy i surovinám. Jak si mám vysvětlit 
skutečnost, že bio suroviny jsou vždy podstatně dražší než 
ty „ne-bio“, ale často kvalitativně horší? 
Pokud by Vaše známá měla k posuzování dané problemati-
ky potřebné vzdělání, jistě by podobné výroky formulovala 
poněkud odborněji a zřejmě i opatrněji. A jako kosmetička? 
Víte, v kosmetice nejde dle mých osobních poznatků o bio, 
ale o pokožku. Mám za to, že i toto jí uniklo. Jinak by totiž 
vycházela z potřeb, tedy fyziologie pokožky a ne z módního 
termínu bio. 
Na závěr bych už jen dodal, že firma AKH vyrábí i preparáty 
pro ty, kteří mají různé kožní problémy. Dokonce i čerstvě 
narozené děti. I z úcty k nim, v touze jim pomoci, má u mě 
prioritu chemická analýza a nikoli plácání pytlem plným 
prázdných slov o rybník. 
Pokud se podíváte na náš web karelhadek.eu, jsou tam ve 
formátu pdf časopisy Aromaterapie. I v nich jsou články 
s touto tématikou. V principu proti bio nic nemám, ctím ty, 
kteří se snaží upřímně nabídnout něco lepšího, jen je to pro 

Podzimní soutěž
Mnoho místa nám tentokráte na soutěžení nezůstalo. 
Správné odpovědi na třezalkové otázky „Sluníčkové“ soutěže  
byly téměř všechny :  1-2, 2-2, 3-3. 
Výhercům blahopřeji. Byli již vyrozuměni a jejich jména se 
nachází na webu.

Otázka pro Podzimní soutěž: 
Éterický olej ze saturejky horské (Satureja montana) 
obsahuje jako hlavní účinné složky:
1) aldehydy      2) fenoly      3) ketony

Odpovědi zasílejte na: akh-soutez@email.cz
Uzávěrka soutěže je 10. 10. 2010 ve 24:00 h.

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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mě příliš málo a žádná záruka. Pro výrobky nesoucí logo KH 
požaduji prokázanou, nikoli jen deklarovanou kvalitu. 
Budu rád, pokud Vám moje odpověď bude alespoň trošku 
užitečná. 
Přeji Vám hezký víkend a sluníčko jak na obloze, tak i v duši.

Karel Hadek 

Dovětek KH:

Objasnění smrti Kleopatry
Když jsem byl kdysi v  pravém slova smyslu začátečníkem 
v  tomto oboru, přihnala se smršť novinek v  podobě pří-
rodní kosmetiky. Nelze se divit. Od začátků technické re-
voluce docházelo k  zprůmyslňování výroby kosmetiky, což 
bylo samozřejmě umožněno m.j. i rozvojem chemie. Jak 
původní prochemické nadšení opadávalo, zesiloval trend 
návratu zpět k  přírodě. Slova (soudruha) učitele, který mě 
učil na konci padesátých let, že moderní chemický průmysl 
vyrobí vše, co potřebujeme, jak v  daleko lepší kvalitě, tak 
i větším množství, dnes tak maximálně vyvolají soucit, spíše 
však posměch. Cesta zpět k  přírodě byla hned dvojí. Pro 
jedny to znamenalo používání přírodních substancí, např. 
rostlinných olejů, pro jiné pak „zpřírodnění“ chemie. K šam-
ponu se přidala kapička kopřivového extraktu a stal se „zá-
zrak“. Světlo světa spatřil „přírodní kopřivový šampon“. Jak 
léta ubíhala, i termín přírodní kosmetika ztrácel na lesku. 
Bylo potřeba objevit něco nového, neotřepaného, lákavého. 
Globálně se zhoršující ekologie, chemizace zemědělství vedly 
k novému návratu k přírodě. Tentokráte pod vlaječkami bio, 
či eko. Vznikají různé organizace, které nezřídka za nemalý 
peníz provádí biocertifikace, dle pravidel, které si samy určí. 
Aby se na bio vydělalo, je třeba i „hustou“ reklamu. Nelze se 
divit, že bioprodukty jsou pak podstatně dražší, než jejich 
ne-bio souputníci. A jejich kvalita? Dle mého názoru je zde 
podstatný rozdíl mezi proklamací a realitou. A tak se ze sdě-

lovacích prostředků sem tam dozvídáme, věnujeme-li tomu 
pozornost, že analýzy občas prokáží, že krom jejich vysoké 
bio-ceny jsou jinak ne-bio, ne-li ještě hůř. Po všem, co jsem 
se v průběhu let o bio dozvěděl, mohu jen a jen doporučit 
každému, aby se spíše než na bio spoléhal na selský rozum. 
Jinak by nebylo těžké dojít k  závěru, že chudák Kleopatra 
na koupele nepoužívala „moderní“ mycí prostředky, ale oslí 
mléko. Skutečnost, že toto mléko nemělo bio-certifikát, pak 
zapříčinila, že Kleopatra již dnes není mezi námi.

17.-19. 9. 2010 
Základní kurz České Budějovice
Šárka Dominová
TJ Orel, Lanova 2, České Budějovice
E-mail.: slunecnice-cb@volny.cz
Mob.: 725 684 868

24.-26. 9. 2010 
Základní 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

Kurzy aromaterapie KH na II. pololetí 2010 a na I. pololetí 2011
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

6.-8. 11. 2010 
Základní kurz Zlín
Renata Bilavčíková 
Rekvalifikační a školicí centrum Zlín 
Nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín
E-mail: rekvalifikacezlin@seznam.cz
Tel.: 605 521 143
www.kurzyzlin.cz

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

4.-5. 12. 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

5.-6. 3. 2011 
Pokračovací kurz České Budějovice
Šárka Dominová
TJ Orel, Lanova 2, České Budějovice
E-mail.: slunecnice-cb@volny.cz
Mob.: 725 684 335

25.-27. 3. 2011 
Základní 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

Vážený pane Hadku,
Vaši kosmetiku doma používám už léta a jsem s ní velice 
spokojená, až nadšená, a tak jsem sháněla ve svém okolí 
kosmetičku, která s Vašimi výrobky pracuje. Sehnala jsem, 
chodila jsem k ní, byla jsem spokojena, až do tohoto týdne. 
Paní kosmetička kromě Vašich výrobků pracuje i s jinými 
a podle svých slov „brouzdá po internetu a shání další nové 
a lepší věci“. Proč ne, kdo hledá najde, že ano. Minulý týden 
jsem menstruovala, a podle toho moje pleť taky vypadala. 
Boláčky, vřídky atd. S tím jsem se už smířila, hormonům člo-
věk neporučí a za pár dní to přejde. Moje akční kosmetička se 
zděsila a nabídla mi, že mi udělá „nový speciální peeling, to 
budete koukat, už nikdy žádný boláček.“ Protože o kůži něco 
vím a protože jsem měla podezření, že ten zázračný peeling 
je chemický, odmítla jsem. Nicméně jsem zjevně tvor slabý, 
nechala jsem se ukecat a ten zázrak si dát na obličej. Co Vám 
mám říkat, byl to samozřejmě chemický peeling, byť tohle 
slovo zaznělo až po aplikaci, do té doby to bylo to „fajné 
z cukrové třtiny“, a je to děs. Obličej mě pálí ještě dnes, mám 
ho samou krupičku, (3 dny po kosmetice!!!) sebe jsem prokle-
la do sedmého kolena za svou hloupost, kosmetičku jen do 
třetího (za neúplné informace, řečeno kulantně). Tak takhle 
to dopadne, když člověk poslechne svou chamtivost a igno-
ruje mozek .  Jen doufám, že se nesmějete moc nahlas . 

M. B.
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Podzimní sleva se týká všech označených preparátů a platí do 17. října 2010.7% sleva

KOUPELOVÉ OLEJE

str.

kat.

Kód

zboží

Kč

20 ml

C

100 ml

E

200 ml

G

500 ml

I

6 1002 Z borovicového jehličí 48,50 203,70 285,18 570,36

7 1003 Citronovo-kafrový 49,76 208,99 292,59 585,17

6 1004 Eukalyptovo-tymiánový 56,95 239,20 334,88 669,76

6 1006 Jalovcový 63,84 268,14 375,40 750,79

5 1007 Levandulový 47,29 198,60 278,04 556,08

5 1008 Mandarinkový 41,28 173,37 242,72 485,44

5 1009 Meduňkový 46,82 196,64 275,30 550,59

7 1010 Pelargóniový 93,84 394,12 551,77 1103,54

6 1011 Rozmarýnový 56,89 238,92 334,49 668,98

7 1012 Tymiánový 53,28 223,79 313,31 626,61

7 1013 Ylang-ylang 81,87 343,87 481,42 962,84

6 1014 Z citrónové růže 54,49 228,86 320,40 640,81

7 1015 Pačuliový 54,47 228,79 320,31 640,61

7 1016 Z růžového dřeva 60,71 254,99 356,99 713,97

5 1019 Šalvějový 58,61 246,15 344,61 689,22

5 1020 Grapefruitový 54,74 229,92 321,89 643,78

8 1017 Neutrální 39,60 166,32 232,85 465,70

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

6 1005 Heřmánkový dětský 46,74 196,30 274,82 549,64

8 1018C Sada koupelových olejů 18×20 ml        468,79

7% sleva

SPRCHOVACÍ OLEJE

str.

kat.

Kód

zboží

Kč

20 ml

C

100 ml

E

200 ml

G

500 ml

I

11 1102 Z borovicového jehličí 47,23 198,73 278,22 556,44

10 1103 Citronový 47,54 199,66 279,52 559,05

11 1104 Frisch 47,31 198,71 278,19 556,39

10 1105 Levandulový 46,82 196,64 275,30 550,59

11 1106 Rozmarýnový 46,69 208,69 292,17 584,33

10 1107 Santálový 49,68 208,65 292,11 584,22

10 1108 Z citronové růže 46,82 196,64 275,30 550,59

11 1109 Čajovníkový 45,14 189,58 265,41 532,82

10 1112 Šalvějový 47,54 199,66 279,52 559,05

10 1113 Grapefruitový 45,12 189,50 265,30 511,65

11 1110 Neutrální 39,60 166,32 232,85 465,70

9 1114 Meduňkový 46,08 193,53 270,94 541,88

9 1116 Jalovcový 47,78 200,67 280,94 561,88

62 1207 Mandlový dětský mycí olej 43,70 183,53 256,94 513,88

12 1111C Sada testerů  12×20        416,34   

7% sleva

PREPARÁTY NA INTIMNÍ HYGIENU

str.

kat.

Kód

zboží

Kč

20 ml

C

100 ml

E

200 ml

G

500 ml

I

OLEJE

13 1202 HY-Intima (pro ženy) 41,51 174,34 244,08 488,15

14 1203 HY-Intim H (pro muže) 41,51 174,34 244,08 488,15

14 1205 HY-Intim set 2×100 ml   337,60 2×200 ml   438,88

KRÉMY

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

14 1204 Intimiss 35,89 269,20 457,64 861,44

15 1206 Femishea 41,81 313,61 533,14 1003,55

SMĚS ÉT. OLEJŮ

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

15 1201 Candisan (při intim. problémech) 209,75 335,60 671,20 1153,63

DEODORANTY

115 ml  U 215 ml  V 500 ml  I

N 1208 Happy-Deo 198,20 317,12 634,24

7% sleva
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U faktur v eurech, vystavovaných 

pro zahraniční zákazníky, 

bude pro přepočet korun na eura používán 

aktuální denní kurz České národní banky.

HY-OLEJE NA OMÝVÁNÍ OBLIČEJE

str.

kat.

Kód

zboží

Kč

20 ml

C

100 ml

E

200 ml

G

500 ml

I

1000 ml

J

16 1305 HY-olej z růžového dřeva 54,57 229,20 343,80 687,60 1100,16

16 1304 HY-olej ylang-ylang 53,76 225,80 338,70 677,40 1083,84

16 1303 HY-olej santalový 53,29 223,80 335,70 671,40 1074,24

16 1306 HY-olej neutrální 47,29 198,62 297,93 595,86 953,38

17 1302 HY-olej na odstr. make-upu 47,29 198,62 297,93 595,86 953,38

17 1301 HY-olej na holení 49,68 208,67 313,01 626,01

7% sleva

PREPARÁTY NA OŠETŘENÍ ZUBŮ A ÚSTNÍ DUTINY

str.

kat.

Kód

zboží

Kč

5 ml

A

20 ml

C

30 ml

Z

100 ml

E

200 ml

G

500 ml

I

18 1504 Zubní olej 44,85 188,37 282,56 546,27

20 1503 Dentarom 198,58 397,16

21 1501 Herpilan 98,45 334,73

21 1502 Lippea SPF 97,76 332,38

20 1505 Halitosan 38,66 255,15 510,30

19 1506 Kariosan 33,15 139,25 208,88 403,83

7% sleva

5 ml

A

50 ml

D

100 ml

E

250 ml

H

500 ml

I

1000 ml

J

25 1808 Lympha-Pack 29,17 218,78 306,29 546,95 918,88 1553,34

26 1802 Pedi-Derm G10 14,38 107,85 150,99 204,92 280,41 550,04

PREPARÁTY NA OŠETŘENÍ NOHOU

str.

kat.

Kód

zboží

Kč

20 ml

C

50 ml

D

100 ml

E

115 ml

U

200 ml

G

215 ml

V

500 ml

I

1000 ml

J

22 1804 Koupelový olej 57,05 199,66 279,52 559,05 978,33

23 1805 Masážní olej 79,52 278,32 389,65 779,30 1363,77

23 2728 Preventy 71,60 298,49 417,89 835,77

24 1806 Mykosan  N 208,67 688,61

24 1803 Mykosan  H 179,44

26 1801 Deo-Profuss 27,40 126,05 201,68 378,15 605,04

24 1807 Thymicon 72,52 116,03 195,80 290,08

7% sleva

OŠETŘENÍ VLASŮ A POKOŽKY HLAVY

str.

kat.

Kód

zboží

Kč

5 ml

A

20 ml

C

30 ml

Z

100 ml

E

200 ml

G

500 ml

I

27 1404 Vlasový mycí olej (mast./norm.) 51,83 217,69 326,54 653,07

27 1405 Vlasový mycí olej (suché/norm.) 51,83 217,69 326,54 653,07

29 1401 Komonicové vlasové tonikum 148,24 296,47

28 1403 Lupisan 12,97 158,27

28 1402 Haarette Q 39,20 595,87

27 1406 Haaretol 37,91 159,24 254,78 509,57

2805 Proapinol 189,49 549,52

7% sleva

NOSNÍ OLEJE

str.

kat.

Kód

zboží

Kč

10 ml

B

20 ml

C

50 ml

D

30 1601 Nosní olej 156,23 249,97

31 1603 Donosol 259,12

64 1602 Nosní olej Baby 159,23 254,77 509,54

7% sleva

Podzimní sleva se týká všech označených preparátů a platí do 17. října 2010.7% sleva
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REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE

str.

kat.

Kód

zboží

Kč

30 ml

Z

100 ml

E

32 1907 Levandulovo-mrkvový 236,15

32 1908 Levandulovo-mrkvový SPF 6 262,51

32 1910 Ylang-ylang 249,10

33 1919 Avokádo 195,70

33 1904 Avokádo SPF 6 222,15

33 1901 Aloe vera 203,70

33 1920 Aloe vera SPF 6 230,09

33 1902 Arnika 198,25

33 1903 Arnika SPF 6 224,47

32 1916 Alipia 294,45

33 1909 Geraderm SPF 4 218,75

33 1911 Neutrální 199,80 559,44

7% sleva

EXKLUZÍVNÍ REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE BPJ

str.

kat.

Kód

zboží

Kč

30 ml

Z

100 ml

E

34 1917 Rosea BPJ 615,92

34 1912 Heřmánkový BPJ 718,71

34 1913 Neroliový BPJ 804,71

34 1914 Santalový BPJ 761,34

34 1915 Neutrální BPJ 479,25 1389,83

34 1921 Jasmín 392,49 941,98

34 1922 Jasmín SPF 6 417,68 1002,43

7% sleva

REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ KRÉMY

str.

kat.

Kód

zboží

Kč

5 ml

A

50 ml

D

100 ml

E

250 ml

H

36 2003 Citronovo-mrkvový 29,84 223,81 358,10 693,81

35 2007 Eleutheroccocový 34,24 256,80 390,33 780,66

35 2008 Eleutheroccocový SPF 6 39,20 294,00 446,88

37 2011 Santalia 26,48 198,62 337,65 615,72

37 2012 Santalia SPF 6 29,37 220,24 374,41

36 2014 Levandulový 30,66 229,92 344,88 689,76

36 2015 Levandulový SPF 6 31,26 240,10 371,09

36 2016 Mateřídouškový 30,38 227,85 364,56 706,34

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

38 2018 Olivový 25,27 189,49 303,18 587,42

38 2019 Olivový SPF 6 31,40 235,52

37 2022 Roseana 37,23 279,23 418,85 753,92

37 2023 Roseana SPF 6 41,02 307,67 461,51

36 2024 S mateří kašičkou 39,52 296,40 450,52 901,04

37 2025 Aknette 29,16 218,72 349,95 678,03

37 2026 Aknette SPF 6 31,87 238,99

38 2027 Z citronové růže 30,11 225,85 361,36 587,21

38 2029 Čajovníkový 19,09 143,19 214,79 429,58

38 2030 Čajovníkový SPF 6 20,71 155,29 237,98 475,97

39 2039 Neroli 38,57 289,29 462,86 867,87

2050 Sensishea 18,42 138,15 221,04 386,82

2031 Aloe Vera 36,30 276,30 427,56 855,12

2032 Tamanu-Derm 58,60 463,57 729,29 1458,58

7% sleva

LECITINOVÉ KRÉMY

str.

kat.

Kód

zboží

Kč

5 ml

A

50 ml

D 

100 ml

E

250 ml

H

41 2042 Leciderma Shea Neutral 34,94 263,64 396,00 792,00

41 2049 Leciderma Shea Neutral SPF 6 38,12 290,12 448,94

41 2043 Leciderma Shea Lavendel 40,24 304,94 457,41 914,82

41 2046 Leciderma Shea Lavendel SPF 6 43,41 331,41 510,35

40 2044 Leciderma Shea Růže 47,65 368,47 552,71 1105,41

40 2047 Leciderma Shea Růže SPF 6 51,88 394,94 605,65

40 2045 Leciderma Shea Santál 47,65 368,47 552,71 1105,41

40 2048 Leciderma Shea Santál SPF 6 50,82 394,94 605,65

7% sleva

LIPIO-SÉRA

str.

kat.

Kód

zboží

Kč

35 ml

S

100 ml

E

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

44 1951 Lipio-Sérum Růže 437,65

43 1952 Lipio-Sérum Santál 389,18

44 1953 Lipio-Sérum Heřmánek 325,50

43 1954 Lipio-Sérum Růžové dřevo 292,26

43 1955 Lipio-Sérum Levandule 268,22

43 1956 Lipio-Sérum Cedr Atlas 279,26

7% sleva

TĚLOVÉ KRÉMY

str.

kat.

Kód

zboží

Kč

5 ml

A

50 ml

D

100 ml

E

250 ml

H

500 ml

I

45 2060 BodyEm Neutral 18,55 139,16 208,74 403,56 667,97

45 2061 BodyEm Roy 20,83 156,19 234,29 452,95 749,71

7% sleva

SPECIÁLNÍ KRÉMY

str.

kat.

Kód

zboží

Kč

5 ml

A

50 ml

D

100 ml

E

250 ml

H

500 ml

I

1000 ml

J

46 2001 Montana 23,78 178,35 267,53 517,22 856,08

47 2002 Atop-Derm 27,82 208,66 312,99 625,98 980,70

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

46 2062 Body Salvia 34,88 185,50 296,80 593,60

7% sleva

PROGRAM SALTIA

str.

kat.

Kód

zboží

Kč

5 ml

A

50 ml

D

100 ml

E

250 ml

H

500 ml

I

1000 ml

J

49 2036 Saltia 21,10 158,26 284,87 427,30

49 2037 Saltia BN 31,86 238,92 406,16 788,44

52 2404 Saltia W/O 25,14 188,53 263,94 452,47 772,97

7% sleva

OČNÍ KRÉMY

str.

kat.

Kód

zboží

Kč

15 ml

T

50 2201 Shea-Carre R 258,32

50 2202 Shea-Carre N 228,70

7% sleva

ZÁKLADNÍ KRÉMY

str.

kat.

Kód

zboží

Kč

5 ml

A

50 ml

D

100 ml

E

250 ml

H

500 ml

I

1000 ml

J

51 2301 Dermisoft 13,08 98,10 137,34 196,20 274,68 372,78

51 2302 Naturalia 22,44 168,32 235,65 471,30 723,78 1228,74

51 2303 Shea Butter 28,48 213,60 299,04 534,00 897,12 1516,56

45 2060 BodyEm Neutral 18,55 139,16 208,74 403,56 667,97

41 2042 Leciderma Shea Neutral 34,94 263,64 396,00 792,00

41 2049 Leciderma Shea Neutral SPF 6 38,12 290,12 448,94

7% sleva

Podzimní sleva se týká všech označených preparátů a platí do 17. října 2010.7% sleva Podzimní sleva se týká všech označených preparátů a platí do 17. října 2010.7% sleva



Ceník preparátů

42

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.

Ceník preparátů

43

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.

20 ml

C

100 ml

E

200 ml

G

500 ml

I

1000 ml

J

70 2716 Lecitol Neutral Z 30,50 128,12 230,62

69 2719 Lecitol neutral Super 44,38 186,38 335,48

N 2721 Lecitol MSC-N 107,85 204,92 345,12

N 2735 Lecitol Lindenol 42,48 178,43 303,33 606,66 1017,05

N 2723 Lecitol Royale 52,11 218,85 372,05 744,09 1247,45

N 2736 Lecitol Ylja 54,49 228,86 389,06 778,12 1304,50

N 2737 Lecitol Walo 49,45 207,70 353,09 706,18 1183,89

58 1706 Citrio  13,12 274,28

58 1707 Desinf i 14,35 298,45

58 1708 Sensitiv 18,62 374,25

54 9502 Termorukavice 1 pár 2350,45  včetně 100 ml Sheaderm, 100 ml Balnaru a sáčků

9503 Sáčky k termorukavicím 100 párů                       49,41

PREPARÁTY NA OŠETŘENÍ RUKOU

str.

kat.

Kód

zboží

Kč

5 ml

A

10 ml

B

30 ml

Z

50 ml

D

100 ml

E

250 ml

H

500 ml

I

1000 ml

J

45 2060 BodyEm Neutral 18,55 139,16 208,74 403,56

45 2061 BodyEm Roy 20,83 156,19 234,29 452,95

56 1702 Rea 18,42 138,13 193,38 345,33 524,89

56 1703 Myrhea 18,96 142,18 184,83 341,23 526,07

57 1701 Elastosan 128,66 321,65

55 1704 Sheaderm TH 36,29 272,20 489,96 843,82 1306,56

55 1705 Balnaru TH 28,49 213,69 384,64 662,44 1025,71

sleva 0 %

7% sleva

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

REGENERAČNÍ PLEŤOVÉ MASKY

str.

kat.

Kód

zboží

Kč

5 ml

A

50 ml

D

100 ml

E

250 ml

H

500 ml

I

1000 ml

J

52 2402 Lecitinová W/O 27,75 208,16 291,42 499,58 853,46 1477,94

52 2403 Naturalia W/O 26,34 197,55 276,57 474,12 809,96 1422,36

52 2404 Saltia W/O 25,14 188,53 263,94 452,47 772,97 1338,56

53 2401 Jojoba 22,58 169,35 237,09 406,44 694,34 1219,32

53 2405 Aktiderma LY 28,53 213,99 320,99 577,77 920,16 1540,73

7% sleva

BYLINNÉ PLEŤOVÉ VODY A TONIKA

str.

kat.

Kód

zboží

Kč

20 ml

C

100 ml

E

200 ml

G

500 ml

I

1000 ml

J

60 2501 Pleťová voda citronová 12,05 89,19 205,14 330,00

59 2502 Pleťová voda hřebíčková 12,05 89,19 205,14 330,00

60 2503 Pleťová voda jalovcová 12,05 89,19 205,14 330,00

60 2504 Pleťová voda levandulová 12,05 89,19 205,14 330,00

60 2505 Pleťová voda rozmarýnová 12,05 89,19 205,14 330,00

59 2506 Pleťová voda růžová 16,74 123,85 284,86 458,25

60 2507 Pleťová voda ylang-ylang 12,05 89,19 205,14 330,00

60 2508 Pleťová voda čajovníková 12,05 89,19 205,14 330,00

60 2509 Pleťové tonikum citronové 13,54 102,89 216,07 370,40

59 2513 Pleťové tonikum hřebíčkové 13,54 102,89 216,07 370,40

60 2514 Pleťové tonikum jalovcové 13,54 102,89 216,07 370,40

60 2516 Pleťové tonikum levandulové 13,54 102,89 216,07 370,40

60 2517 Pleťové tonikum měsíčkové 17,65 134,15 281,72 482,94

60 2518 Pleťové tonikum rozmarýnové 13,54 102,89 216,07 370,40

59 2522 Pleťové tonikum růžové 17,65 134,15 281,72 482,94

60 2520 Pleťové tonikum ylang-ylang 13,54 102,89 216,07 370,40

60 2521 Pleťové tonikum čajovníkové 13,54 102,89 216,07 370,40

61 2510
PT Eleuteroccoc-propolisové 
70 % alkoholu

32,92 138,25 193,55 414,75

7% sleva

OPALOVACÍ OLEJE

str.

kat.

Kód

zboží

Kč

20 ml

C

100 ml

E

200 ml

G

76 2601 Opalovací olej SPF 4 42,76 166,75 283,48

76 2602 Opalovací olej SPF 7 60,18 258,79 414,06

76 2603 Opalovací olej SPF 10 64,86 278,88 446,21

76 2604 Opalovací olej SPF 15 74,07 318,48 509,57

7% sleva

MASÁŽNÍ OLEJE, KRÉMY A BALZÁMY

str.

kat.

Kód

zboží

Kč

20 ml

C

100 ml

E

200 ml

G

500 ml

I

1000 ml

J

68 2714 Cayatherm 71,07 298,49 507,43 1014,87 1701,39

70 2710 Levandulový 43,92 184,48 313,62 627,23 1051,54

70 2711 Mandlovo-třezalkový 43,20 181,46 308,48 616,96 1034,32

72 2712 Thermoton 84,21 353,69 601,27

71 2717 PMS (uklidňující) 88,63 372,25 670,05 1302,88

71 2718 PMS-PRO (prokrvující) 43,20 181,42 326,56 634,97

70 2720 Skořicový 43,66 183,36 311,71 623,42 1045,15

71 2722 Cosette 98,92 415,46 706,28

70 2724 Neutrální 37,94 159,35 270,90 541,79 908,30

70 2716 Lecitol Neutral Z 30,50 128,12 230,62 448,42 755,91

69 2719 Lecitol neutral Super 44,38 186,38 335,48 652,33 1099,64

N 2721 Lecitol MSC-N 107,85 204,92 345,12

N 2735 Lecitol Lindenol 42,48 178,43 303,33 606,66 1017,05

N 2723 Lecitol Royale 52,11 218,85 372,05 744,09 1247,45

N 2736 Lecitol Ylja 54,49 228,86 389,06 778,12 1304,50

N 2737 Lecitol Walo 49,45 207,70 353,09 706,18 1183,89

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

str.

kat.

Kód

zboží

5 ml

A

50 ml

D

100 ml

E

250 ml

H

500 ml

I

73 2701 Calen B  18,50 275,70 496,26 689,25

73 2704 Calen K  19,98 297,65 625,07 952,48

73 2705 Tenarene Akut 24,86 186,43 298,29

73 2706 Tenarene Super 39,92 299,41 479,06

74 2731 Schoko pack 22,65 258,16 516,32 877,74

74 9501 Termopodložka     1 Ks 1097,14sleva 0 %

7% sleva

DĚTSKÁ SÉRIE

str.

kat.

Kód

zboží

Kč

5 ml

A

10 ml

B

20 ml

C

50 ml

D

100 ml

E

200 ml

G

250 ml

H

500 ml

I

62 1005
Heřmánkový dětský 

koupelový olej
46,74 196,30 274,82 549,64

62 1207
Dětský mandlový 

mycí olej
43,70 183,53 256,94 513,88

64 1602 Nosní olej Baby  159,23 254,77 509,54

62 2034 Baby K heřmán. 19,93 149,45 209,23 373,63

62 2035 Baby L levan. 18,57 139,25 194,95 348,13

62 2708 Baby (masáž. olej) 39,13 164,35 246,53 493,05

str.

kat.

Kód

zboží

20 ml

C

100 ml

E

200 ml

G

500 ml

I

63 2709 Masážní olej fenyklový 47,25 198,46 337,38 674,76

63 2713 Muttisoft 49,88 209,48 356,12

64 2729 Testovací sada Baby     9 ks 298,49

7% sleva

SPECIÁLNÍ PROGRAM COUPEROSE

str.

kat.

Kód

zboží

Kč

5 ml

A

30 ml

Z

50 ml

D

100 ml

E

250 ml

H

65 2004 Regenerační krém Althea 39,78 298,38 447,57 895,14

65 2005 Regenerační krém Althea SPF 6 43,02 322,62

65 1905 Regenerační olej Althea 259,16

65 1906 Regenerační olej Althea SPF 6 285,29

7% sleva

ANTICELULITIDOVÁ SÉRIE „CELLU-THERAP”

str.

kat.

Kód

zboží

Kč

20 ml

C

100 ml

E

200 ml

G

500 ml

I

1000 ml

J

66 1001 Koupelový olej Cellu-Therap 78,26 328,68 460,15 920,30 1610,53

66 1101 Sprchovací olej Cellu-Therap 61,00 256,19 358,67 717,33 1255,33

67 2707 Masážní olej Cellu-Therap 56,85 238,75 334,25 668,50 1146,00

str.

kat.

Kód

zboží

5 ml

A

50 ml

D

100 ml

E

250 ml

H

500 ml

I

67 2702 Masážní krém Cellu-Therap 30,24 226,78 362,85 725,70 1224,61

67 2730C Sada testerů Cellu-Therap   4 ks  209,15

7% sleva

Podzimní sleva se týká všech označených preparátů a platí do 17. října 2010.7% sleva Podzimní sleva se týká všech označených preparátů a platí do 17. října 2010.7% sleva
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maloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)
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maloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)
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SPECIÁLNÍ PREPARÁTY

str.
kat.

Kód
zboží

Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I

78 2733 Narbenol 83,70 347,90

78 1809 Depilol 44,90 188,56 301,70 641,10

80 2803 Hemosan 47,06 197,66 316,26 632,51

5 ml
A

30 ml
Z

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
G

500 ml
I

77 2725 China Balzám 56,89 238,95 310,64

77 2726 Thermo-Balsam 15,12 219,20 438,40 789,12

79 2804 Molusan 29,71 166,39 266,22

79 2802 Wintershea 35,00 192,49 307,98

7% sleva

ÉTERICKÉ OLEJE

str.
kat.

Kód
zboží

Kč

10 ml
B

20 ml
C

50 ml
D

100 ml
E

83 4001 Amyrisový – Amyrisöl 169,25 270,80 541,60 930,88

84 4002 Badyánový – Sternanisöl 116,89 187,02 374,05 642,90

N 4108 Bazalkový – Basilikumöl 141,65 226,64 453,28 779,08

84 4004 Benzoin absolue přír. (krystaly) g 259,41 415,06 830,11 1426,76

84 4005 Bergamotový – Bergamotteöl* 217,64 348,22 696,45 1197,02

84 4006 Borovicové jehličí – Kiefernnadelöl 118,99 190,38 380,77 654,45

85 4003 Cedrové dřevo Atlas – Cedernh. Atlas 98,44 157,50 315,01 541,42

85 4007 Cedrové dřevo – Cedernholzöl 88,20 141,12 282,24 485,10

85 4008 Cedrové jehličí – Cedernblätteröl 219,15 350,64 701,28 1205,33

85 4009 Celerový – Selleriesamenöl 223,87 358,19 716,38 1231,29

86 4010 Citronový – Zitronenöl* 136,00 217,60 435,20 748,00

7% sleva

str.

kat.

Kód

zboží

Kč

5 ml

A

10 ml

B

20 ml

C

50 ml

D

100 ml

E

87 4011 Citronový bez terpenů – Zitronen tpa.* 241,01 385,62 771,23 1325,56

86  4012 Citronový extra – Zitronenöl extra* 156,10 249,76 499,52 858,55

89 4013 Citronelový – Citronellaöl 87,73 140,37 280,74 482,52

86 4014 Citronová růže – Citrosenöl 160,34 256,54 513,09 881,87

86 4015 Citronová tráva – Lemongrasöl 114,32 182,91 365,82 628,76

87 4016 Cypřišový – Cypressenöl 186,43 298,29 596,58 1025,37

87 4076 Čajovníkový – Teebaumöl 138,15 221,04 442,08 759,83

88 4017 Česnekový – Knoblauchöl 177,48 283,97 567,94 976,14

88 4054 Dobromyslový – Origanumöl 214,79 343,66 687,33 1181,35

88 4018 Elemiový – Elemiöl 212,46 339,94 679,87 1168,53

88 4019 Estragonový – Estragonöl 277,29 443,66 887,33 1525,10

89 4020 Eukalyptový – Eukalyptusöl 90,89 145,42 290,85 499,90

89 4096 Eukalyptovo-citronový – Eukal. Citr. 93,77 150,03 300,06 515,74

89 4021 Eukalyptový Koala – Eukal. Koala    1 – 5 ks 87,33 157,19

89 4021 Eukalyptový Koala – Eukal. Koala    6 – 12 ks 84,79 152,62

89 4021 Eukalyptový Koala – Eukal. Koala    13 – 25 Ks 80,85 145,53

89 4021 Eukalyptový Koala – Eukal. Koala    26 Ks a více 78,33 140,99

89 4022 Fenyklový – Fenchelöl 115,97 185,55 371,10 637,84

90 4023 Grapefruitový – Grapefruitöl* 102,65 164,24 328,48 564,58

90 4024 Heřmánk. žlutý – Kamillenöl gelb 514,86 823,77 1318,03 2636,06 4530,74

90 4025 Hřebíčkový – Nelkenöl 93,17 149,07 298,14 512,44

91 4026 Jalovcový (bobule) – Wacholderbeeröl 231,93 371,09 742,18 1275,62

N 4101 Jalovcový extra (bobule) 291,43 466,29 932,58 1602,87

91 4027 Jedlové šišky – Edeltannenzapfenöl 179,50 287,20 574,40 987,25

92 4028 Kadidlovníkový – Weihrauchöl 286,39 430,59 688,94 1377,89 2368,25

92 4029 Kafrový – Kampferöl 78,45 125,52 251,04 431,48

92 4030 Kafr přírodní (krystaly/g) – Kampfer 94,77 151,63 303,26 521,24

93 4031 Kajeputový – Cajeputöl 99,83 159,73 319,46 549,07

93 4032 Kanangový – Canangaöl 197,36 315,78 631,55 1085,48

91 4033 Jehličí kleče – Latschenkiefernöl 179,49 287,18 574,37 987,20

93 4034 Kmínový – Kümmelöl 169,41 271,06 542,11 931,76

93 4035 Koprový – Dillkrautöl 269,24 430,78 861,57 1480,82

93 4036 Koriandrový – Corianderöl 204,71 327,54 655,07 1125,91

str.

kat.

Kód

zboží

Kč

10 ml

B

20 ml

C

50 ml

D

100 ml

E

103 4070 Skořicová kůra – Zimtrindenöl 315,43 504,69 1009,38 1734,87

103 4071 Skořicový – Zimtöl 169,22 270,75 541,50 930,71

103 4072 Smrkové jehličí – Fichtennadelöl 107,90 172,64 345,28 593,45

104 4073 Spajkový – Spiköl franz. 171,43 274,29 548,58 942,87

104 4074 Šalvějový – Salbeiöl 176,44 282,30 564,61 970,42

104 4075 Šalvěj muškátová – Muskat.-Salbei 276,45 442,32 884,64 1520,48

105 4077 Tújový – Thujaöl 113,89 182,22 364,45 626,40

105 4078 Tymiánový červený – Thymianöl rot 278,22 445,15 890,30 1530,21

105 4079 Tymiánový světlý – Thymianöl hell 108,93 174,29 348,58 599,12

106 4080 Vavřínový – Lorbeerblätteröl 230,92 369,47 738,94 1270,06

106 4081 Vetiverový – Vetiveröl 251,09 401,74 803,49 1381,00

106 4082 Ylang-ylang – Ylang-Ylangöl 198,49 317,58 635,17 1091,70

106 4083 Yzop – Ysopöl 469,33 750,93 1501,86 2581,32

107 4084 Zázvorový – Ingweröl 256,13 409,81 819,62 1408,72

EXKLUZIVNÍ ÉTERICKÉ OLEJE
str.

kat.

Kód

zboží

1 ml

M

5 ml

A

10 ml

B

20 ml

C

50 ml

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 Santálové 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

96 4045 Medový – Honigwachsöl 360,66 1442,63 2308,20 3493,11 6986,22

 *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 %

str.

kat.

Kód

zboží

Kč

5 ml

A

10 ml

B

20 ml

C

50 ml

D

100 ml

E

94 4038 Lavandinový – Lavandinöl 134,12 214,59 429,18 737,66

94 4039 Levandulový extra – Lavendelöl extra 193,17 309,07 618,14 1062,44

94 4097 Litsea-Cubeba* – Litsea Cubebaöl* 103,87 166,19 332,38 571,29

95 4040 Majoránkový – Majoranöl 214,93 343,89 687,78 1182,12

95 4041 Mandarinkový červený – Mandarinenöl* 189,46 303,14 606,27 1042,03

95 4098 Mandarinkový zelený – Mandarinenöl* 189,46 303,14 606,27 1042,03

95 4042 Máta kadeřavá – Krauseminzöl 224,87 359,79 719,58 1236,79

96 4043 Máta peprná – Pfeffeminzöl 104,87 167,79 335,58 576,76

96 4044 Mateřídouškový – Quendelöl 228,95 366,32 732,64 1259,23

96 4046 Meduňkový indicum – Melissenöl ind. 88,33 141,33 282,66 485,82

97 4047 Mentolový přír. (krystaly g) – Menthol 128,88 206,21 412,42 708,84

97 4048 Mrkv. semena – Karottensamenöl 238,99 358,99 574,38 1148,77 1974,45

98 4049 Muškátový květ – Macisblütenöl 204,71 327,54 655,07 1125,91

98 4050 Muškátový ořech – Muskatnussöl 191,60 306,56 613,12 1053,80

98 4051 Myrhový – Myrrhenöl 261,18 392,27 627,63 1255,26 2157,49

98 4052 Myrtový – Myrtenöl 226,09 361,74 723,49 1243,50

99 4053 Niaouliový – Niaouliöl 169,41 271,06 542,11 931,76

99 4055 Pačuliový – Patchouliöl 196,64 314,62 629,25 1081,52

87 4057 Pepř černý – Pfefferöl schwarz 238,77 382,03 764,06 1313,24

99 4099 Pelargoniový – Geraniumöl (Egypt) 273,50 437,60 875,20 1504,25

99 4058 Petrželový – Petersilienblätteröl 324,71 519,54 1039,07 1785,91

100 4059 Pimentovníkový – Bayöl 250,08 400,13 800,26 1375,44

100 4060 Pomerančový – Orangenöl* 67,95 108,72 217,44 373,73

100 4061 Pomeranč. bez terpenu – Orang. tpa.* 169,39 271,02 542,05 931,65

100 4062 Pomerančový extra – Orang. extra* 88,65 141,84 283,68 487,58

100 4063 Pomerančové listí – Petitgrainöl 133,00 212,80 425,60 731,50

101 4064 Puškvorcový – Kalmusöl 191,89 307,02 614,05 1055,40

101 4065 Rozmarýnový extra – RosmarinöI 119,48 191,17 382,34 657,14

N 4100 Rozmarýnový spa. 138,15 221,04 442,08 759,83

101 4066 Růžová palma – Palmarosaöl 138,97 222,35 444,70 764,34

102 4067 Růžové dřevo – Rosenholzöl 326,97 523,15 1046,30 1798,34

103 4069 Saturejkový – Bergbohnenkrautöl 282,35 451,76 903,52 1552,93

Podzimní sleva se týká všech označených preparátů a platí do 17. října 2010.7% sleva Podzimní sleva se týká všech označených preparátů a platí do 17. října 2010.7% sleva

115 ml
U

215 ml
V

500 ml
I

1000 ml
J

3003 Aloe vera šťáva (gel) 58,47 111,09 173,30 294,60

POTRAVINOVÉ DOPLŇKY

str.
kat.

Kód
zboží

Kč

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

1000 ml
J

81 3001 Extrakt eleutherococc 180,00 414,00 786,60 1510,28

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

81 3002 Eleutherococc – kořen 79,72 135,52 239,16 366,71

82 5105 Vitamín C v prášku,   130g 138,26 Kč

sleva 0 %
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maloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)
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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 PŘEVODNÍ TABULKA OBJEMŮ NA PÍSMENKOVÝ KÓD

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

SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ

str.

kat.

Kód

zboží

Kč

10 ml

B

20 ml

C

50 ml

D

108 4201 Afrodiziakální – Aphrodite 159,22 254,75 509,50

108 4206 Antiinsekt – Antiinsekt 138,22 221,15 442,30

108 4208 Antirauch – Antirauch 152,28 243,65 487,30

108 4205 Antischnärchen 162,35 259,76 519,52

108 4202 Aromeclima 128,07 204,91 409,82

108 4203 Harmonie 186,55 298,48 596,96

N 4221 China 148,45 237,52 475,04

108 4204 Noc lásky – Liebesnacht 278,32 445,31 890,62

109 4212 Relaxační – Relax 282,32 451,71 903,42

109 4213 Senné květy – Heublume 109,45 175,12 350,24

109 4215 Uvolňující – Entspannungsmischung 128,15 205,04 410,08

109 4214 Ušlechtilé dřevo – Edelholz 172,90 276,64 553,28

N 4216 Insektol 132,15 211,44 422,88

N 4217 Nelinol 193,48 309,57 619,14

N 4219 Atemol 175,98 281,57 563,14

N 4218 Virosan 178,48 285,57 571,14

7% sleva

SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ SAUNA

str.

kat.

Kód

zboží

Kč

10 ml

B

20 ml

C

50 ml

D

110 4401 Čínská sauna 252,15 403,44 806,88

110 4402 Finská sauna 203,67 325,87 651,74

111 4404 Horská sauna 232,48 371,97 743,94

111 4405 Japonská sauna 218,77 350,03 700,06

111 4406 Lesana sauna 199,33 318,93 637,86

111 4409 Polární sauna 286,46 458,34 916,67

110 4412 Ruská sauna 218,34 349,34 698,69

111 4410 Relax sauna 219,26 350,82 701,63

7% sleva

VÁNOČNÍ SMĚSI ETERICKYCH OLEJŮ

str.

kat.

Kód

zboží

Kč

10 ml

B

20 ml

C

50 ml

D

112 4301 Vánoční čas – Weihnachtszeit 124,03 198,45 396,90

112 4302 Vánoční dárek – Weihnachtsgeschenk 128,49 205,58 411,17

112 4303 Vánoční koleda – Weihnachtslied 163,36 261,38 522,75

112 4304 Vánoční pohádka – Weihnachtsmärchen 226,89 363,02 726,05

113 4305 Vánoční sen – Weihnachtstraum 150,25 240,40 480,80

112 4306 Vánoční večer – Weihnachtsabend 129,16 206,66 413,31

112 4307 Vánoční vůně –  Weihnachtsfest 134,40 215,04 430,08

112 4308 Vánoční stromeček – Tannenbaum 125,04 200,06 400,13

113 4309 Ježíšek – Christkind 149,13 238,61 477,22

N 4310 Vánoční hvězda – Weihnachtsstern 97,88 156,61 313,22

N 4311 Vánoční nálada – Weihnachtsstimmung 124,03 198,45 396,90

N 4312 Voňavé Vánoce – Duftige Weihnachten 148,22 237,15 474,30

N 4313 Romantické Vánoce – Romantische Weihnachten 167,34 267,74 535,49

7% sleva

SPECIÁLNÍ SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ

str.

kat.

Kód

zboží

Kč

10 ml

B

20 ml

C

50 ml

D

114 1201 Candisan 209,75 335,60 671,20

114 4210 Thymion 188,36 301,38 602,75

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

114 4209 Candiöl 197,65 316,24 632,48

N 4220 Aroma-Budík 169,29 270,86 541,73

7% sleva

AUTOPARFÉMY EMOTION

str.

kat.

Kód

zboží

Kč

115 ml

U

215 ml

V

500 ml

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

7% 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 89,16 133,74 267,48 436,88

7% sleva

ROSTLINNÉ OLEJE

str.
kat.

Kód
zboží

Kč

115 ml
U

215 ml
V

500 ml
I

1000 ml
J

117 5001 Arašídový LZS – Erdnussöl 93,85 150,16 281,55 469,25

116 5002 Avokádový olej – Avocadoöl 105,96 169,54 317,88 529,80

117 5003 Brutnákový LZS – Boretschöl 342,11 547,38 1026,33 1710,55

117 5004 Dýňový LZS – Kürbiskernöl 136,24 217,98 408,72 681,20

118 5005 Jojobový LZS – Jojobaöl (DPH 20 %) 149,25 238,80 447,75 746,25

118 5031 Konopný LZS 126,15 201,84 378,45 630,75

119 5006 Lněný LZS – Leinöl 81,74 130,78 245,22 408,70

119 5007 Makadamiový LZS – Macadamianussöl 110,00 176,00 330,00 550,00

119 5009 Mandlový LZT – Mandelöl 68,86 110,18 206,58 344,30

117 5022 Z jader andské růže LZS – Hagebuttekernöl 258,15 413,04 774,45 1290,75

118 5017 Z jader hroznů LZT – Traubenkernöl 78,72 125,95 236,16 393,60

120 5019 Z meruň. pecek LZS – Aprikosenkernöl 103,94 166,30 311,82 519,70

121 5020 Z pšeničných klíčků LZS – Weizenkeimöl 189,29 302,86 567,87 946,45

120 5010 Olivový LZS – Olivenöl KGP 110,00 176,00 330,00 550,00

120 5021 Z vlaš. ořechů LZS – Walnussöl KGP 187,71 300,34 563,13 938,55

120 5023 Z vlaš. ořechů LZT – Walnussöl WGP 80,73 129,17 242,19 403,65

121 5011 Pupálkový LZS – Nachtkerzenöl 231,10 369,76 693,30 1155,50

121 5012 Ricinový LZS – Rizinusöl (DPH 20 %) 78,42 125,47 235,26 392,10

121 5013 Z rýžových klíčků LZS – Reiskeimöl 89,42 143,07 268,26 447,10

122 5014 Sezamový LZT – Sesamöl 69,37 110,99 208,11 346,85

122 5024 Karité (shea olej) – Karité (Sheaöl) 117,06 187,30 351,18 585,30

122 5015 Slunečnicový LZS – Sonnenblumenöl KGP 78,72 125,95 236,16 393,60

5035 Slunečnicový LZT – Sonnenblumenöl WGP 40,62 64,99 121,86 203,10

122 5016 Sojový LZT – Sojaöl WGP 17,66 28,26 54,50 91,83

7% sleva

KOSMETICKÁ MÁSLA

str.

kat.

Kód

zboží

Kč

100 g

E

250 g

H

500 g

I

125 5025 Mangové máslo – Mango-Butter 200,67 401,34 682,28

124 5026 Kakaové máslo – Kakao-Butter 126,42 252,84 429,83

124 5029 Bambucké máslo – Shea-Butter 78,86 157,72 268,12

7% sleva

ROSTLINNÉ OLEJOVÉ MACERATY

str.

kat.

Kód

zboží

Kč

115 ml

U

215 ml

V

500 ml

I

1000 ml

J

126 5201 Arnikový olej – Arnikaöl 272,27 435,63 816,81 1361,35

126 5202 Kaštanový olej – Kastanienöl 164,37 262,99 493,11 821,85

126 5203 Měsíčkový olej – Calendulaöl 188,57 301,71 565,71 942,85

127 5204 Třezalkový olej S10 – Johanniskrautöl S10 164,37 262,99 493,11 821,85

126 5205 Třezalkový olej W10 – Johanniskrautöl W10 376,13 601,81 1128,39 1880,65

5207 Třezalkový olej O10 – Johanniskrautöl O10 171,17 273,87 513,51 855,85

5208 Třezalkový olej C10 – Johanniskrautöl C10 164,37 262,98 493,08 821,80

5209 Aloe vera olej 197,64 308,31 585,78 995,82

7% sleva

VITAMÍNY

str.

kat.

Kód

zboží

Kč

20 ml

C

50 ml

D

115 ml

U

215 ml

V

128 5101 Lecitin super 166,39 332,78 665,56 1031,62

128 5102 Pantenol – provitamin B5 49,21 98,42 196,84 305,10

128 5103 Vitamin A 162,35 324,70 649,40 1006,57

128 5104 Vitamin E 140,17 280,34 560,68 869,05

sleva 0 %

Podzimní sleva se týká všech označených preparátů a platí do 17. října 2010.7% sleva Podzimní sleva se týká všech označených preparátů a platí do 17. října 2010.7% sleva
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Propagační ceny
O tom, jak dělat úspěšnou reklamu, se stále vedou velice 
různorodé diskuse. Televize, rádio, časopisy, noviny, billbo-
ardy a já nevím, kdo ještě ji na nás chrlí téměř nepřetržitě. 
Nechci posuzovat jak je taková reklama úspěšná, vím však, 
že aby něco přinesla, musí se velmi často opakovat, z čehož 
vyplývá, že je pochopitelně i finančně nákladná. Vzhledem 
k tomu, že náklady na reklamu jsou vždy zakalkulovány 
v ceně výrobku, je jen logické, že sponzorem reklamy není 
její zadavatel, ale ten, kdo takto propagovaný výrobek za-
koupí.
V této souvislosti by mě zajímala statistika, kolik těch, kteří 
např. televizní reklamu svými nákupy sponzorují, ve chvíli, 
kdy se jimi sponzorovaný reklamní spot objeví, poctivě pře-
pínají na jiný kanál.  
Ne jako výrobce, ale jako spotřebitel se zamýšlím, zda lze 
reklamu dělat i jinak. Myslím, že ani na tuto otázku není 
odpověď složitá. Což takhle finanční částky, jež jinak putují 
k reklamním agenturám, přesměrovat na potenciální zájem-
ce o daný výrobek. Základem kvalitní kosmetiky jsou rost-
linné oleje. A tak jsem oslovil dodavatele těchto základních 
surovin s touto myšlenkou. Ne že by skákali radostí, přesto 
se mi podařilo na některé oleje, sice jen v omezeném množ-
ství získat výhodnější ceny.
Dle starého přísloví: „Nemusí pršet, stačí když kape“ mů-
žeme tuto cenovou výhodu přenést i na naše zákazníky. Až 
do vyčerpání zásob výhodně pořízených olejů je můžeme 
nabídnout za mimořádně příznivé ceny.   

Rostlinný olej: 
 115 ml 215 ml 500 ml 1000 ml  

Arašídový 61,85 92,87 176,47 300,00
Avokádový 68,03 105,46 200,39 340,67
Brutnákový 219,41 340,09 646,18 1098,52
Dýňový 118,33 183,41 348,47 592,40 
Jojobový 77,70 120,44 228,85 389,05
Konopný 81,79 126,78 240,89 409,52
Lněný 51,22 79,40 150,86 256,47
Makadamiový 74,16 114,95 218,42 371,33
Mandlový 50,54 78,34 148,85 253,06
Pupálkový 160,97 249,51 474,08 805,94
Rýžový 51,09 79,20 150,48 255,82
Sezamový 38,65 59,91 113,84 193,53
Andská růže 179,18 277,74 527,71 897,12
Hroznový 51,74 80,21 152,41 259,10
Meruňkový 67,23 104,21 198,00 336,60
Pšeničné klíčky 125,30 194,22 369,03 627,36
Ricinový olej 52,98 82,12 156,04 265,28

Na uvedené ceny se již nevztahují žádné další slevy.

Tyto ceny jsou k  dispozici do vyčerpání zásob. Aktuální 
informace, zda jsou dané oleje za uvedenou cenu ještě k dis-
pozici, budou uvedeny na našem webu. Stačí jen kliknout 
v hlavní nabídce na link „slevy“.
Věřím, že se pro budoucnost podaří právě v nabídce „slevy“ 
mít stále nějakou zajímavost. Jinými slovy reklamu, která 
zákazníka cenově nezatěžuje, ale zvýhodňuje. 

Karel Hadek
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Tamanu-Derm, 
balzám nebo krém?

2032  Tamanu-Derm
 A = 5 ml D = 50 ml E = 100 ml H = 250 ml
 58,60 463,57 729,29 1458,58

Deset dóziček po 50 ml preparátu Tamanu-Derm již čeká 
připraveno, že pocestují k prvním deseti objednávajícím jako 
milé překvapení zdarma.

Karel Hadek 

Dopis od „králíčka“
V rámci testování nových výrobků jsem si vyzkoušela, jak 
jinak než „na vlastní kůži“, jeden z nově vyvíjených krémů.   
Pan Hadek mi dal malou dózičku. Jen tak, s názvem „Tester 
TD“. Doma jsem si zvědavě odšroubovala víčko a dychtivě 
se jala špachtličkou dolovat žlutý krém tužší konzistence.  
V první chvíli, s určitou nedůvěřivostí, jsem si říkala, že krém 
je celkem tuhý a přemýšlela o tom, zda jeho aplikací na obli-
čeji si tam neudělám „hlubokou orbu“.  Malou kuličku krému 

jsem dala do dlaně a mírně rozetřela. Moje překvapení bylo 
obrovské. Po styku s teplou pokožkou krém změkl a báječně 
i snadno se roztíral. Jen těžko se dá popsat, jak příjemně pů-
sobil na obličeji. Měla jsem pocit úžasně hydratované pleti, 
která vizuálně působila mírně opáleným dojmem. O mém 
věku se již (bohužel) hovoří s koncovkou-sát, mé oči zdobí 
pár vějířků vrásek a pleť mám již slabší a lehce unavenou. 
Po několika dnech používání krému jsem zaznamenala vý-
razné zlepšení stavu pokožky. Jakési prosvícení a mé vrásky 
bezpochyby přestaly být výrazné.  Krém mi začal docházet 
a od té doby doslova bombarduji pana Hadka o další příděl, 
protože já jsem z  něj prostě nadšená. Důvěrně o něm ho-
vořím jako o „elixíru“ mládí. Byla jsem ujištěna, že krém se 
bude opravdu vyrábět, dokonce jsem se dozvěděla, že má 

již jméno. Zní lehce exoticky 
– TAMANU-DERM. V  brzké 
době se chystám do Stříbra, 
tak se moc těším, že budu bu-
šit pěstičkami do dveří u fir-
my AKH tak dlouho, dokud 
s tímto pokladem neodjedu.

Jitka P., Praha

bude opravdu vyrábět, dokonce jsem se dozvěděla, že má 


