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Psí svět (a nejen ten)…

časopis pro zdraví a krásu 3/2012

Léto se svými teplými slunečnými dny se s námi pomalu loučí. Dlouho jsme se na ně těšili a jeden má pocit,

z

že snad jako každé jiné léto, bylo i toto proklatě krátké. Nezbývá než věřit, že dříve než se o slovo přihlásí podzimní
plískanice, budou hřát jak naše dušičky, tak i těla slunečné dny babího léta. Je to poslední možnost jak „dobít
na zimu baterie“, posílit imunitní systém a předejít „depkám“, které nám nedostatek sluníčka způsobuje, ale
i vyhnout se různým zdravotním problémům, které jsou každoročně věrným průvodcem období chladu.
Pro léto bývá typický i jev označovaný jako „okurková sezóna“. Ta se samozřejmě nevyhnula ani tomuto létu.
V areálu firmy sice nepřistáli Marťani, pozornost si nezasloužilo ani tříhlavé tele, ale nějaká skopová hlavička pustila do světa fámu, že firma AKH končí. Nezbývá než se autorovi omluvit s tím, že, ať se mu to líbí, či nikoli, opak
je tvrdou realitou. Firemní léto bylo nejen obdobím dovolených, přípravy na chladné roční období, ale i rozvoje firmy.
Není třeba se rozepisovat o detailech, každý, kdo firmu navštíví, má příležitost se přesvědčit, jak jinak, než na
vlastní oči. Mnohé ztoho, co bylo pro rozvoj firmy uděláno, však neuvidí ani ty nejlepší oči. Jak známo, léto je i obdobím vegetačním. A tak „úspěšně“ vegetoval i eurobyrokratický plevel dávno před tím, než se léto přihlásilo
o slovo. Excelentně finančně přihnojovaný z peněz daňových poplatníků, snad i geneticky modifikovaný, vymyslel
novou legislativu pro zavádění kosmetických přípravků od roku 2013. Zde mohu konstatovat, že na složení a kvalitě kosmetiky se nic nezmění, jen jí přibude nepřehledné množství papírů
dů
s různými razítky. A hlavně faktur na statisícové částky. Mám sto chutí jít
vo
d ně
ní
s ch
ve šlépějích výrobců např. šlehačky. Pohled na obal mi prozradí, že
vál
e ní
obsahuje, a tedy i platím za 30 % tuku. Jistě bych se moc nespletl, kdybych
kát
do složení preparátu uvedl i něco kolem 30 % byrokracie. Tedy složku,
ifi
c e rt
kterou nikdo nepožaduje ani neobjednává, která nepatří ani k látkám
povole ní
základním, ani účinným. Kosmetika je takto direktivně obohacena
p o tvr zení
o novou finančně nákladnou složku parazitární.
Venku krásně svítí sluníčko, po dopadu jeho paprsků si tělíčko vytváří hormon
štěstí, serotonin. Za sebe i za zaměstnance firmy přeji všem krásné babí léto
„Zlatý“ středověk!
a nekonečné zásoby serotoninu.
Tenkrát chtěli jenom desátý díl…
Váš Karel Hadek
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Novinky
V novinkách objevíte mnoho zajímavého, Vámi žádaného, užitečného i něco rozmarného. Dva přípravky
rozšiřující řadu „Kosmetických přípravků určených pro
péči o pokožku intimních partií“, přípravek, který pohladí
tělo i duši a na který dlouho čekáte, a „novinky na druhou“. U žádné z novinek nelze popsat vše, co by ji přiblížilo. Pro více informací slouží webové stránky, které
budeme upravovat pro Vaše potřeby. Pokud budete mít
dotazy, neváhejte nás kontaktovat. Budeme rádi, pokud
se s námi podělíte o své zkušenosti, které mohou být prospěšné i pro další uživatele.
Věřím, že si z nové nabídky vyberete.
Michaela Švorcová, m.s@karelhadek.eu

Genisan
Často nás kontaktujete ohledně pomoci při zdravotních
potížích virového původu na intimních partiích. Zánětlivé a kvasinkové projevy pomáhají velice úspěšně odstraňovat již naše první intimní balzámy, a proto nyní
přichází i specialita nazvaná Genisan.
Éterické oleje obsažené v Genisanu jsou známé svými
pozitivními účinky při virových onemocněních, a proto
bude Genisan vhodným pomocníkem při ošetřování virového
– herpesového projevu na pohlavních orgánech. Balzám je vhodné
natírat na postižené místo sliznice.
Balzám má tužší konzistenci a vůni
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charakteristickou pro tamanový olej. Mezi základními
složkami přípravku nemůže chybět jojobový olej, včelí
vosk, ani jemný mandlový olej. Z éterických olejů musím
zmínit čajovníkový, šalvějový, manukový, meduňkový,
litseu cubebu.
Pro prvních deset objednávajících jsme připravili tuto
specialitu v balení 50 mlzdarma.
1211 Genisan
A – 5 ml D – 50 ml E – 100 ml H – 250 ml I – 500 ml
49,50 Kč 370,00 Kč 629,00 Kč 1195,10 Kč 1792,65 Kč

Preshea
Druhý balzám skýtá v dnešní době velikou naději, a to
především lidem, kteří věří v alternativní řešení. Balzám
s antivirálními účinky rozšiřující intimní řadu je určen
k péči o vnější pohlavní sliznice a péči o pokožku pohlav ních orgánů. Konzistence je jemnější díky použitému
bambuckému máslu, které tvoří základní složku přípravku.
Chybět zde nemůže třezalka, ani pšeničné klíčky.
Antivirální účinky opět zajišťují vhodné použité éterické
oleje. Patří sem především tymián, čajovník, hřebíček,
dobromysl, lavandin.
Kdy jej použít? Možností
je nepřeberné množství
od regenerace poševní
sliznice až po ošetřování
při výskytu HPV (Human
Papilloma Virus).

www.karelhadek.eu

1212 Preshea
A – 5 ml
D – 50 ml E – 100 ml H – 250 ml I – 500 ml
52,00 Kč 390,00 Kč 663,00 Kč 1259,70 Kč 1889,55 Kč

bez kterých by Lecitinia Body Balm neměla tu vhodnou
podobu a nemohla by zcela plnit účel, pro který byla vytvořena. Olej jojobový, makadamiový, olivový, z pšeničných klíčků. Pokud vám zde budou chybět éterické oleje,
můžete si je přidat sami podle své vlastní volby a potřeby.
Prvních deset objednávajících dostane novinku v provedení 100 ml zdarma.

novinky

Vzhledem k možnosti šíření zmíněného viru, bude balzám
vhodný i při pohlavním styku místo lubrikačního gelu.
Pro prvních deset objednávajících jsme připravili balení
50 ml zdarma.

2070 Lecitinia Body Balm

Lecitinia Body Balm

H – 200 ml

Lecitinový tělový balzám lehké, jemné konzistence podobající se tělovému mléku. Hurá, které nyní zní od mnohých
z vás, je slyšet daleko. Konstatování „konečně jsme se
dočkali,“ následuje. Pan Karel Hadek dlouho odolával, ale
vaše prosby byly hodně intenzivní, a nápad na přípravek
plný olejů místo vody se dostavil.
Kompozice tělového balzámu je tvořena lecitiny, rostlinnými oleji a vitamíny. K Vám domů se dostane v neutrální podobě, bez éterických
olejů, s jemnou vůní použitých surovin.
Balzám je vhodný pro péči o jakoukoli pokožku. Jemnost tohoto přípravku je dána
vysokým obsahem bambuckého másla,
které má úžasnou vlastnost zjemňovat
pokožku. Díky tomu je Lecitinia Body
Balm vhodná jak pro péči o jemnou dětskou pokožku, tak i pro péči o pokožku
s atopickým ekzémem, lupénkou.
Nemohu nezmínit i další obsažené oleje,

243,00 Kč

Novinky na druhou…
Siličné parfémy? Čakrové směsi?
Speciální směsi éterických olejů, které mají hned několik
možností využití a jenom na Vás záleží, jak je přijmete
a použijete. Dlouho jsme váhali, zda tyto směsi vytvořit,
ale na veliké prosby klientů, po dlouhé době přece jen
vznikly. Cíleně byly tvořeny čakrové směsi, které mohou
pomoci při harmonizaci čaker. Použité éterické oleje mají
vysoké terapeutické účinky a vztahují se k dané čakře.
Čakra znamená v indickém sanskrtu kolo. Skrze tyto
rotující víry, umístěné nad sebou ve středu trupu protéká
vesmírná energie. Jsou našimi energetickými centry.
Stimulují tok životní energie v našem těle, a tím mu dodávají životní sílu. Energii neustále nasávají a vyzařují.
Zobrazují se jako lotosové květy. Když jsou čakry v rovnováze a rozvinuté, projevuje se to naším zdravím a vy-
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rovnaností. Každé čakře mimo jiné patří daná tělesná
oblast i endokrinní žláza.
Často nám píšete, zda nebudou na trh dány parfémy.
Tuto možnost jsme dlouho zvažovali a řešíme ji. Mnoho
známých firem vytváří nejrůznější parfémy, toaletní vody
atd., které jste zvyklé používat, a žádáte nás i o jistou
podobnost. Vytvořit parfém, který se bude líbit všem
ženám, je nereálné a ani my bychom nechtěli, aby
všechny ženy voněly stejně. Požadavek na vytvoření
čakrových směsí však nastolil možnost, naředit tyto směsi
s lihem, a tím vytvořit siličné parfémy, které budou zcela
ojedinělé, netypické, a mohly by Vás oslovit.
Směsi Vám dodáme ve dvojím balení. Jednou možností
jsou lékovky 10 ml a 20 ml a druhou možností je lahvička s rozprašovačem o velikosti 50 ml obsahující lihový
roztok. Cena každé kompozice bude rozdílná, a to díky
použitým éterickým olejům. Éterický olej růžový má jinou
cenu než éterický olej pomerančový, a to se zákonitě
musí odrazit i na cenách vytvořených kompozic. Každá
kompozice je utvořena jinými éterickými oleji, byť se
mezi sebou prolínají. Pokud se podíváte na INCI, najdete
i opakující se silice, avšak tato skutečnost má své opodstatnění, důvod.
Pod slovem parfém si často představujeme parfémovou či
toaletní vodu. Jaký je mezi nimi rozdíl?
Rozdíl je především v množství vonných složek obsažených v lihovém základu:
Parfém má nejvyšší koncentraci vonných olejů – 15–30 %
– v koncentrovaném lihu
Parfémová voda obsahuje 8–15 % vonných složek v při-

bližně v 85–90% lihu (Eau de Parfum,=EdP)
Toaletní voda obsahuje 4–8 % vonných složek v přibližně
80% lihu (Eau de Toilette= EdT)
Kolínská voda obsahuje 3–5 % vonných složek v asi 70%
lihu (Eau de Cologne= EdC)
Proto jsou stejné vůně často jinak drahé.
Pokud se rozhodnete vyzkoušet siličné parfémy-čakrové
směsi, doporučuji nechat vůni rozležet, působit na pokožce a cca po 1–2 hodinách vyhodnotit, zda vám bude
příjemná. Pokuste se číst ve vůni, najít její podstatu, její
vyjádření, její duši.
Pro snadnější rozhodování jsme vám připravili i speciální balení, sadu sedmi lahviček s obsahem 1 ml směsi
éterických olejů. Tuto směs si sami můžete rozředit
s lihem nebo s olejem a použít k masážím nebo k vytvoření tělového oleje. Možností bude mnoho a věřím, že si
jistě poradíte.
Přeji hodně spokojenosti při objevování tajů v čakrových
směsích či siličných parfémech.
Michaela Švorcová, m.s@karelhadek.eu

č. 1 Muladhara – kořenová čakra
Je centrem rozmnožování, přežití, základních instinktů
a na rozdíl od ostatních čaker je u většiny lidí poměrně
živá, vibruje energií. Ovlivňuje krev, páteř, nervový
systém, vagínu, varlata, nohy a kosti. Žlázy – nadledvinky,
hormony – adrenalin, noradrenalin. V každé čakře působí
protikladné tendence. Zde jsou to dech, který vstupuje do
těla, a dech, který z těla vychází. Abychom postoupili nad
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Muladhara
4801 M
1 ml 21,96 Kč
4801 B 10 ml 183,00 Kč
4801 C 20 ml 292,80 Kč
4801 D 50 ml 585,60 Kč
4801 E 100 ml 1007,24 Kč
nature perfume
4901 D 50 ml 216,84 Kč

Svadhišthana
4802 M 1 ml 34,70 Kč
4802 B 10 ml 289,09 Kč
4802 C 20 ml 462,54 Kč
4802 D 50 ml 925,08 Kč
4802 E 100 ml 1591,14 Kč
nature perfume
4902 D 50 ml 344,22 Kč
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tuto čakru, musíme se snažit překonat svůj pud sebezáchovy. Vůně těžká, zemitá, hořká díky pačuli, hřebíčku,
vetiveru, santalu, kardamomu, grepu, pepři.

Č. 3 Manipura – emoční čakra

Č. 2 Svadhišthana – sakrální
čakra (sexuální)
Je zdrojem vitality éterického těla, řídí naše milostné
vztahy a vztahy nenávisti. Její protikladné síly jsou přitažlivost a odpor, pocity ovládající naše touhy. Transcendovat tuto čakru znamená povznést se nad to, co
chceme a nechceme, abychom vše viděli jako součást
celku. Na fyzické úrovni ovlivňuje tato čakra ženské
reprodukční orgány, mléčné žlázy, kůži, ledviny a nadledvinky. Žlázy – varlata, vaječníky, prostata, hormony –
estrogen, testosteron. Na rozdíl od silné agresivní mužské
energie v kořenové čakře je toto centrum jemnější, ale
s mužskou energií se vzájemně doplňuje a společně tvoří
celek. Vůně lehce orientální, lehce sladká, obsahuje
geránii, ylang, anýz, zázvor, grep, pomeranč, jalovec.

Má vliv na pokožku, trávicí soustavu, žaludek, dvanáctník,
slinivku, játra a žlázy s vnitřní sekrecí, Langerhansovy
ostrůvky, ovlivňující produkci inzulinu v pankreatu.
Protikladné síly této čakry jsou síla a slabost. Je-li energie
vyvážená a silná, vypovídá to o úctě k sobě samému
a k druhým. Takový člověk bývá společenský, veselý,
uvolněný, spontánní a otevřený. Miluje tělesnou aktivitu,
dobré jídlo a vyznačuje se emoční vřelostí.
Vůně lehčí, teplá s uvolňujícím se citrónem, heřmánkem,
bergamotem, myrtou, cedrem, kajeputem, jalovcem a pomerančovým listím.
Manipura
4803 M 1 ml 49,35 Kč
4803 B 10 ml 411,06 Kč
4803 C 20 ml 657,69 Kč
4803 D 50 ml 1351,38 Kč
4803 E 100 ml 2262,46 Kč
nature perfume
4903 D 50 ml 504,96 Kč
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Č. 4 Anahata – srdeční čakra
Ovlivňuje naše plíce a dýchací systém, srdce a oběhovou
soustavu, imunitní systém, lymfatické žlázy a ovládá
brzlík. Hormon – thymohormon. Tato čakra je spojená
s mentální vrstvou aury a jejími protiklady jsou nově nastupující a staré myšlení. Překonáme-li tuto polaritu,
transcendujeme vlastní mysl a spojujeme se s posvátnou
absolutní láskou. Rovnováha energií tohoto centra
generuje soucit, touhu pečovat o druhé a růst směrem
k absolutní, všeobjímající lásce. Člověk se stává společenským, otevřeným a přátelským, je v kontaktu se
svými pocity.
Vůně sladce vonících růží, túje, jedle, mateřídoušky, mandarinky, citrónu a muškátového ořechu.

vem, tvořivou inteligencí a registruje tvořivé záměry
duše, přenášené prouděním energie z čakry mezi obočím.
Splynutí energie této čakry s energií čakry mezi obočím
vede k tvořivé činnosti. Polaritou čakry v hrdle je život
a smrt. Transcendovat tuto polaritu znamená uvědomit
si nesmrtelné duchovní já a zároveň zůstat individuální
vědomou bytostí. Pokud je hrdelní čakra v rovnováze,
jsme vyrovnaní, spokojení a výmluvní. Zároveň se u nás
může projevovat hudební či umělecká inspirace a můžeme
inklinovat k meditaci a duchovní moudrosti.
Vůně lehce odlehčená, tajemná díky pimentovníku, kardamomu, meduňce, citrónu, eukalyptu, mátě, puškvorci,
cypřiši.
Višuddha
4805 M 1 ml
39,33 Kč
4805 B 10 ml 325,20 Kč
4805 C 20 ml 520,32 Kč
4805 B 50 ml 1040,64 Kč
4805 B 100 ml 1789,90 Kč
nature perfume
4905 D 50 ml 387,36 Kč

Anahata
4804 M 1 ml 66,94 Kč
4804 B 10 ml 577,80 Kč
4804 C 20 ml 924,48 Kč
4804 D 50 ml 1848,96 Kč
4804 E 100 ml 3180,22 Kč
nature perfume
4904 D 50 ml 691,56 Kč

Č. 6 Adžňa – intuiční čakra
Č. 5 Višuddha – komunikační čakra
Odpovídá ramenům, vnitřnímu krku, příštítným tělískům, štítné žláze, hormon – thyroxin (trijódthyroxin)
a úzce souvisí s hrtanem. Koresponduje s mluveným slo-
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Má vztah k mozku, očím, uším, nosu, nervovému systému
a hypofýze, hormony – vasopresin (adiuretin), pituitrin.
Je-li v rovnováze a funguje optimálně, přestáváme lpět
na materiálním vlastnictví i bát se smrti. Probouzejí se
naše latentní vyšší duševní schopnosti a obdařují nás te-
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Adžňa
4806 M 1 ml
51,10 Kč
4806 B 10 ml
425,74 Kč
4806 C 20 ml 681,18 Kč
4806 C 50 ml 1362,36 Kč
4806 C 100 ml 2343,26 Kč
nature perfume
4906 D 50 ml 508,14 Kč

Č. 7 Sahasrara – korunní čakra
Řídí nervovou soustavu, mozek, je propojena s epifýzou,
která reguluje vnitřní hodiny našeho těla, hormony – serotonin (enteramin), melatonin. Při otevírání korunní
čakry nás začínají přitahovat mystická a okultní učení.
Spiritualita se nicméně vymezuje jedinečnou osobní zkušeností, vnitřním poznáním v protikladu k vnějšímu
dogmatu a konvenčnímu náboženství. Na této úrovni
možná začnete vidět auru, pociťovat posvátnou úctu
a bázeň a podivovat se kráse a velikosti stvoření. Možná
také dospějete k vnitřnímu pochopení věčných pravd.
Když se čakra otevře úplně, spojí se s čakrou mezi obočím
a společně vytvoří aureolu, často zobrazovanou v náboženském umění kolem hlav svatých a osvícených osobností. V případě zablokování tohoto centra se zablokuje
i tvořivost, a člověku pak chybí smysl pro vlastní spiritu-

alitu. Důsledkem mohou být sklony k materializmu a mizivý zájem o jiné než světské záležitosti. Při vyváženosti
této čakry se otevíráme božské energii a zcela se nám
zpřístupňuje podvědomá i nevědomá mysl.
Vůně tajemna, santalu, kadidla, bazalky, skořice, levandule, vetiveru.

novinky

lepatií, jasnoslyšením, jasnozřivostí a přístupem k minulým životům. Vůně tajemná, obsahující bergamot,
kadidlo, yzop, meduňku, skořici, estragon.

Sahasrara
4807 M 1 ml
37,01 Kč
4807 B 10 ml
261,06 Kč
4807 C 20 ml
495,12 Kč
4807 C 50 ml
990,24 Kč
4807 C 100 ml 1 703,22 Kč
nature perfume
4907 D 50 ml 368,64 Kč

Sada čakrových směsí
4800 M Sada EO 7×1ml 298,00

Pryskyřice na kmeni myrhovníku pravého (Commiphora myrrha)

www.karelhadek.eu
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Zázrak, či kvete blbost?

8

Je tomu asi tak týden, co jsem dostal více než zajímavé
sdělení. Pod vlivem úhlu pohledu jsem prostě dezorientován, a tak se napůl směji a napůl pláči. V tomto sdělení
stojí: Vlašský ořech jako zatím jediný druh ořechu byl
oficiálně zařazen do tzv. EU -Health -Claim -List. Jedná se
o dokument, kterým se povoluje publikovat pevně stanovené definice o zdravotních údajích pro určité potraviny. Posudek evropských komisařů zní: „Vlašské ořechy
přispívají k elasticitě krevního řečiště. Toto má značný
vliv na zdraví. Elasticita cév je nezbytně nutná jako
prevence vysokého krevního tlaku, infarktů a mozkové
mrtvice. Evropská komise zdůrazňuje, že tento účinek se
projevuje již při konzumaci 30 gramů vlašských ořechů
denně.“ (Překlad KH) Co k tomu říci? Skutečnost, která je
notoricky známa dlouhá léta, se podařila objevit i „komisařním vědcům“ Evropské unie. Co na tom, že plody toho
stromu lidé konzumují prokazatelně již od neolitu, tedy
mladší doby kamenné? Vlašské ořechy nejsou jen bohatým zdrojem energie. Obsahují kolem 70 % tuků. Tuky,
jak všeobecně známo, se skládají z mastných kyselin.
A právě olej z vlašských ořechů obsahuje značný podíl
na tzv. kyselinách omega 3. Zanedbatelné samozřejmě
nejsou ani další obsahové složky. Zde bych rád zmínil
proteiny, kterých se v ořechu skrývá kolem 18 %. Dále se
pak v jádrech nachází i sacharidy, lecitin, vitamíny E, B1,
B6, kyselina listová. Nelze opomenout ani minerály, jako
jsou hořčík, měď, zinek, fosfor, mangan, železo, draslík,
vápník, selen. Už moje babička věděla (přísahám, že komisařem EU nebyla), že ořechy jsou „dobré na nervy“,
tedy pozitivně ovlivňují lidskou psychiku. Ve starých her-

bářích jejich autoři, netuše, co objeví za peníze daňových
poplatníků EU-komisaři, píší o pozitivním vlivu konzumace vlašských ořechů na kvalitu vlasů a pokožky.
Dokonce tu a tam najdeme i zmínky o pozitivním vlivu na
sexuální potenci. Tím výčet pozitivních účinků vlašského
ořechu na lidské zdraví nekončí. Díky obsaženým složkám konzumace ořechů snižuje riziko vzniku arteriosklerózy, jakož i dalších kardiovaskulárních onemocnění.
Napomáhají regulaci krevního tlaku a hladiny cholesterolu. Mimořádně doporučeníhodné jsou např. u angíny
pectoris, či při riziku infarktu, případně mozkové mrtvice.
Vlašský ořech je i vhodným „bonbonkem“ pro malé děti.
U nich napomáhá rozvoji mozku. Vlašské ořechy by se
měly stát pravidelnou a nedílnou součástí jídelníčku každého člověka. Těch zdravých, aby si svoje zdraví touto
přirozenou potravinou upevnili, a nemocných, aby jim
oříšky ke zdraví pomohly. Aniž bych si činil nárok na vyčerpávající popis pozitivních účinků vlašského ořechu na
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lidské zdraví, zaráží mě, že je zde široká paleta darů přírody, tedy nejen vlašské ořechy, kde mocipáni zakazují
jejich producentům a prodejcům uvádět fakta o jejich
zdraví prospěšných až léčebných účincích. Kde se v těchto
takélidech bere ta sprostota a drzost? Nezbývá mi, než se
domnívat, že je pro ně finančně daleko zajímavější lobbovat pro farmaceutický průmysl. Konec konců při
cenách vlašských ořechů jejich pěstitelům a prodejcům
na bakšiš pro lobbisty a mafiány nezbývá. To se rozhodně o výrobcích farmaceutického průmyslu říci nedá.
Praktiky tohoto kšeftu se „zdravím“ jsou všeobecně známy.
Dokonce mám pocit, že z tohoto pohledu může být vlašský ořech nebezpečný i pro stát jako takový. Zatímco
zdravá strava, vlašský ořech nevyjímaje, může nejen
upevňovat zdraví a léčit, ale dokonce i vyléčit, farmaceutický průmysl se svými jedy, pardon – léky s negativními vedlejšími účinky, plní úspěšně kapsy zúčastněných.
Bohužel, mezi ně patří i stát. Z prodeje léků kasíruje
DPH, a z dosažených zisků pak i daně. A zdravá populace? Jak pro státní kasu, tak i pro to, dle mého, proklatě
nemocné průmyslové odvětví, by byla ekonomickou
pohromou.
Karel Hadek

Pánové!
Nadešel čas, kdy veřejnosti
musíme prozradit, že vlašské
ořechy jsou zdravé!
Naší společnosti se totiž podařilo
vyrobit syntetický ořech
– začneme jich dodávat na trh
tisíce tun !

9
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Pohodové těhotenství
s Hadkem

10

Doufám, že Vás předmět mého mailu nezaskočil, ale abych
to ještě opepřila, tak dodám, že jedna z prvních myšlenek,
když jsem koncem loňského roku zjistila své těhotenství,
byla na Hadka. Měla jsem za sebou pokračovací kurz
s Vámi, Míšou Švorcovou a Drahuškou Vaculovou a opět
se prohloubila moje skepse vůči běžné kosmetice a drogerii, a naopak posílila naděje, že v dnešní „době jedové“
existuje alternativa, která čerpá z přírody a používá
selský rozum. A ta myšlenka nebo spíš přání bylo, ať se
Vám zas podaří nastartovat výrobu, a já se můžu konečně
zásobit, no a naštěstí bylo mé přání vyslyšeno. Vaše produkty používám už cca 15 let a nyní o to pečlivěji a svědomitěji, i proto, že těhotenství pro mě znamená dobu
většího klidu, přemýšlení, pozorování sebe sama a rostoucího života ve mně. Zimu a období chřipek jsme s budoucím tatínkem zvládli s pomocí Eleutheroccocu,
Donosolu a Atemolu, tudíž nás nic krom
krátkodobých bolení v krku a rýmy nepotkalo. S Intimou a Intimissem jsem se
zatím vyhnula jakýmkoliv intimním problémům. Od ledna při sprchování používám
už výhradně sprchovací oleje, po mytí se
celá natírám vlastní směsí základního oleje
a aromaolejíčků, podle toho, co zrovna
dělá mé pokožce dobře a těhotenskému
nosu voní. Bříško, prsa, boky atd. mažu
svědomitě Muttisoftem a tak bych mohla
pokračovat (obličejový olej, Pediderm na
nohy, Rea na ruce, Komonicové tonikum
na vlasy, odličovací olej, pleťová voda...).

Stále častěji
otékajícím nohám, které se
projevují napjatou kůží a po celém dni i tíhou, velmi
svědčí masážní olej Preventy. Nějaké to překonávání
(předsudků?) mě stálo používání Zubního oleje a Vlasového mycího oleje, protože prostě „nepění“, ale i na ty
jsem si už zvykla a přišla jim na chuť. A v neposlední
řadě, všechny čističe na podlahu, okna, koupelnu, kuchyň,
fleky apod. nahradil Orange-Sanitol – není nad pomerančový úklid.
No a výsledek kombinace těhotenství a Vašich preparátů
– dobrý pocit, zdraví, čistá pleť, pěkné vlasy, hladká a dozlata opálená kůže atd. Mimochodem, takhle hezky
zlatohnědě opálená jsem naposledy byla v dětství, pak
už jsem jen tmavla do hnědošeda a i přes používání opalovacích prostředků se občas připálila na sluníčku – beru
to jako signál detoxikované kůže!
Na sprchu před porodem mám připravený rozmarýnový
olej, pro zpříjemnění „hekárny“ levanduli. Miminko už
má také nachystány své preparáty.
Pane Hadku, z celého srdce Vám děkuju za to co děláte,
nejen produkty, ale i Vaše publikované poznatky a názory
a hlavně probouzení selského rozumu v lidech – za vším
stojím a z vlastní zkušenosti mohu říci: „TESTOVÁNO NA
LIDECH S VÝSLEDKEM VÝBORNÝM!!!“
Přeji Vám krásné letní dny.
Zdraví i další uživatelé – partner Marek, miminko z bříška
a kočka Abu.
Barbora Němcová

www.karelhadek.eu

S úžasnou kosmetikou pana Hadka jsem se setkala
trochu blíže před rokem. Postupně jsem kromě éterických
a masážních olejů, které používám v práci, začala zkoušet
další preparáty pro svoji osobní potřebu. Sprchovací
oleje, nosní olej, krémíčky, to je všechno jasné, příjemné,
a tak jsem postupně vyřazovala dosud používanou
kosmetiku a nahrazovala ji „Hadkem“. Jen do mycího
oleje na vlasy se mi nějak nechtělo. Mýt si hlavu olejem?
To mi prostě šlo tzv. proti srsti. Až jsem se zeptala svojí
kamarádky na její zkušenost. Také ona si kdysi nechala
poradit od kamaráda, který již tento olej používal. Prý je
nutné si mýt vlasy dvakrát. Tak jsem si dodala odvahu,
na hlavu jsem nalila mycí olej, šampon s kondicionérem
připravený hned po ruce, abych zachránila pohromu, co
kdyby...? Jak to dopadlo? Šampón jsem nepoužila, dokonce jsem hlavu myla jen jednou, a pak jsem se nemohla
nabažit nádherného pocitu z umytých vlasů. Opravdu se
vlasy nechají mýt olejem. Je to skvělé !!!
Přeji Vám krásné voňavé letní dny.
Vendula Šnejdarová

Dobrý den, pane Hadku,
ráda bych se s Vámi podělila o zkušenost s univerzálním
čisticím prostředkem Orange-Sanitol KH.
Jsem majitelka firmy Baby club Nekky, který organizuje
pro rodiče s nejmenšími dětmi kurzy plavání a cvičení. Ve
Zlíně máme dvě vlastní provozovny s hernou, vaničkami
pro nejmenší děti, bazény a recepcí s hracím koutkem. Velký

důraz v naší firmě kladu na pořádek, čistotu a hygienu.
Vzhledem k tomu, že mám ty nejlepší zkušenosti s Vaší
kosmetikou nejen já, ale i mé zaměstnankyně a naši
klienti, velmi mě potěšilo rozšíření nabídky o univerzální
čistič Orange-Sanitol KH, ekologický přípravek vyrobený
z éterických olejů, lihu a emulgátorů.
Prostředek je výborný, co se týče čisticích schopností,
a jedinečný po stránce vůně. Po každém úklidu, který se
u nás provádí třikrát denně, se nás spousta maminek
ptá: „Co vám tady tak příjemně voní?“ To nás moc těší
a děkujeme za to.
I děvčata si Orange-Sanitol velmi chválí, neboť na pokožku je příjemný a nijak nedráždí.
Děkujeme za Vaši práci, těšíme se na další spolupráci.
S přáním pěkných dnů, za Baby club Nekky,
tým spokojených instruktorek a rodiče
Bc. Kateřina Francová

zkušenosti a rady

Nováček

Dík za Orange-Sanitol
Vážený pane Hadku, chtěla bych Vám touto
cestou poděkovat za přípravek OrangeSanitol. Již delší dobu jej v domácnosti používám na veškeré umývání. Od své mamky stále
jen slyším, jak drahý přípravek si pořizuju,
když na to pomalu ani nemám. Vždy argumentuji tím, že jeho vůně je prostě podmanivá,
a to, že nepění, jak jsem vždy byla zvyklá, mi
taky už vůbec nevadí.

www.karelhadek.eu
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Už jsem opravdu začala pochybovat, zda maminka nemá
pravdu, ale nedávná situace mě opravdu natolik potěšila
a překvapila, že se s Vámi musím o svůj zážitek podělit.
U nás v obci dělají novou silnici. Máme osmiměsíční mimčo.
Jednou jsem přijela s kočárkem z projížďky a objevila
jsem na kočárku docela dost cákanců od asfaltu. Nebyly
to fleky nijak velké, ale bylo jich docela dost a byly viditelné – na boudičce i na konstrukci kočárku. To bylo něco
na mě, kočárek opečovávám, starší syn se nesmí kočárku
špinavýma rukama pomalu ani dotknout, a teď toto.
Představa, že se budu snažit asfalt dostat dolů technickým benzínem, mě omráčila. Na konstrukci ještě možná,
ale co látka? To by pak bylo cítit ještě hodně dlouho…
Tak jsem prostě zkusila sáhnout po Orange Sanitolu.
V letáčku se o možnosti zdolání asfaltu nic nepsalo, ale já
to prostě riskla. V jedné lahvi jsem měla Orange Sanitol
naředěný, používám jej na sedačku v obýváku. Ten si
s asfaltem neporadil. Tak jsem zkusila koncentrát. Jediným
setřením asfalt z konstrukce zmizel!!!! Druhým setřením
zmizely šmouhy. Já opravdu nevěřila vlastním očím. To
bylo jako v těch reklamách, kde ženy – hospodyňky jedním setřením promění zašedlou koupelnu v oslnivou zář.
I z látky jsem asfalt díky Orange Sanitolu dostala. Nejvíc
mě blažilo vědomí toho, že jsem použila zcela přírodní
přípravek, takže s klidným svědomím jsem mohla malého synka do voňavého kočárku druhý den zase položit.
Vím, že jistě máte práce až nad hlavu, a na zbytečné
e-maily nemáte tolik času, ale tuto zkušenost jsem Vám
opravdu musela sdělit.
Na Orange Sanitol nedám dopustit, a ať stojí, kolik stojí,

vždy si jej budu kupovat. Už teď netrpělivě čekám na
nové číslo časopisu, abych mohla využít slevu a Orange
Sanitol si pořídit. Čištěním kočárku jsem zbytek, který
jsem měla doma, vypotřebovala. Krásné dny Vám přeje
Vaše zákaznice
Vendula Tvrdíková

Atemol
Vážený pane Hadku,
mnohokrát bych Vám chtěla poděkovat za Vaše preparáty. Zachránily mě před stálým kašlem z alergie. Už
několik let jsem nemocná, mám silnou alergii a astma.
Stálé návštěvy lékaře a množství léků, které musím
užívat, se staly nechtěnou součástí mého života. Proto
jsem se už před lety rozhodla pro přírodní léčbu. Sbírám
a suším byliny, vyrábím si oleje, mastě, mýdla i postřik
proti komárům, jenom abych nemusela používat chemii.
Bohužel, foukačka a nutné léky, které neumím nahradit,
mi zůstaly. Snažím se je ale používat
jen v krajní nouzi.
Začátkem jara jsem se svým pejskem
navštívila psí salon paní Daniely
Čermákové, a objevila Vaše preparáty.
Dlouho jsme si povídaly o Vašich bylinkách a mých problémech, o tom jak nemohu kvůli kašli spát a noc přečkávám
v křesle vsedě. Daniela mi na úporný
kašel doporučila Atemol. Dle rady jsem
nakapala Atemol na polštář a užila
i vnitřně. Nejen, že se mi hned lépe dý-
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To je „rygol“!
Jednoho dne při sprchování jsem zjistila, že se mně na
nohách objevily bílé pupínky, nemám ráda pupínky, už
od dob rané puberty, a tak jsem se rozhodla, že vyrazím do
boje. Bez váhání jsem otevřela skříňku s „Hadkovskými
poklady“.
„Tak co na vás, vy bílé mršky?“ bylo první, co mně prolétlo hlavou, a v zápětí můj zrak spočinul na krému

Molusan, který jsem koupila před pár měsíci kvůli
synovi, který měl podezření na onemocnění moluskami.
No jasně! Jsou to molusky, ihned jsem vyhodnotila stav
věci. S vědomím, že „Hadek“ nikdy nezklame, jsem otevřela
dózičku a nabrala dostatečné množství krému. Má to
být přece na celé nohy. „No, po otevření vůně nic moc,
ale když to má léčit, tak to vydržím, a za chvíli odér
vyprchá!“ pomyslela jsem si, když jsem si krém důkladně
vmasírovávala do nohou. Teplota těla udělala své a „vůně“
Molusanu se za chvíli „rozlila“ po celé koupelně. „Hmm,
to je ale velký mazec!“ pokračovaly mé myšlenkové
pochody. Rychle jsem tedy přetáhla kalhoty od pyžama
v naivní představě, že to schovám. Čím více na mě zpod
pyžama dorážel Molusan, tím více jsem věřila, že tohle
molusky zlikviduje, i kdyby fakt nechtěly. Ovšem,
v momentě, kdy mi naše, jindy velmi přítulné, dvě fenky
odmítly dát „dobrou noc“ a znechuceně se ode mne
odvrátily, jsem pojala podezření, že něco nebude úplně
v pořádku. Rychle jsem tedy skočila pod peřinu a pořádně
se do ní zamotala, doufajíc v zaručený efekt: co je vytvořeno pod ní, pod ní i zůstane. „Chyba lávky, holka!“
došlo mně, když manžel vstoupil do ložnice. Jeho výraz,
hodný Oscara, promlouval za vše.
„Co to proboha je?!“ byla jeho první
otázka. A to netušil, že to dostal
v „propasírované“ formě! „Broučku,
to je jen krém na pupínky, co se mně
udělaly na nohou, asi molusky…
a trošku na začátku smrdí,“ špitla
jsem nejistě. Kdo mě zná ví, že nor-
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chalo, ale usnula jsem. Kašel se nekonal a foukačka
zůstala nepoužita.
Atemol je pro mě zázrak. Problém mám i při běžném nakupování, neboť určité vůně (voňavky) u mě vyvolávají
dávivý kašel a dušení. Mnohokrát jsem byla donucena
odejít z obchodu a nebyla jsem schopná nakoupit. Začala
jsem se i místům s větším množstvím lidí vyhýbat. Nyní
si nakapu Atemol na oblečení nebo na kapesník a překonám i ty nejkritičtější situace. Atemol mám neustále
u sebe a bez něj už nikam nechodím.
Zajímají mě Vaše časopisy, ráda je pročítám a čerpám
mnoho rad a inspirací. Nyní již používám mnoho vašich
vynikajících preparátů – Nosní olej, který je vynikající,
borovicové jehličí, sprchové olejíčky, bambucké máslo,
mandlový olej, mentolové krystaly, mycí olej na vlasy, ze
všeho jsem nadšená, jsou perfektní!
Doma si vyrobím z bylinek mnoho věcí, abych si pomohla,
ale vaše preparáty mě úplně nadchly a moc pomohly.
Mnohokrát děkuji.
Eva Exlerová
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Aroma-Budík

14

málně nešpitám, jen v případě ohrožení života. Poslední
myšlenka toho večera, která mně proletěla hlavou byla,
ať hlavně co nejdříve usneme. Ráno už bude po všem. To
se podařilo. Ráno jsem se probudila se spokojeností sobě
vlastní a zcela bez obav jsem se vymotala ze své peřiny.
„Ty jó, to je ale rygol!“ ozval se můj drahý z druhé strany
pelíšku. V ten moment jsem pochopila, že je vážně zle
a že takhle mezi lidi nemůžu. Sprcha, voňavé olejíčky,
sprcha, voňavé olejíčky, sprcha, voňavé olejíčky. Po důkladné očistné kůře jsem nabyla dojmu, že teď už to snad
jde. „Jéé, pupínky jsou téměř pryč!“ uvědomila jsem si
nadšeně a rychle jsem utíkala ke svému počítači… Co on
to vlastně pan Hadek o tom Molusanu psal? Prolítlo mně
ještě podvědomě hlavou. S otevřenou pusou a následným
záchvatem smíchu jsem četla: „Jde o první preparát,
který, ač aromaterapeutický, vůbec, ale vůbec nevoní.
Právě nevonící česnekový olej v kompozici s ostatními
éterickými oleji se velice osvědčil. Molusan lze komentovat slovy: Působí, nevoní, ale také hlavně nebolí. Díky
dobré přilnavosti Molusanu k pokožce jím překryjeme
molusku samotnou včetně nejbližšího okolí. Ošetřená
místa doporučuji přelepit náplastí.“ Co dodat závěrem?
Kdo umí, ten umí! Natřít si tento úžasný lék na nohy od
kyčlí dolů a ještě nejlépe v silné vrstvě, aby to zafungovalo, tak to je fakt velká, ale velká frajeřina! Úplně jsem
viděla pana Hadka zlomeného smíchem v pase, jak se
směje mé lidské hlouposti. Ale milé, co říkáte, pane
Hadku? Dodnes vlastně nevím, jestli to vážně molusky
byly, ale za tu srandu to opravdu stálo!
Eliška Pavelková

„Nic nového pod sluncem,“ řeknete si, a vlastně máte
pravdu. Směs éterických olejů se silně osvěžující vůní
a aktivační schopností, byla představena jako vhodný
prostředek pro řidiče proti mikro spánku při dlouhých
cestách. Ale jak je již v aromaterapii zvykem, můžeme
i Aroma-Budík použít či využít i k jiným účelům.
Aby nám v autě bylo příjemně a byl zde svěží vzduch,
kupujeme různé auto-parfémy, voňavé stromečky či polštářky, které mívají vanilkovou, kokosovou či borovicovou vůni nebo nám mají připomenout vůni moře.
Nakonec nás z těchto umělých vůní bolí po nějaké chvíli
hlava. Mnohdy si ani neuvědomíme, že i v autě přebývají neviditelné mikroorganizmy, parazité, roztoči. Jejich
domovem bývají filtry, čalounění, koberečky. V období
teplých dnů využíváme v autě klimatizaci, v jejímž filtru
se jim daří také.
Po Aroma-Budíku nás hlava bolet nebude, naopak podpoří naše zdraví. Při jeho používání bude ovzduší v autě
nejen svěží, ale i zbavené zmíněných mikroorganizmů. Tuto skutečnost jistě
ocení Vaše dýchací ústrojí a následně i Vy
sami. Takto jednoduše můžete předcházet
respiračním onemocněním. A pokud by
nějaká ta rýma v sychravém období přišla, bude se Vám lépe dýchat a je větší
pravděpodobnost, že zase brzy odejde.
Velice často používáme osvěžovače vzduchu do místností a Aroma-Budík je i zde
vhodným kandidátem. Velikou výhodou
jsou obsažené silice, které většinou
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Máta peprná / Mentha piperita – ostrá svěží vůně stimulující nervou soustavu, mozek, zlepšující koncentraci.
Posiluje mysl, stimuluje žaludek. Vyznačuje se protiinfekčními účinky. Podporuje vykašlávání, přináší úlevu při
zažívacích potížích, kolikách, nadýmání. Vhodný při horečkách. Máta peprná byla považována za vizionářskou
bylinu, pozvedá ducha a přináší prorocké sny.
Koriandr setý / Coriandrum sativum – kořenná, jemně pižmová vůně, vhodná při nervových depresích. Podporuje
zažívání, je výborným antispazmatikem, používaným při
nechutenství, nevolnosti, břišních křečích a plynatosti.
Vhodný proti infekcím, bakteriocidní a viricidní.
Stimuluje slezinu a tok lymfy.
Pepř černý / Piper nigrum – příjemná teplá pepřovitá
vůně. Olej se silně prohřívacím a prokrvujícím účinkem,

zlepšuje trávení, zklidňue hladké svalstvo střev. Stimuluje ledviny, napomáhá při chudokrevnosti, podporuje
tvorbu červených krvinek. Vhodný při ztuhlých svalech.
Je znám pro své silné antibakteriální účinky.
Rozmarýn lékařský / Rosmarinus officinalis – příjemná bylinná vůně, stimulující nervovou soustavu.
Vhodný při ztrátě čichu, při postižení senzorických
nervů, u řečových vad, při ochrnutí, při zasažení motorických nervů. Stimuluje buňky, mozek. Je znám svými
sedativními účinky, pomáhá snížit cholesterol v krvi. Má
silné antiseptické účinky.
Kardamom / Ellettaria cardamomum – sladká, teplá
vůně, zlepšuje soustředění, tonizuje mozek a nervový systém. Vhodný při těkavosti, pomalosti, lenosti. Pomáhá
při potížích s trávením, plynatostí, průjmech, pálení žáhy.
Prospěšný při kašli, škytavce, „špatném dechu“. Má
antiinfekční vlastnosti.

zkušenosti a rady

všichni známe pro jejich silné dezinfekční vlastnosti,
a právě díky tomu se Aroma-Budík může použít i mimo
prostory auta. Dobrou volbou budou dětské pokoje,
hlavně v době, kdy se naše děti vrací do školy a unavené
a otrávené mají psát domácí úkoly. Stejně tak můžeme
směs nakapat do skříní s oblečením, šaten, botníků, do
špatně větratelných prostorů.
Pokud jste majiteli zahradních chat či domků, chalup bez
stálého topení, znáte „zatuchlou“ vůni, která se line při
odemknutí a která je cítit i z peřin a polštářů. Stačí pár
kapek a svěžest se rozprostře i v tomto případě. „AromaBudík do peřin, když v nich spím…?“ Věřte, že i to jde,
silice se uvolní do prostoru, koncentrace se sníží, a vy
večer uléháte do voňavých peřin ke klidnému spánku.

Podle obsažených silic lze usoudit i mnoho dalších možností, při kterých směs můžeme použít a jež v časopise
zmíněny nebyly. Složení mi připomíná dětské kapky na
kašel, které jsem dostávala jako dítě, pouze byly sladké.
Dovedu si představit, že si v době sychravého počasí
přidám Aroma-Budík do medu a budu jej preventivně
užívat.
Michaela Švorcová, m.s@karelhadek.eu
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Endoparazin – detoxikace
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Uveřejnění článku o Endoparazinu rozpoutalo lavinu
dotazů. Nejčastěji šlo o doporučené dávkování, a to jak
u zvířat, tak u lidí. Pro velký zájem v řadách chovatelů
velkých zvířat, převážně koní, byla do nabídky přidána
větší balení 20 ml a 50 ml.
V době vytváření kompozice Endoparazinu, jsme se
zaměřili na potřeby zvířat a chovatelů. Nenapadlo mne,
jak velikým problémem jsou parazité u lidí. Endoparazin
jsem testovala, poněvadž jsem chtěla vědět, jak se bude
cítit zvíře při podávání. Reakce z vašich řad otevřela další
oblast použití aromaterapie, silic, olejů.
Časté dotazy byly od maminek, babiček, které se dotazovaly, zda může být Endoparazin použit při výskytu
roupů, hlístů a škrkavek, které se často objevují u dětí.
Ano, i zde se preparát může použít. Otázkou zůstává
koncentrace, doporučené dávkování. Osobně jsem zkoušela
7 kapek denně po dobu jednoho týdne při váze 68 kg.
Zkušenosti i ohlasy se různily, ale u všech bylo konstatováno, že při používání Endoparazinu došlo ke zlepšení nálady, přívalu energie, vymizení únavy, skleslosti,
plnosti, naducanosti. Mnozí z vás hovořili o téměř euforickém stavu volnosti až svobody.
„Přísun energie se mi bude moc hodit a očista má teď
jistě taky svůj význam. Čistí se pomalu, ale jistě, příroda
a my lidé toho máme k čištění spooooooustu. Jinak Vám
moc, moc děkuji za krásnou odpověď, za to, že jste tu pro
nás, s přírodními produkty, s pomocí z přírody
Krásné dny přeje
Pavlína Olbertová“

Objevily se i případy, kdy s vámi doporučená dávka „nic
nedělala“. Nedostavil se průjem. Mnohdy postačilo
dávku zesílit postupně až na možný dvojnásobek. Věřte
však, že silice působily, i pokud se nedostavil průjem.
Silice se podílí na posilování imunitního systému. V lymfatickém systému je také plno bakterií, které čekají na
svou příležitost.

Reakce přišla i od klientek, které již endoparazinovou
kúru prováděly v druhém kole. Čištění střev probíhalo
v mírné formě, bez silných průjmů, ale dostavila se silná
reakce na pokožce. Kůže zhrubla, objevilo se akné. Po
ukončení kúry se pokožka zahojila a zůstala zářivá.
Oblast antiparazitik je široká, ale ne vždy ta, která jsou
na trhu k dostání, působí. Mají mnoho vedlejších účinků,
jedním je i likvidace střevní mikroflóry. U lidí je jasno,
pokud lékař léčí antibiotiky, jdeme do lékárny, a současně
koupíme laktobacily. Co dáme zvířeti?
Už babičky říkaly, že česnek (Allium sativum Bulb Oil) je
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Tymián / Thymus vulgaris Oil – v kuchyni zpomaluje
kazivost pokrmů. Vyznačuje se silnými antiseptickými,
antibakteriálními účinky. Silice se používá v případě
akutní i chronické bronchitidy, černého kašle. Silice pročišťuje plicní sklípky, napomáhá tvorbě bílých krvinek.
Nechybí v žádném dezinfekčním prostředku. Ředěnou
silici je vhodné použít při tělesném kontaktu se vzteklým
zvířetem – pokousání, poškrábání. Bývá součástí směsí
při léčbě chlamydiových infekcí.
Túje / Thuja occidentalis Leaf Oil – uklidňuje močové
cesty, záněty a zvětšení prostaty, brzdí růst nádorů,
vhodný při zvětšených mandlích. Stabilizátor emocí
a nervového systému. Pro vysoký obsah tujonu je potřeba
jej používat velice opatrně.
Jalovec / Juniperus communis Fruit Oil – podporuje vylučování jedovatých látek z ledvin, močového měchýře,
zrychluje tok lymfy. Je známý svými antiseptickými schopnostmi v zažívacích, močových cestách, v krvi, plicích.
Hřebíček / Eugenia caryophyllus Flower Oil – má velice
silné dezinfekční, antiseptické, antibakteriální, antispazmatické účinky. Stimuluje a posiluje žlázy, tlumí bolest.
Ředěný je vhodný na silné kožní záněty.

Šalvěj / Salvia officinalis Oil – je známá silným dezinfekčním, antiseptickým, antibakteriálním účinkem.
Působí jako antidepresivum při nervové úzkosti. Blahodárně působí na plíce, pročišťuje, posiluje. Vhodný při
astmatu, salmonele.
Budu ráda za všechny vaše postřehy, o které se s námi
chcete podělit. Jistě budou zajímavé i pro další čtenáře.
Michaela Švorcová, m.s@aromafauna.eu

Opravdu kortikoidy?
Dobrý den, paní Švorcová, asi před čtyřmi
týdny jsem Vám volala ohledně problému,
který nás všechny nesmírně trápil. Ve zkratce
Vám ho popíši.
Naší sedmiměsíční, tehdy plně kojené dcerce, byl diagnostikován
atopický ekzém, napsány kortikoidy s tím, že není jiné řešení. Že se
dítě nesmírně trápí a že je potřeba

www.karelhadek.eu

zkušenosti a rady

nade vše. Zacházet s ním však musíme opatrně i v kuchyni.
Některým lidem dráždí žaludeční sliznici. I přes to má
blahodárné účinky a neměl by chybět v našem jídeníčku.
V jeho přítomnosti se viry, bakterie, ani parazité necítí
dobře. Pomáhá tělu zbavit se i toxinů, které zmíněná skupina produkuje do našeho těla, a které mohou způsobovat
i genetické zátěže, jež předáváme našim dětem.
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tví), dnešní svět zbytečně zbrojí proti kortikoidům, je to
malé zlo atd. Druhý den mi volala kamarádka, že má pro
mě ještě jeden tip. Seznámila mě ve zkratce s Hadkovou
kosmetikou a řekla, ať zavolám nějaké Míše a uvidím.
Vzala jsem telefon a volala.
Chci vám moc, moc poděkovat za rady. Pečlivě jsem se
jich držela, objednala jsem, co jste doporučila. Meduňkový olej na koupání a Mandlový olej Baby na mytí,
bambucké máslo, Atop-derm, éterický olej z borovicového jehličí, extrakt Eleutherococc, omezila mléčné
produkty (kojím). V příloze zasílám fotodokumentaci
a výsledky našeho měsíčního snažení.
Na vaši kosmetiku nedám dopustit,
všechny hypoalergenní preparáty,
super jemné k dětské pokožce, jsem
nepoužila ani na praní svetrů a zbavila se jich.

Květen

Červen

se „toho“ zbavit. Paní doktorka se se mnou o postupu
léčby nehodlala vůbec bavit. S touto léčbou jsme se vůbec
nesmířili, proto jsme vyhledali dalšího odborníka.
Diagnóza stejná, léčba rovněž. Paní doktorku jsem prosila, jestli není opravdu jiné řešení. Jednala se mnou jak
s bláznem, což mě nesmírně zarazilo. Problému prý nerozumím (sedm let jsem studovala v oboru zdravotnic18
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Přeji krásný den, Lenka Pivoňková

Má zkušenost
s Cayathermem

Kamarádovi se osvědčil i po operaci kyčelního kloubu.
Zlehka jím masíroval okolí jizvy a oblast kyčle. Úleva od
bolestí byla obrovská a rehabilitace proběhla o dost rychleji, než by doktor v jeho věku čekal. No, a když se
sestřičky dívaly jinam, používal ho i na jiné ležící pacienty po téže operaci. Že ho lze s úspěchem použít i na
zábaly při nachlazení, snad ani dodávat nemusím.
O Cayathermu se toho napsalo už tolik, že cokoliv bych
přidal, bylo by jenom opisování. Snad jen, že do očí
opravdu nepatří. Prostě mi nezbývá než přiznat, že pan
Hádek před třemi či kolika lety to bylo, nepřeháněl, tedy
rozhodně ne moc, byť tenkrát to tak vypadat mohlo.

Poprvé jsem se s Cayathermem setkal asi před třemi lety
na kurzu Aromaterapie Karla Hadka v masérské škole pana
Němečka v Brně. Pan Hadek pěl na pálivý Cayatherm až
neuvěřitelnou chválu a protože patřím mezi tvory zvědavé, rozhodl jsem se jej vyzkoušet. Pro začátek jen na
sebe, pak i na rodinu a na klienty při masážích.
Osvědčil se mi jak při bolestech svalů a kloubů, tak při
sportu a turistice. A to nejen na masáže, ale i na zábaly.
Chválí si ho lidé všech věkových kategorií, pomáhá jim
od bolístek a zatuhlostí, které nás, bytosti lenivé, potkávají na cestě naším životem. Při angíně a bolestech
v krku si přidám pár (opravdu jenom pár) kapek do
olivového oleje. Zážitek nic moc, ale na krk to zabírá.
Před saunou můžu doporučit několik kapek na bedra
a důkladně zažehlit (povolilo i to, o čem jsem si myslel,
že to už jsou kosti).
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Pavel Krychtálek
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Je tomu měsíc, doma máme usměvavé, živé dítě bez
ekzému. Na kůži zbylo pár suchých míst, které úspěšně
jedno po druhém likvidujeme. Je pravda, že někdy se stav
mírně zhorší. Vysledovala jsem, že je to tím, co jím.
Ještě jednou moc děkujeme a přejeme vám spoustu
spokojených zákazníků, jako jsme my.
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poradna

Dobrý den
chtěla bych se poradit. V létě mívám častěji gynekologické problémy (výtok, svědění). Uvažuji o koupi řady na
intimní hygienu, krém Femishea a Hy-intima. Chtěla
jsem se zeptat, jestli jsou vhodné pro používání i v těhotenství, jestli to nemá na něco vliv. Mnohokrát děkuji
a jsem s pozdravem.
Martina H.
Milá paní Martino,
děkuji Vám za Váš mail i Vámi zaslaný dotaz.
Kvasinky milují teplo a vlhko. To je jeden z důvodů, proč
jsou pro ně ženské pohlavní orgány vhodné jako životní
prostor a letní vysoké teploty tomu jen a jen napomáhají.
Značnou podpůrnou roli zde mohou hrát používané
nevhodné přípravky pro intimní hygienu (tedy pěnivé
tenzidové prostředky), či oslabená imunita.
Vaše rozhodnutí je naprosto v pořádku, HY-Intima je
preparát, který jemně, fyziologicky, tedy nikoli
chemicky, čistí velmi vnímavé sliznice vnějších
pohlavních orgánů a nenarušuje symbiotickou
mikroflóru.
Preparát Femishea díky svému složení vykazuje
nejen účinky proti kvasinkám, ale napomáhá regeneraci poševní sliznice, která činností kvasinek
bývá postižena. Při dlouhodobém použití napomáhá díky svému složení vytváření kvalitního
poševního epitelu. Zregenerovaná sliznice je pak
samozřejmě daleko rezistentnější vůči případným
reinfekcím.
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Zde bych Vám dále doporučil na posílení imunity i eleutherococcový extrakt. Jeho použití je jednoduché, třikrát
denně cca 15 kapek.
Mohu Vás ubezpečit, že všechny jmenované preparáty
můžete používat i v průběhu těhotenství. Neobsahují
žádné složky, které bych mohl označit jako nevhodné.
Dotaz, zda to nemá na něco vliv, u mě vyvolal úsměv.
Samozřejmě, že to vliv má! Díky Bohu, pozitivní.
Jednou z nejhorších alternativ, kterou si mohu představit, je rodička s kvasinkovými problémy. Při samotném
porodu pak rodící se človíček dostává od matky danajský dar. Kvasinkami je při průchodu rodidly kontaminován, a mohou vznikat závažné zdravotní komplikace od
jeho prvních dnů.
Budu rád, pokud Vám moje odpověď bude alespoň
trošku užitečná. Přeji Vám hezké, slunečné letní dny.
Váš Karel Hadek

Dobrý den,
měla bych zájem o váš avokádový olej, ovšem pro využití
v kuchyni. Dočetla jsem se, že je velmi vhodný pro tepelnou úpravu pokrmů, lepší než olivový. Lze takto váš olej
využít? Dekuji a přeji krásný den
Kamila D.
Milá paní Kamilo,
děkuji Vám za Váš mail i Vámi zaslaný dotaz.
Avokádový olej, který nabízíme, je získán lisováním za
studena, a to je důvod, proč bych jej nepoužíval a ani
nedoporučoval používat při tepelné úpravě. To se týká
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Dobrý den,
Vaši kosmetiku používám řadu let a jsem s ní velice spokojena. Chtěla bych se zeptat, jak ošetřovat zadeček
miminka. Je možné při přebalování nastříkat zadeček
miminka mandlovým dětským olejem pro očištění, otřít
ubrouskem a neoplachovat? Následně jako prevenci opruzenin použít Baby masážní olej? V případě opruzenin
jsem pak našla, že doporučujete Intimiss nebo opět Baby
masážní olej. Děkuji za odpověď.
Eva M.
Milá paní Evo,
děkuji Vám za Váš mail, i Vámi zaslané dotazy.
Samozřejmě, že je možné, pokud
není náhodou voda k dispozici,
použít mandlovo heřmánkový
dětský mycí olej i způsobem, který zmiňujete.
Voda však odstraňuje

z pokožky velice rychle i ve vodě rozpustné složky stolice, a proto je Vámi zmíněný postup nutno považovat za
nouzové řešení.
I když… U takovýchto mrňat bývá pokožka vždy dobře
chráněna nějakým olejíčkem, tedy je mastná, a vytváří
tak to, co bych nazval „izolační“ vrstvou, která brání přímému kontaktu stolice s pokožkou. Následně lze použít
jak olejíček Baby, tak i Intimiss. Jedná se sice o rozdílné
preparáty, ale v tomto případě oba mají uklidňující a protizánětlivé účinky a danému účelu dokonale poslouží.
Stejně tak dobře oba jmenované preparáty poslouží
i v případě opruzenin.
Budu rád, pokud Vám moje odpověď bude alespoň trošku
užitečná. Přeji Vám krásné jarní dny.
Karel Hadek

poradna

nejen avokádového oleje, ale jakéhokoli oleje lisovaného
za studena. Jeho specifické hodnoty dané právě technologií LZS se tepelnou úpravou likvidují.
Já sám při přípravě pokrmů s tepelnou úpravou používám buď mandlový olej lisovaný za tepla, popřípadě olej
z vlašských ořechů, taktéž LZT.
Budu rád, pokud Vám moje odpověď bude užitečná.
Přeji Vám hezký zbytek dne.
Karel Hadek

Dobrý den pane Hadku,
úplně náhodou jsem narazila na váš časopis Aromaterapie 2/2012 a velice mě nadchl. Vyhledala jsem vaše
internetové stránky, ale protože mé znalosti jsou naprosto
nulové, chtěla bych se vás zeptat, jaké prostředky
z aromaterapie by se daly využít u mého zdravotního
stavu.
Je mi 34, od dětství trpím zácpou, a posléze mi byl diagnostikován atopický ekzém (alergie na roztoče). Má
kožní lékařka mi předepisuje míchané masti, ale ty se
snažím používat co nejméně, a raději volím přírodní preparáty, ale ty mi vždy nepomůžou. Ekzém mám hlavně
na rukou a někdy také na obličeji.
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Při nedávném vyšetření na alergologii pro neustálou
únavu mi pan doktor řekl, že mám naprostý nedostatek
hořčíku a ve velké nerovnováze imunitní systém. Užívám
teď hořčík+vápník+zinek a na imunitu Imunor, ale necítím žádné zlepšení. Pokud do měsíce nebudou výsledky
lepší, měla bych absolvovat celkové vyšetření střev.
Můžete mi prosím poradit? Děkuji moc za vaši odpověď.
Jarmila B.
Milá paní Jarmilo,
děkuji Vám za Váš mail i Vámi zaslané dotazy.
Zácpa je častým projevem jak nevhodné stravy, která
obsahuje nedostatek nestravitelných složek, tedy vlákniny, tak nedostatkem pohybu, někdy jako vedlejší účinek léků, či dalších „civilizačních“ jevů.
Zde bych Vám doporučil konzumaci hlavně čerstvého
ovoce a hlavně zelené zeleniny, byť i tyto „kulturní“
potraviny jsou často o vlákninu značně ochuzeny. Pak
nezbývá, než stravu doplnit vlákninou, zde bych rád jmenoval např. psyllium.
Použití je jednoduché, 1 čajová lžička se 2 až 3× denně
nasype přímo do úst a zapije větším množstvím tekutiny.
Zelená zelenina je dobrá nejen kvůli vláknině, ale obsahuje i chlorofyl. Toto rostlinné barvivo má stejnou chemickou strukturu jako krevní barvivo hemoglobin, až na
malý rozdíl. Hemoglobin má jako centrální prvek železo,
zatímco chlorofyl právě hořčík. Zde také mohu doporučit
konzumaci pampeliškových listů. Denní dávka
by měla být cca 30 listů. Pampeliškový
list si lze nyní nasbírat a usušit i na
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zimu. Obsahuje vysoký podíl vlákniny, chlorofyl, jak jsem
již zmínil, obsahuje hořčík. V tomto případě je obrovskou
předností, že se jedná o hořčík organicky vázaný, a tudíž
pro organizmus velice dobře využitelný, na rozdíl od hořčíku, který je nabízen v různých potravinových doplňcích.
Hořčiny obsažené v pampelišce navíc regenerují játra,
a nepřímo tak napomáhají i očistě organizmu.
Při alergii na roztoče mohu doporučit na úklid domácnosti vynikající preparát Orange-Sanitol, který vykazuje
antimikrobiální účinky. Vzhledem ke skutečnosti, že roztoče najdeme téměř všude, doporučuji věnovat zvýšenou
pozornost i posteli. Preparátem Thymicon se po ránu
ošetří prostěradlo, zakryje peřinou či dekou a nechá se působit do večera. Thymicon je směs éterických olejů a lihu.
Na zmíněné projevy atopického ekzému, ať již na rukou,
či v obličeji, bych Vám na vyzkoušení navrhl preparát
Sheaderm TH.
Začít byste měla ale s ošetřováním rukou již při mytí.
Doporučuji nepoužívat žádná mýdla, ani pěnivé tenzidové preparáty. Pro tyto účely jsou v nabídce speciální
mycí oleje na ruce. Za vyzkoušení by jistě stál i meduňkový sprchovací olej, který lze označit doslova jako specialitu při atopickém ekzému.
No a co se imunity týká, já mám excelentní zkušenosti
s eleutherococcovým extraktem. Informace o zmiňovaných
preparátech a jejich použití najdete jak na www.karelhadek.eu, v e-shopu, tak i v časopisech Aromaterapie, které
jsou též na našem webu ke stažení ve formátu pdf.
Mnohé jak praktické, tak i užitečné rady informace poskytuje i webová poradna.
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Dobrý den,
ve Vaší nabídce v kategorii „péče o pleť“ jsem narazila
na dva produkty, mezi kterými se nemůžu rozhodnout.
První z nich je všeobecně regenerační obličejový olej
(krém) a jako druhý lecitinový krém.
V informacích pod názvem „lecitinové krémy“ jsem se
dočetla, že jej považujete za to nejlepší, co pleti člověk
může poskytnout. Proto se chci zeptat, v čem zásadním
krom konzistence se tyto dva produkty liší a který si zvolit
ke každodennímu použití.
Děkuji, Monika V.
Milá paní Moniko,
děkuji Vám za Váš mail i důvěru, se kterou se na mě se
svým dotazem obracíte.
Jednou ze složek potřebných k výrobě krémů jsou emulgátory. Tyto složky mají za úkol vytvořit emulzi, neboli
způsobit, že vodní a tuková fáze „drží pohromadě“.
Běžně se za tímto účelem používají různé produkty chemického průmyslu. I když proti mnohým emulgátorům
chemického původu nemám v principu nejmenší námitky,
jedná se pouze o jednoúčelové substance. Z takovýchto
emulgátorů byly vyvíjeny původní krémy, v začátcích firmy.

Sójové boby, zdroj lecitinu

poradna

Budu rád, pokud Vám moje odpověď bude alespoň trošku
užitečná. V případě jakýchkoli dalších dotazů jsme Vám
samozřejmě i nadále k dispozici.
Přeji Vám hezké letní dny.
Váš Karel Hadek

Dlouhá léta jsem se věnoval experimentování s lecitinem,
který se v kosmetice používá, v malém množství, jako
účinná látka. Výsledkem bylo, že vznikla speciální směs
fosfolipidů, která funkčně plně nahradila chemické emulgátory. Byla tak umožněna náhrada složkou, kterou lze
označit jako víceúčelovou, funguje tedy nejen jako emulgátor, ale současně je i účinnou složkou daného preparátu.
Jako důležitý fakt nutno jmenovat skutečnost, že toto
řešení umožnilo podstatně zvýšit obsah lecitinu v krémech.
Lecitin je jednou ze složek, která je životně důležitá, nepostradatelná pro každého člověka, neboť je součástí
vnějších buněčných membrán. Je prokázáno, že lecitin
napomáhá regeneračním procesům pokožky. To je dáno
i tím, že lecitin napomáhá regulaci buněčné výměny,
a tím i zvyšuje intenzitu „dýchání“ kůže.
Dalšími atributy účinku fosfolipidů je schopnost ovlivnit
i jemnost a elasticitu pokožky. Velice účinně zabraňují
vysoušení pokožky. Tato schopnost je dána vysokým
obsahem lecitinu v krému a absencí chemických emulgátorů. Lecitin též napomáhá vytváření kvalitního,
kyselého hydro-lipidového pláště pokožky.
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V neposlední řadě nutno konstatovat, že lecitin se osvědčil nejen jako špičková účinná složka exkluzivních krémů,
ale i sám je vynikajícím nosičem v tuku rozpustných
účinných složek, tedy vitamínů a éterických olejů, neboť
zajišťuje jejich aktivní vstup do pokožky. Budu rád,
pokud Vám moje odpověď přispěje k volbě vhodného
krému.
Karel Hadek

Dobrý den,
otevřela jsem bambucké máslo a překvapila mě jeho
drobivá konzistence. Je to v pořádku? Po důkladném
rozetření už příjemně splynulo s pletí na rukou, i vůně je
příjemná, ale jen se chci ujistit, že je to správně.
Píšu, protože jsem vyzkoušela tento výrobek od Vás poprvé.
Děkuji, Alena
Milá paní Aleno,
děkuji Vám za Váš mail i Vámi zaslaný dotaz.
Mohu Vás ujistit, že vše je v naprostém pořádku. Po odlití bambuckého másla do dóz k tomuto jevu dochází při
pomalém chladnutí. Toto se týká nejen bambuckého
másla, ale i mnohých preparátů, kde je bambucké máslo
obsaženo. Hlavní obsahová složka, kyselina stearová,
mění skupenství, tedy začíná tuhnout při teplotě 69,9 °C.
Pokud je chladnutí pomalé, vytvoří se mikrokrystaly, na
ně se „nalepuje“ další a další tuhnoucí kyselina stearová,
případně další složky, a výsledkem je produkt se strukturou „krupicové kaše“. I pokud je u nás bambucké máslo
v mrazícím boxu rychle zchlazeno a má jemnou konzis24

tenci, stává se, že během přepravy je na sluníčku, či
i někde u topení ohřáto, a následně chladne a krystalizuje dle popsaného schématu.
Pokud byste chtěla jeho konzistenci „opravit“, stačí maličkost. Ohřejte bambucké máslo tak, že se stane tekutým, a dejte ho na 2–3 hodiny do mrazáku. Tím získá
onu jemnou, homogenní strukturu.
Budu rád, pokud Vám moje odpověď bude užitečná.
Přeji Vám hezký, byť poslední májový den.
Karel Hadek

Dobrý den, pane Hadku,
již pár let mám problém s plísní na nehtech, samozřejmě
jsem si přečetla vše, co bych měla dělat, ve Vaší poradně.
Již delší dobu používám Mykosan-N i Thymicon, ale
zřejmě ne dost důsledně. I přesto, že se léčím homeopaticky, začala jsem nyní opět užívat i eleutherococcový
extrakt. Protože léčba trvá již dost dlouho, rozhodla jsem
se postižené nehty raději odstranit sadou canespor na
odstranění nehtů – jedná se jen o změkčení a následné
vyškrábání postiženého nehtu škrabkou bez nutnosti
vytrhnutí nehtu.
Ráda bych se Vás zeptala:
1. Zda po odstranění nehtů bude lepší používat MykosanN nebo Mykosan-H?
2. Pokud mám podezření, že je jsou nehty u mého 1,5-letého syna také postižené mykózou, mohu použít rovněž
Mykosan-N nebo byste mi doporučil něco jemnějšího?
3. Jaké přípravky bych mohla použít v prevenci rozšíření
nákazy na děti? (Např. do koupelového oleje jim přidat
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Vážená paní Moniko,
děkuji Vám za Váš mail i Vámi zaslané dotazy.
Co se Mykosanu N týká, zde je nezbytně nutné jeho
pravidelné používání minimálně 2× denně. Jeho účinek
spočívá v tom, že okamžitě likviduje plísně. Bohužel,
zárodečná stadia plísní jsou extrémně rezistentní,
a proto, vždy, když se vytvoří nová plíseň, musí být zlikvidována, aby nemohla vytvořit nové spory.
V principu jde tedy o narušení reprodukčního cyklu plísní.
To je také důvod, proč doporučuji pravidelné zakapávání
po celou dobu, než postižený nehet odroste. To může být
i téměř celý rok. Ale ani úspěšná likvidace
plísní není důvodem k velkým oslavám.
Plísně jsou živé organizmy, a pokud se
následně nedbá na prevenci, velice rychle
dochází k reinfekci. Již během měsíce se
může stát, že nehet se nanovo začne typicky zabarvovat a projevovat postižení
plísní.Co se týká používání preparátů
Mykosan, je popsáno v katalogu. Mykosan
N je výhradně na plísně nehtů, zatímco
Mykosan H je určen k ošetřování pokožky
(nohou) postižené plísní. Co se týká používání Mykosanu N u malých dětí, i to je

možné. Zde je pouze nutno dbát zvýšené opatrnosti. Děti
jsou daleko vnímavější. Do koupelí bych žádné další oleje
nedoporučoval přidávat, byť to nevylučuji. Zde bych doporučil používání např. Tymiánového koupelového
oleje, který lze považovat za dostatečnou prevenci.
Ve svém dotaze zmiňujete i plísně nehtů na rukou. Zde je,
vzhledem k častému mytí rukou, likvidace plísní podstatně složitější. Doporučoval bych po každém omytí
postižené nehty ošetřit preparátem Thymicon. Nejen, že
tento preparát vykazuje protiplísňové účinky, ale díky vysokému obsahu alkoholu nehet i vysuší. Následovat by
mělo ještě ošetření Mykosanem N. V každém případě je
nezbytná notná dávka trpělivosti.
Přeji Vám krásný, slunečný víkend.
Karel Hadek

poradna

pár kapek čajovníkového oleje popř. bergamotového?
Poněvadž mám postižené i nehty na rukou.)
Děkuji za odpovědi i Váš čas a přeji, ať se Vám i přes
všechny překážky nadále daří. Hezký den.
Monika T.

Dobrý den,
léta trpím záněty močových cest – Escherechia Coli.
Lékaři připouští pouze léčbu antibiotiky. Mému organizmu však dlouhodobá zátěž ATB nesvědčí, zcela ztrácím imunitu, jsem velmi unavená... Existuje alternativa
léčby vašimi preparáty? Velmi děkuji za informaci.
Hana D.
Milá paní Hano,
děkuji Vám za Váš mail i Vámi zaslaný dotaz.
Na záněty dolních močových cest se osvědčil jalovcový
olej extra. Tento éterický olej je po požití vylučován
močovými cestami. Obsahuje hlavně terpenické složky
a jako komplex působí při vylučování jako širokospektrální
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antibiotikum. Používá se 3 až 5 kapek 3× denně po dobu
jednoho měsíce. Poté se jalovcový olej zamění za čajovníkový a zase se používá celý měsíc. Třetí měsíc se pak
přejde znova na jalovcový olej. Problémy se vytratí pochopitelně již během prvního měsíce. Ale ani po vyléčení,
není důvod k přehnané radosti. Vámi dotazovaný zánět
dolních močových cest je u žen, vzhledem k anatomii močových orgánů, velice častým problémem. Proto i po vyléčení je nutné dbát na prevenci a v případě reinfekce
okamžitě zase aplikovat jalovcový olej. Většinou již pak
stačí jen měsíční kúra.
Co se snížení imunity po léčbě antibiotiky týká, mohu
s Vámi jen a jen souhlasit. Aplikace těchto léků vykazuje
negativní vedlejší účinky. Dochází k likvidaci symbiotické
střevní mikroflóry, která má na imunitu organizmu
zásadní vliv. Proto bych Vám zde dále doporučil používání potravinových doplňků s laktobacily a eleutherococcový extrakt.
Budu rád, pokud Vám moje odpověď přispěje k vyřešení
Vašeho problému. Přeji Vám hezké letní dny.
Váš Karel Hadek

Dobrý den,
občas chodím na masáže k paní masérce, která používá
Vaše oleje a přípravky.
Takto jsem se dostala k Vám na Vaše stránky. Chtěla jsem
se zeptat, co byste mi doporučil na celulitidu nohou
a na tukové lipomy, které se mi začaly objevovat na
rukou a nohou? Moc děkuji za odpověď.
Pěkné dny, Jana K.
26

Milá paní Jano,
děkuji Vám za Váš mail i Vámi zaslané dotazy
Celulitida je značně rozšířený a obtížně řešitelný problém
Je dán specifickými vlastnostmi tukové tkáně. Nejúčinnější možností jak se celulitidy zbavit, tedy alespoň
z části, je redukce tukových zásob v organizmu. Zde jsou
pak preparáty série Cellu-Therap, které nejsou žádnými
zázraky, ale dobrými pomocníky. Napomáhají zlepšení
prokrvení daných partií, tedy i látkové výměny. K dispozici jsou koupelový olej, sprchovací olej, masážní olej
a krém.
Domnívám se, že Vámi zmíněná celulitida i tvorba tukových lipomů může být způsobena nevhodným složením
stravy. Zde bych rád doporučil nejen dostatek syrové
zeleniny a ovoce, ale hlavně věnovat pozornost tukům
ve stravě. Tedy ať již těm přímo přijímaným, např. máslo,
olej v salátu, sýry apod., či skrytým formám, např.
v mase, uzeninách či pečivu. Jako jedno velké zlo bych
v tomto případě označil různá „rostlinná“ másla, jež se
vyrábí technologií částečné hydrogenace tuků.
Uměle nasycené vazby v těchto „zdravých“ umělinách
mohou, krom jiného, podporovat i tvorbu Vámi zmíněných tukových lipomů. Jako vhodné opatření bych pak
viděl konzumaci tuků v jejich původní, přirozené podobě
Máme zde slunečnicové semínko, mandle, vlašské ořechy
které obsahují nejen vysoký podíl tuků s nenasycenými
kyselinami, ale také vysoký podíl lecitinu
Zkuste z nich udělat podstatnou součást své každodenní
stravy. Jako potravinové doplňky lze doporučit vitamín
E, provitamín A (tedy betakaroten) a vitamín C. Na škodu

www.karelhadek.eu

Dobrý den,
chtěla bych se poradit, který z olejů je vhodný pro novorozence po koupání.
Simona M.
Milá paní Simono,
děkuji Vám za Váš mail i Vámi zaslaný dotaz.
Váš dotaz patří k oněm velice frekventovaným. Důvodem
je zcela jistě touha rodičů udělat pro svoje potomstvo jen
to nejlepší. Zde je hned v úvodu nutno uvést, že než se
novorozenec stal novorozencem, „plaval“ devět měsíců
v plodové vodě. Jeho příchod na svět zásadně změnil podmínky, na které byl zvyklý. Dejte mu dostatek času na
aklimatizaci v tomto světě. Pro začátek bych doporučoval
užívat je čistou, nejlépe převařenou vodu.
Převařením z ní vyloučíme, pokud se jedná o vodu tvrdou,
část minerálů.

To ale nepovažuji za až tak důležité, daleko podstatnější
je fakt, že vodu takto zbavíme agresivního chlóru.
U novorozenců nevidím žádný zvláštní důvod, proč by se
měly, již od samého začátku používat přípravky na očistu
pokožky, pokud není znečištěna. V žádném případě nedoporučuji „sebešetrnější“ tenzidy, byť i na „přírodní bázi“.
Konec konců i tzv. přírodní preparáty mají vysokou
účinnost a zásadní je, používat je opravdu jen v případě
potřeby. Tady musí jít stranou zájem prodávajícího
prodat co nejvíce. Zdravý vývoj děcka a jeho zdravá
pokožka musí být prioritou č. 1.
Z koupelových preparátů bych doporučil dětský koupelový heřmánkový olej, případně Heřmánkovo-mandlový mycí olej. Je to obdoba sprchovacích olejů.
I když se jedná o velice jemné, fyziologické mycí přípravky, jak jsem již psal, i na ně si musí novorozenec
postupně zvykat.
Na další ošetření pokožky pak lze doporučit
v případě potřeby ještě dětský olejíček Baby. Je to
úsměvné, ale i zde platí přísloví, že méně je
někdy více. V případě drobných zdravotních
problémů jsou v naší nabídce pro nejmenší
mnohé další zajímavé preparáty, jako např.:
Dětský nosní olej „Baby“, fenyklový masážní
olej, preparát Proatem a další.
Informace o preparátech a jejich použití najdete
na našem webu: www.karelhadek.eu.
Budu rád, pokud Vám moje odpověď bude užitečná.

poradna

by jistě nebyl ani zvýšený příjem vláknin, např. psyllium.
Taktéž lecitin lze zakoupit jako potravinový doplněk, byť
zde bych vždy doporučoval přijímat jej v oné výše zmíněné semínkové či oříškové formě.
Pokud se Vám podaří zredukovat tukové zásoby v organizmu, za současného obohacení stravy o zmiňované
složky, věřím, že s výsledky této terapie budete spokojená
Budu rád, pokud Vám moje odpověď pomůže vyřešit Vaše
problémy.
Přeji Vám slunečné letní dny.
Váš Karel Hadek

Váš Karel Hadek

www.karelhadek.eu
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Jak jsem přišla
k aromaterapii
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Dlouhou dobu jsem pracovala v oficiální medicíně a nakonec jsem pochopila, proč se lidé, kteří podstoupili
léčbu, takzvaní „vyléčení“, znovu a znovu vracejí na nemocniční lůžko nehledě na obrovské množství módních
a drahých prostředků. Pochopila jsem, že farmaceutika
je jen byznys a pro lékárny je výhodné, aby se tam člověk
vracel pro léky.
Na začátku roku 2000 se na našem oddělení objevil člověk, který nebyl lhostejný k potížím jiných – Lena.
Nabídla mi bylinné bio doplňky. Avšak oficiální medicína
bio doplňky neuznává a já jsem nechápala, proč bych je
měla potřebovat, když lékárny překypují „opravdovými“
léky. Lena mi ale nedala pokoj, donutila mě, abych šla
sama se svými potížemi na různá vyšetření. Vsadily jsme
se, jak se výsledky rozborů změní během měsíce.
Bio doplňky jsem si od ní koupila na kusy. Za měsíc jsem
znovu podstoupila vyšetření, rozbory a nevěřila jsem
vlastním očím. Nejen, že výsledky odpovídaly normám,
ale byly výborné. Tehdy jsem uvěřila síle bylin, které jsou
opravdu kouzelné, když dokáží během měsíce zvýšit imunitu a další ukazatele.
Následně jsem se začala zajímat o éterické oleje. Dlouhou
dobu jsem obcházela lékárny, nedůvěřivě se dívala na etikety a myslela si, že pokud éterický olej stojí 50 rublů,
tak to bude nejspíš padělek. Velmi jsem se chtěla seznámit s éterickými oleji, začala jsem číst literaturu a jako
kosmetička jsem tím spíš chápala, že jde nejen o kosmetické účinky, ale také o účinky emocionální a psychické.
A najednou se to stalo, našla jsem kurzy aromaterapie.
Teď už vím, kde koupím kvalitní – opravdové éterické

oleje a kde ne a jaké jsou jejich vlivy na kosmetické, emocionální a mentální úrovni. V červnu 2010 jsem se na semináři seznámila s panem Karlem Hadkem – chemikem
se třicetiletou praxí, vkládajícím duši do svých výrobků.
Mí klienti, kteří přípravky jednou zkusili, stále se znovu
a znovu vrací. Když byla výroba na krátkou dobu přerušena, přímo trpěli. Kosmetiku si velmi šetřili. Vyzkoušeli
si éterické oleje a kosmetiku jiných firem, ale začínali
dělat drahoty. Už nám to víc nenoste, nebudeme si objednávat, chceme jen „Karel Hadek“. A když se výrobky,
které jsem neustále hledala na internetu, znovu objevily,
všichni byli doslova nadšení.
O prostředku na nehty Mykosan klienti hned po prvním
dni říkají: „Nevíme jak, ale opravdu funguje, je efektivní,

www.karelhadek.eu

Poděkování – soutěž
…něco málo od našich spokojených výherců
Srdečně Vás zdravím a moc děkuji za dobrou zprávu.
Z výhry mám opravdu velikou radost. Výrobky, které by
se vyrovnaly těm Vašim, se nenajdou ani se svíčkou za
slunečného poledne. Určitě si budu z příštího katalogu
objednávat, jsem ráda, že před odesláním objednávky
z dlouhatánského seznamu, co nutně potřebuji a co chci
pro potěšení, budu škrtat o trochu méně.
Krásné léto a hodně úspěchů, ať nám svou prospěšnou
prací nadále přinášíte zdraví i radost.
Jaroslava Horáková
Dobrý den!
Vy jste mi udělali tak moc moc moc moc velikou radost!
Potřebovala jsem jako sůl, aby se na mě zase jakákoli
podoba štěstí usmála! Moc děkuji!
A už se těším, až si u Vás opět něco objednám! Protože
bez Vašich preparátů už si nedovedu ani život představit.
Nejen já, ale celá rodina. Mějte se krásně!
Martina Holubářová

z dopisů

trochu štípe, proniká hluboko dovnitř a je potřeba jen
trpělivost a správná péče.“ Je tu však ještě Thymicon
zabíjející spory plísní a člověku, který trpěl plísněmi
mnoho let a nic mu nepomáhalo, se ulevilo, a během půl
roku se dočkal tak dlouho očekávaného uzdravení.
Kosmetika je prostě úžasná, dobře se vstřebává, nezanechává mastný lesk, kůže „dýchá“, vůně je překrásná.
Vzhledem k ohromné nabídce se všechno vybírá individuálně. Existuje úžasný krém jménem Dermisoft. Ráda
připravuji krémy individuálně, dle pleti svého klienta
a tento krém je vhodným základem.
A co aromapeeling – hloubkové čištění pleti pomocí preparátů Karel Hadek? Vyčistí se póry i mazové žlázy. Je
účinný při jakémkoli typu pleti. Pomáhá jak pleti s akné,
tak i té suché – je to prostě zázrak. Pleť je sametově
hebká, bez zarudnutí, neloupe se. Po aromapeelingu můžete klidně jít do divadla nebo na večírek. Při akné se
vyrážka do druhého dne vysuší a suchá pleť se zase
promastí a lehce vypne, je ještě hezčí a sametovější.
Jsem šťastná, že jsem poznala tak úžasnou kosmetiku.
A ať je čím dál tím víc takových lidí, kteří si váží kosmetiky „Karel Hadek“ a nechtějí používat jinou, protože
chápou, že je na čase se navracet k moudré přírodě, která
miliony let tvořila skvosty. Přeji Vám hodně úspěchů,
pane Karle Hadku!
Praktikující kosmetička Galina Viktorovna Tolimova
město Kamensk-Uralský

www.karelhadek.eu
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Intimní hygiena

30

Problémy s intimní hygienou se nevyhýbají ani těm nejmenším.
Do našeho Baby clubu Nekky chodí plavat rodiče s dětmi
od narození do zhruba 10 let. Někdy se na nás obracejí
s tím, že by rádi pokračovali v plavání, ale nemohou
z důvodu stále se vracejících problémů s výtoky. Někteří
z nich jsou přesvědčeni, že by to mohlo být způsobeno
pobytem ve vodě. Dle našich dlouhodobých zkušeností
jsou problémy s výtoky způsobeny řadou příčin.
Jednou z nich je chyba ve stravovacích návycích, a to
nadbytek cukru, převážně rafinovaného. Při větším množství cukru v organizmu dochází hlavně u citlivých jedinců
ke kvasným procesům, které vedou k opakujícím se výtokům, svědění a dalším problémům.
Na trhu lze koupit přípravky k hygieně intimních partií,
výběr je v celku velký. Ovšem pro dívky a ženy s opakujícími se záněty nejsou tyto přípravky v hodné, jelikož
běžná mýdla či gely jsou alkalické (zásadité), a mohou
dráždit citlivou pokožku a sliznice. V mycích prostředcích obsažené tenzidy ničí přirozené prostředí sliznice,
které nás chrání před vstupem infekcí. Tento problém je
potřeba řešit komplexně, a to jak vnitřně, tak zevně.
Firma Karel Hadek má ve své nabídce několik preparátů
v hodných jak pro prevenci, tak pro již vzniklé potíže.
Mezi naše favority patří bezesporu hydrofilní olej
HY-Intima, který, vzhledem ke své jemnosti, je určen
i pro děti. Neobsahuje žádné tenzidy, konzervační látky
ani jiné látky, které by mohly nepříznivě působit na
sliznici. Odstraňuje nepříjemné pocity svědění a pálení.
Použití balzámu Intimiss je výbornou prevencí. Dopo-

ručujeme jeho použití před návštěvou bazénů a koupališť. Intimiss se osvědčil i pro nastávající maminky
v průběhu těhotenství na masáž hráze, ale i při hojení
stehů po porodu. Ještě bych se ráda zmínila o Sprchovém
Šalvějovém oleji, který pomáhá při herpesových onemocněních v oblasti genitálií či výskytu zlatého stafylokoka na pokožce.
Dohromady s těmito preparáty je vhodné režimové opatření, nejíst příliš potravin obsahujících převážně bílý
cukr. V akutní fázi nejíst ovoce s vysokým obsahem
cukru, nepít sladké nápoje.
Důležitá je také hygiena spodního prádla a nošení správného, ne příliš těsného oblečení, jako jsou např. elasťáky,
oblíbené úzké „džínečky“.
Snad jsem krátkým příspěvkem pomohla i těm, kteří
o tomto choulostivém, ale hodně diskutovaném tématu
mají strach povídat nahlas.
Krásný barevný podzim
Vendula Babišová, www.nekky.cz

I malé holčičky…
Výtoky jsou ožehavé téma u děvčat v pubertě, u dospělých
žen se o tom mluví špatně, ale prostě to patří k životu.
Mnohdy se mluví a mluví a léčí a léčí a výtok nekončí. Oč
horší je, když v poradně dostaneme dotaz, co dělat s výtokem u dvouleté, či dokonce tříměsíční holčičky.
Co výtoky způsobuje, přiblížila v minulém článku paní
Vendula Babišová. Já na její článek naváži. Výtoky
mohou být způsobeny stravou matky, genetickými dis-
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který je určen na zánětlivé projevy. V nabídce je i druhý
intimní balzám s názvem Femishea, vhodný při kvasinkovém onemocnění. V případě, Femishea doporučuji
opatrnost, pokud by pokožka na genitáliích byla hodně
podrážděná, mohl by přípravek způsobit mírné svědění.
V současné době firma uvádí na trh další dva preparáty
Genisan a Preshea, které díky obsaženým silicím a rostlinným olejům mohou působit jako prevence. Pokud již
výtok odezněl, můžete využít pro podporu symbiotických
bakterií na sliznici směs éterických olejů Candisan,
postačí kápnout na bavlněné kalhotky jednu kapku.
V dnešní době, kdy se pravidelně v televizi setkáváme
s reklamou na vakcínu pro holčičky od deseti let, a dnes
již i chlapce, jako prevence rakoviny děložního čípku, bradavic, oparů, možná postačí, pokud nebudeme tak
úzkostlivě lpět na jednorázových plenách, na pěnách do
vany, pěnících mycích prostředcích, moderních a stále
lepších pracích prostředcích, avivážích pro jemnější prádlo,
krémech s produkty z ropy, ale použijeme přípravky podporující fyziologické funkce pokožky. Pak
se vyhneme i těmto strašákům dnešní
doby, a peníze uspořené za vakcíny
a nekonečné léčby můžeme investovat vhodnějším způsobem.

koutek pro maminky

pozicemi, užíváním antibiotik, ale i jednorázovými plenami
nebo pracími prostředky. Možností je mnoho.
Jednorázové pleny jsou vyrobeny z netkané textilie z biopolymeru, z dřevěné buničiny, absorpčního polymeru,
naplněny gelotvornými látkami. Povětšinou jde o unikátní, jedinečný, v přírodě odbouratelný výrobek doplněný esencemi čajovníku, heřmánku, levandule,
ylangu. Některé jsou dokonce z 10 % kompostovatelné
včetně obalu. Věřím, že jednorázové pleny pomohou
v době cestování, dovolených, ale chemie je stále chemie
a dnes víme, že bio je vlastně pouze 10% bio.
Látkové pleny jsou druhou možností, sice tou obtížnější,
ale pro naše děti a přírodu přijatelnější. Může se však
stát, že i v tomto případě dochází k potížím na genitáliích dítěte. Toto může být způsobeno pracími prostředky.
Většinou postačí, pokud maminka přidá o dvě máchání
více nebo změní prací prostředek na mýdlový. Některé
příznivkyně aromaterapie a našich výrobků přišly i na
možnost přidávat Orange Sanitol do posledního máchání prádla. Postačí jedna malá čajová lžíčka, prádlo
krásně voní a barva se rozjasní. Stejně je tomu u „starších“ holčiček, spodní prádlo prát v mýdlových prostředcích nebo přidávat do máchání univerzální pomerančový
prostředek.
Co však dělat s holčičkou?
Zapomeňte na to, že HY Intima
je určena pro maminky a HY
Intim pro tatínky, a dopřejte
je i svým dětem. To samé platí
i o intimním balzámu Intimiss,

Michaela Švorcová
m.s@karelhadek.eu
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Kurzy Aromaterapie KH (na II. pololetí 2012)
22.– 23. 9. 2012 Pokračovací kurz Brno
Vladimír Němeček
Roviny 2, 643 00 Brno-Chrlice
Mob.: 777 218 161
E-mail: nemecek@umeni-masaze.cz
www.umeni-masaze.cz
5.– 7. 10. 2012 Základní kurz České Budějovice
Šárka Dominová
Mob.: 725 684 868
E-mail: slunecnice-cb@volny.cz
www.slunecnice-cb.cz

1.– 2. 12. 2012 Roční seminář Praha
Hana Martínková
Mob.: 774 272 992
E-mail: kurzypraha@seznam.cz
Drahomíra Vaculová
Mob.: 737 312 571 – pouze večer
E-mail: vaculovadrahomira@seznam.cz
www.zdravvuska.webnode.cz

2.– 4. 11. 2012 Základní kurz Ostrava
Vlastimila Kolarčíková
Mob.: 603 286 335
E-mail: vlastimilakolarcikova@seznam.cz
9.–11. 11. 2012 Základní kurz Zlín
Renata Bilavčíková
Mob.: 605 521 143
E-mail: rekvalifikacezlin@seznam.cz
www.kurzyzlin.cz
24.– 25. 11. 2012 Pokračovací kurz Praha
Hana Martínková
Mob.: 774 272 992
E-mail: kurzypraha@seznam.cz
Drahomíra Vaculová
Mob.: 737 312 571 – pouze večer
E-mail: vaculovadrahomira@seznam.cz
www.zdravvuska.webnode.cz
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19.–20. 1. 2013 Aromaterapie v praxi
dva dny aromaterapeutických masáží ve Zlíně
Renata Bilavčíková
Mob.: 605 521 143
E-mail: rekvalifikacezlin@seznam.cz
www.kurzyzlin.cz
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Aromaterapeutické ošetření orgánových drah a aktivace, čištění a povzbuzení lymfatických cest a uzlin
pomocí éterických olejů a výrobků Karel Hadek
Hlavní zaměření na dráhy slinivky, sleziny a žaludku.
(tyto orgány mají právě v září a říjnu nejvhodnější dobu
pro své ošetření). Okrajově se seznámíme i s dráhami
ostatních orgánů.
Kdy:

Kurzy Slovensko

20. října 2012 9–17 hodin kurz, 17–19 hodin individu-

Aromaterapie nejen pro zvířata

ální konzultace a ošetření.
Maximální počet míst na tomto kurzu je 12.
Kurzem vás provede Vlastimila Kolarčíková – kosmetička-aromaterapeutka.
Kontakt pro přihlášení na kurz a dotazy:
Kolarčíková Vlastimila
Mobil: 603 286 335
E-mail: vlastimilakolarcikova@seznam.cz

8.–9. 12. 2012 Bratislava Slovensko
E-mail.: dana.kulcarova@gmail.com
Tel.: +421 903 277 470

Pozývame Vás na kurz aromaterapie, ktorý sa uskutoční v decembri v Bratislave.
Prednáša Karel Hadek
Informácie o kurze, kontakt: Lucia Zuberecová
E-mail: erawan@erawan.sk
tel.: +421 904 574 825

kurzy

SPECIÁLNÍ KURZ
v Uherském Hradišti

Znalostní soutěž
K jakému účelu je vhodný Endoparazin?
a) na osvěžení v horkých dnech
b) na podporu růstu vlasů
c) na parazity
Odpovědi posílejte jako vždy na e-mailovou adresu:
akh-soutez@email.cz
Uzávěrka proběhne 14. října 2012 ve 2400 hod.
Deset vyhodnocených soutěžících bude následovně odměněno:
1. cena:
odběr zboží v hodnotě 1000 Kč
2. cena:
odběr zboží v hodnotě 800 Kč
3. cena:
odběr zboží v hodnotě 600 Kč
4.–5. cena: odběr zboží v hodnotě 400 Kč
6.–10. cena: odběr zboží v hodnotě 200 Kč
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Kočičí aromaterapie
aneb kočičí TC
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Prvním miláčkem zasvěceným do tajemství aromaterapie byla naše kočička Čiko. Díky preparátu Urinstop se
nám podařilo uchránit čalouněný nábytek před značkováním a ji před perzekucí z naší strany. Účinnost preparátů jsme si ověřili i na našem zánovním kocourovi, který
čalounění sice trhá, ale nechává bez mokrých stop.
Velikost našeho bytu nedovoluje použití více záchodků
pro obě kočky. A tak se musí naši miláčkové spokojit
s jedním. To vedlo v minulosti k nesouladu, a kočka pochopitelně odmítla záchod používat spolu s kocourem.
Ošetření celého bytu Urinstopem by možná bylo efektivní, ale vzhledem k jeho výraznému aroma trochu
náročné i pro nás. A co teď?
V zoufalé situaci jsem učinila pokus – nastříkala po
vyčištění záchodku povrch steliva Thymiconem, a dnes
už používám Thymicon k tomuto účelu pravidelně. Vše
je v pořádku a toaleta je plně využívána oběma kočkami.
Dnes s radostí říkáme, že naše kočičky nemají sice WC
(water closet), ale zato TC (Thymicon closet). Pro dokonalé vyčištění používáme pak Orange-Sanitol, Aroma
Sanitol a Fauna Desinf spray. Všechny preparáty jsou
oběma kočkami přijímány. Naopak použití jiných preparátů na bázi chlóru nesou nelibě.
Na sobě jsem preparát Thymicon vyzkoušela nejen na
chodidla, ale i po pokousání sviluškami ve vlasech. Po
aplikaci Thymiconu zcela přešlo úporné svědění a pokožka začala příjemně pálit. Až večer jsem si vzpomněla
na ranní zážitek a to jen proto, abych se o zkušenost podělila se svou rodinou. A protože naše fenka je magnet
na svilušky, hodlám preparát vyzkoušet i na ní. Být

v tomto případě pokusným králíkem není zas až tak špatné.
Věřím, že jí přinese přípravek stejnou úlevu jako mně.
Jitka Žabová

Psí svět (a nejen ten)
s AromaFaunou
Jsem majitelkou pejska shih-tzu Etiena a kosmetiku
AromaFauna používám něco přes rok. Zúčastnila jsem se
také školení, které vedla vynikající aromaterapeutka,
paní Michaela Švorcová, abych věděla, jak AromaFaunu
správně používat.
Všichni majitelé dlouhosrstých pejsků jistě vědí, jakou
práci dá udržovat srst psího miláčka tak, aby nebyla
zacuchaná, nelámala se, zejména když jde o pejska, se
kterým „skotačí“ ve výstavním kruhu.
Po roce užívání AromaFauny mohu napsat, že jsem
konečně našla kosmetiku, která mému pejskovi naprosto
vyhovuje, a vím, že už bych se nikdy nevrátila k chemickým prostředkům.
Etiena koupu pravidelně každý týden v mycím oleji HYInsektin, do kterého přidávám pár kapek Panthenolu.
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tura, nabyly na objemu a krásně se lesknou. AromaFauna
je pro mě úžasný pomocník.
Na závěr bych chtěla velice poděkovat paní Daniele
Čermákové (CHS Danetta Goddess) za veškeré cenné rady
a pomoc při využití této kosmetiky.
Můj pejsek voní po bylinkách. A ten Váš?
Mgr. Zdeňka Kratochvílová

Z kurzů Aromaterapie nejen
pro zvířata

AromaFauna

Po vykoupání na srst aplikuji Felleol zředěný ve vlažné
vodě. A výsledek? Nádherná lesklá srst, kterou mu
závidí všichni psí kamarádi, srst, která se necuchá,
nedreduje a krásně dorůstá do délky. Podotýkám, že bydlíme na sídlišti a na procházky chodíme nejméně
3× denně v jakémkoli počasí bez výjimky. Protože mycí
olej působí také proti blechám a klíšťatům, tyto všemožné potvůrky se nám zdaleka vyhýbají a po dobu, kdy
mycí olej užíváme, se neodvážilo zakousnout jedno jediné klíště.
A na výstavy? Etiena vykoupu v mycím oleji a nic víc nepotřebuji. Jak jednoduché a snadné. Odpadá zdlouhavé
mytí šamponem, ošetřování srsti kondicionérem a bůhví
čím ještě. A mohu napsat, že ve výstavním posudku se
od většiny rozhodčích často objevuje pochvala za kvalitní srst.
Kvalitě srsti jistě dopomáhá i pupalkový olej, který pejskovi pravidelně přidávám do krmení a pro posílení imunitního systému Etien dostává preparát ImunoFauna.
Celý byt mi provoní Aroma Sanitol, ten používám na
běžný úklid v celé domácnosti, ale také třeba na praní
koberce, kterému můj
miláček dává pěkně
„zabrat“.
Dokonce i já jsem začala na mytí vlasů používat mycí olej. A má
kadeřnice se nestačí
divit, vlasy mi zhoustly,
zlepšila se jejich struk-

Dobrý den, paní Švorcová, byla jsem na kurzu Aromaterapie nejen pro zvířata v prosinci 2011 a z kurzu jsem
se vrátila zcela nadšená. Jediný problém byl v tom, že
zrovna nebylo možno ihned objednat zboží, protože se
nevyrábělo. Z kurzu jsem si přinesla jen vzoreček mycího
oleje a namíchaný balzám. Hned jsme začali doma zkoušet, ale pořádně to začalo, až mi přišla první zásilka.
Jelikož máme dvě prodejny s chovatelskými potřebami
a salón pro pejsky, začala jsem aromku používat nejen
na vlastních zvířatech, ale i na zákaznících. No a nezklamalo mne to. Zatím se nám nejvíce osvědčil olejíček
na zuby – Fauna Dentol. Nejdřív jsem ho zkusila na naší
malé japančince Nelince a jelikož měla již slušný nános
zubního kamene, bylo na čem zkoušet. Povedlo se nám
kámen zcela sundat jen potíráním zoubků jednou denně
několika kapkami. Po tomto úspěchu jsem začala olejíček
nabízet zákazníkům a ohlas je velmi příznivý. Lidi se mi
pro něj vracejí a posílají nové zákazníky. Již hodně jork-
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šírků i jiných pejsků jsme zachránili před uspáním
a sundáváním kamene laserem. Dále nedám dopustit na
levandulový olej při úpravě neklidných a vystresovaných
pejsků. Při použití tak 15 min před stříháním jsou i velmi
nervózní psi vcelku dobře zvladatelní. No a v neposlední
řadě musím pochválit mycí oleje. Před 3,5 měsíci jsem si
pořídila dnes devítiměsíční fenečku velkého bílého pudla
Baby a od začátku ji koupu v mycích olejích. Jen jednou
jsem zkusila pro porovnání výsledku šampón. No a musím
uznat, že po mytí v oleji má srst lepší, dobře se udržuje,
rychleji schne, koupání je rychlejší, s menší spotřebou
vody. Paráda – začínám tedy po domluvě používat olej
i u zákazníků. Velký úspěch zaznamenal i Fauna Spot.
Je pravda, že při obrovském napadení klíšťaty jeho působení není stoprocentní, ale letos není stoprocentního
nic, ani chemie neprojevuje takové výsledky, jaké bychom
od ní očekávali. Vím to, protože letos si zákazníci stěžují na vše. Proto jim radím jako prevenci
Fauna Spot, který, když je potřeba, je možno
použít častěji, bez nepříznivých účinků, navíc je
zcela bezpečný, pokud je v rodině malé dítě,
a hlavně ženy si ho oblíbily pro krásnou vůni. Co
si budeme nalhávat, spousta našich mazlíků spí
s námi v posteli a lepší je mít u sebe voňavé zvířátko ošetřené přírodním preparátem, než nějakých chemickým přípravkem. Jsem moc ráda, že
jsem se k těmto přípravkům dostala, že je můžu
používat já i je nabízet je dál.
Adriana Kocmánková, Jindřichův Hradec
tel: 606 894 284, zoobutik-jh@seznam.cz

Léčba kožní plísně u fenky
plemene Rhodéský ridgeback
Pořádně nevím, kdy nastal nějaký zlom, či podnět, ale
najednou jsme zpozorovali, že se naší fence začínají objevovat malé flíčky v srsti. Bylo jich čím dál více. Na začátku byl stroupek, který se loupal a šupinatěl, vypadala
z něj srst a zůstala černá skvrna na kůži. Ta poté zarůstala znovu srstí. A flíček se objevil na jiném místě.
Celkově fenka vypadala jako dalmatin, samý puntík.
Veterinární léčbu jsme odmítli poté, co nám bylo sděleno,
že je to léčba zdlouhavá i na několik let.
Několik let můžeme léčit i přírodně, říkala jsem si. Fenka
velmi špatně reaguje na léčbu jakkoliv chemickou, a to
akutními a špatně řešitelnými průjmy.
Postupně jsem po poradě s paní
Švorcovou, zakoupila několik preparátů
AromaFauna (Mycos balzam, Balzam
Antiparazin, mycí olej HY Insektin,
Fauna Desinf a ImunoFauna).
Začínali jsem Mycos balzámem, mazali
jsme stroupky a šupinky, stroupek se
vždy pěkně sloupl a flíček rychleji zarůstal srstí. Mycos jsme začali prokládat
Balzámem Antiparazin, a to zvláště na
místech, kde flíčky nebyly suché, ale mokvavé, většinou ve slabinách a na bříšku.
Mycím olejem HY Insektin jsme omývali-otírali, protože se fenka bojí vody,
olej jsme již neoplachovali. Vnitřně jsme
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nosti se onemocnění neobjevilo. Podotýkám, že byli také
ošetřováni mycím olejem HY Insektin a Balzámem
Antiparazin. Fenka měla pravděpodobně slabší imunitu,
i když byla jinak celý život naprosto zdravá.
Po cca půl roce mazání „Hadkem“ jsem přidala preparáty
fy Energy. Sama s nimi mám dobrou zkušenost, tak jsem
si řekla – zkusíme. Jsou to bylinné koncentráty k vnitřnímu užití.
Právě v době, kdy jsem přidala preparáty Energy, jsem
přestala psát paní Švorcové a plácala jsem fenku na
střídačku, jeden den Balzam Antiparazin, druhý den
Audivet. Plus preparáty k vnitřnímu užití Probiovet
a Fytovet, na pelíšky Fauna Desinf. Takto jsem to „patlala“ cca třičtvrtě roku. Flíčky se objevovaly stále, ale
byly to menší ložiska, a lépe se hojila a opravdu rychle
zarůstala srstí. Změnili jsme i stravu. Bylo toho opravdu
hodně, samotné mi z toho šla hlava kolem.
Dnes fenka vypadá skoro jako dřív. Píši skoro,
protože se toho asi nikdy úplně nezbaví.
Občas se objeví flíček, který ale okamžitě ošetřujeme-zlikvidujeme pomocí Mycos Balzamu
a Balzamu Antiparazin, a občas plácneme
levandulový nebo čajovníkový ÉO. Ale objeví
se maximálně 2–3 flíčky.
Přidávám fotky, kdy byla dost „olezlá“, i když
to nejhorší období zdokumentováno není.
Dnes vypadá naprosto normálně.

AromaFauna

dávali ImunoFaunu. Nezanedbali jsme ani pelíšky, pravidelně jsme je stříkali preparátem Fauna Desinf.
Mazání fenky probíhalo vždy minimálně 2× denně, plus
vysávání, postřiky Fauna Desinfem.
No co budu povídat, střídalo se období naděje, kdy jsem
myslela, že se to začíná vše krásně ztrácet. Pak zoufalství, kdy se dělaly nové a nové i větší fleky až boláky. Nad
vodou mě drželo to, že u dalších dvou pejsků v domác-

A. Zemánková
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Zkušenost s Endoparazinem
U svých psích mazlíčků používám výhradně preparáty
AromaFauna. Na jednom z kurzů jsem se seznámila se
směsí éterických olejů Endoparazin – preparát vhodný
proti vnitřním parazitům. Ihned mě zaujal, neboť odčervovat psa pomocí bylinek mi přijde přirozenější a šetrnější.
Každý preparát AromaFauny jsem vyzkoušela na sobě
i ostatních členech rodiny. Ne jinak tomu bylo i s Endoparazinem. Do „testování“ se se mnou zapojil i můj
starší syn Jirka.
Dávali jsme po dobu 1 týdne: Já, při váze 52 kg, dvakrát
denně 5 kapek v želatinových tobolkách, Jirka, dvakrát
denně 7 kapek, vážil v té době 85 kg. Zkušenosti u nás
byly rozdílné, u mě intenzivnější průběh, u syna mírnější.
Jemu asi nejvíc vadil „česnekový dech“ v době, kdy se
tobolka otevřela v žaludku. Konstatovali jsme, že při jeho
hmotnosti by mohlo být dávkování vyšší. Oba jsme ale
pociťovali potřebu vyššího příjmu tekutin a malou
chuť na jídlo. Syn si chválil „odlehčení žaludku“. Ten, si také asi po dvou měsících kúru
zopakoval s dávkováním dvakrát denně 10 kapek
po dobu 10 dnů.
Naše psí holčičky užívaly jedenkrát denně
jednu kapku, také v želatinové tobolce. Během
týdne jsem nepozorovala výraznější změny,
možná Godý byla více akční, obě více pily.
Na podzim plánujeme druhé kolo odčervovací
kúry a opět – nejenom u psích miláčků.

maloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)

AROMAFAUNA
Kč
Kód

10 ml 20 ml 30 ml 50 ml 100 ml 200 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

zboží

B

C

Z

D

F0001 HY-Neutral

E

G

H

I

J

355,00 530,00

1060,00 1840,00

F0002 HY-Insektin

100,00

370,00 560,00

1120,00 1940,00

F0003 Felloil

100,00

375,00 595,00

1190,00 2080,00

F0004 Fell-Tonikum spray

140,00 230,00

490,00

F0006 Fell Balzám Neutral

140,00

360,00

770,00 1230,00

F0007 Fell Balzám Antiparazin

150,00

380,00

810,00 1295,00

F0008 HY-Puppy

395,00 590,00

1260,00 2200,00

F0009 HY-Dermal

390,00 590,00

1180,00 1990,00

F0020 Fauna Oral
F0021 Fauna Dentol

75,00

290,00 490,00

75,00

290,00 525,00

F0030 Fauna Rinis

245,00 390,00

F0031 Fauna Otis

245,00 390,00

785,00

F0040 Urinstop spray

230,00 390,00

F0041 Fauna Celibat spray

235,00

F0042 Fauna SPOT

210,00 330,00

670,00

F0050 Fauna Desinf spray

95,00 150,00

F0051 Aroma Sanitol

140,00 195,00

400,00 650,00

F0060 Insektin-spray

190,00 325,00

690,00 1200,00

185,00 275,00

585,00 1020,00

F0070 Antiparazin

140,00 220,00

440,00

F0071 Insektin

185,00 290,00

580,00

F0080 Fauna Pads

255,00 380,00

445,00

F0081 HY-Wasch Pads
F0087 MULTIF balzám

165,00

F0088 MYCOS balzám

360,00

F0089 HELP balzám

435,00

F0090 Jojobový olej-spray

375,00

F0091 Pupálkový olej-spray

400,00

F0092 Shea Butter A,E

165,00

F0101 Fauna PARROT

535,00

F0102 Fauna Lecitol Hypo

794,30 1390,00

F0103 Fauna THERMOL
F0200 IMUNO Fauna

425,00 600,00

1275,00 2225,00

230,00 360,00

F0104 FaunaLecitol-N masážní olej neutr.

110,00 190,00

350,00 590,00

5 ml A 10 ml B 20 ml C 50 ml D
F0072 Endoparazin

Daniela Čermáková

38

180,00 280,00 440,00 880,00

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

SPRCHOVACÍ OLEJE
Kč

8% sleva

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I

kód
kat.

8% sleva

Kč

zboží

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I

1002

Z borovicového jehličí

50,93

213,89

299,44

598,88

1102

Z borovicového jehličí

49,59

208,67

292,13

584,27

1003

Citronovo-kafrový

52,25

219,44

307,22

614,43

1103

Citronový

49,92

209,64

293,50

587,00

1004

Eukalyptovo-tymiánový

59,80

251,16

351,62

703,25

1104

Frisch

49,68

208,65

292,10

584,21

1006

Jalovcový

67,04

281,55

394,17

788,33

1105

Levandulový

49,16

206,47

289,06

578,12

1007

Levandulový

49,65

208,53

291,94

583,88

1106

Rozmarýnový

54,68

229,64

321,50

643,00

1008

Mandarinkový

43,34

182,04

254,85

509,71

1107

Santálový

52,16

219,08

306,72

613,43

1009

Meduňkový

49,16

206,47

289,06

578,12

1108

Z citronové růže

49,16

206,47

289,06

578,12

1010

Pelargóniový

98,53

413,83

579,36

1158,71

1109

Čajovníkový

47,40

199,06

278,68

559,46

1011

Rozmarýnový

62,24

261,43

366,00

732,00

1112

Šalvějový

49,92

209,64

293,50

587,00

1012

Tymiánový

55,95

234,98

328,97

657,94

1113

Grapefruitový

47,38

198,98

278,57

537,23

1013

Ylang-ylang

85,97

361,06

505,49

1010,98

1110

Neutrální

41,58

174,64

244,49

488,98

1014

Z citrónové růže

57,22

240,30

336,42

672,85

1114

Meduňkový

48,38

203,21

284,49

568,98

1015

Pačuliový

57,20

240,23

336,32

672,64

1116

Jalovcový

50,17

210,70

294,98

589,97

1016

Z růžového dřeva

63,75

267,74

374,84

749,67

1207

Mandlový dětský mycí olej

45,88

192,71

269,79

539,58

1019

Šalvějový

61,54

258,46

361,84

723,68

1111C

Sada testerů

12×20

437,16

1020

Grapefruitový

57,48

241,42

337,98

675,96

1017

Neutrální

41,58

174,64

244,49

488,98

2732

Dr. Voštěp

74,12

309,17

495,53

991,06

1005

Heřmánkový dětský

49,08

206,12

288,56

577,12

kód

1021

Ježíšek

260,91

365,27

730,55

kat.

1018C

Sada koupelových olejů

8% sleva

8% sleva
zboží

Kč
20 ml

100 ml

200 ml

500 ml

C

E

G

I

OLEJE

18×20 ml 492,23

HY- OLEJE NA OMÝVÁNÍ OBLIČEJE
kód
zboží

PREPARÁTY NA INTIMNÍ HYGIENU

1202

HY-Intima (pro ženy)

43,59

183,06

256,28

512,56

1203

HY-Intim H (pro muže)

43,59

183,06

256,28

512,56

1205

Kč
20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I

1000 ml
J

HY-Intim set

2×100 ml 354,48 2×200 ml 460,82

KRÉMY
5 ml A

50 ml D 100 ml E 250 ml H

1305

HY-olej z růžového dřeva

57,30

240,66

360,99

721,98

1155,17

1204

Intimiss

37,69

282,66

480,52

904,51

1304

HY-olej ylang-ylang

56,45

237,09

355,64

711,27

1138,03

1206

Femishea

43,91

329,29

559,79

1053,73

1303

HY-olej santálový

55,95

234,99

352,49

704,97

1127,95

1306

HY-olej neutrální

49,66

208,55

312,83

625,65

1001,04

1302

HY-olej na odstr. make-upu 49,66

208,55

312,83

625,65

1001,04

1301

HY-olej na holení

219,10

328,66

657,31

52,17

SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ
115 ml U 215 ml V 500 ml I 1000 ml J
4222

Antiinsekt spray

164,19

262,71

525,42

1261,33

DEODORANTY
115 ml U 215 ml V 500 ml I
1208

Happy-Deo

198,20

317,12

634,24

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

Tento ceník nabývá platnosti dne 15. 9. 2012.
Všechny předešlé ceníky tímto dnem pozbývají platnost.

Podzimní 8% sleva se týká všech označených preparátů
a platí od 15. 9. do 7. 10. 2012
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ceník preparátů

Podzimní 8% sleva se týká všech označených preparátů
a platí od 15. 9. do 7. 10. 2012
maloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)

OŠETŘENÍ VLASŮ A POKOŽKY HLAVY
Kód

8% sleva

5 ml

zboží

A

kód

20 ml 30 ml 100 ml 200 ml 500 ml
C

Z

E

G

Tento ceník nabývá platnosti dne 15. 9. 2012.
Všechny předešlé ceníky tímto dnem pozbývají platnost.

I

8% sleva

zboží
1601

Nosní olej

1404 Vlasový mycí olej (mast./norm.)

54,42

228,57 342,86 685,72

1603

Donosol

1405 Vlasový mycí olej (suché/norm.)

54,42

228,57 342,86 685,72

1602

Nosní olej Baby

1401 Komonicové vlasové tonikum

155,65 311,29

1403 Lupisan

13,62

166,18

1402 Haarette Q

41,16

625,66

1406 Haaretol

56,87

PREPARÁTY NA OŠETŘENÍ ZUBŮ A ÚSTNÍ DUTINY
kód
zboží

Kč

8% sleva

5 ml
A

20 ml
C

1504 Zubní olej

30 ml
Z

47,09

247,96

Levandulovo-mrkvový SPF 6

275,64

1910

Ylang-ylang

261,56

1919

Avokádo

205,49

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I

1904

Avokádo SPF 6

233,26

197,79

296,68

573,59

1901

Aloe vera

213,89

208,51

417,02

1920

Aloe vera SPF 6

241,59

Arnika

208,16
235,69

418,41

1903

Arnika SPF 6

8% sleva

50 ml D

535,01

30 ml
Z

Levandulovo-mrkvový

415,48

47,10

267,51

1908

123,06

1507 Baby-Dent

167,19

1907

122,25
34,81

262,47

8% sleva

kód
zboží

1502 Lippea SPF
1506 Kariosan

164,04

REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE

1501 Herpilan

40,59

20 ml C

272,08

1902

1505 Halitosan

Kč
10 ml B

Kč

238,86 382,17 764,36

1503 Dentarom

40

NOSNÍ OLEJE

Kč

267,91

535,82

1916

Alipia

309,17

146,21

219,32

424,02

1909

Geraderm SPF 4

240,62

199,14

298,71

597,42

1911

Neutrální

209,79

Kč

Kč
20 ml

zboží

C

50 ml 100 ml 115 ml 200 ml 215 ml 500 ml 1000 ml

D

E

U

G

V

I

J

8% sleva

kód
zboží

30 ml
Z

1804 Koup. olej

59,90

209,64

293,50

587,00 1027,25

1917

Rosea BPJ

646,72

1805 Masáž. olej

83,50

292,24

409,13

818,26 1431,96

1912

Heřmánkový BPJ

754,65

2728 Preventy

75,18

313,41

438,78

877,56

1913

Neroliový BPJ

844,95

1914

Santálový BPJ

799,41

1915

Neutrální BPJ

503,21

1806 Mykosan N* 208,67
1803 Mykosan H*
1801 Deo-Profuss

688,61
188,41

27,40

1807 Thymicon
1811 DeoBotas

100 ml
E

1459,32

126,05

201,68 378,15 605,04

1921

Jasmín

412,11

989,07

72,52

116,03 195,80 290,08

1922

Jasmín SPF 6

438,56

1052,55

166,00
5 ml

50 ml

A

D

265,60 499,33 798,93
100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

E

H

I

J

SÉRIE MENOTON
zboží

8% sleva

Kód

Kč
20 ml C 100 ml E 200 ml G 500 ml I 1000 ml J

1808 Lympha-Pack

30,63 229,72 321,61 574,30 964,82 1631,00

1038

Koupelový olej Menoton

67,04

281,55

394,17

788,33

1802 Pedi-Derm G10

15,10 113,24 158,54 215,16 294,43 577,54

1138

Sprchovací olej Menoton

52,17

219,12

306,77

613,55

2738

Tělový olej Menoton

70,83

297,49

416,49

832,98

N* plíseň nehtů, H* plíseň pokožky

587,41

EXKLUZÍVNÍ REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE BPJ

PREPARÁTY NA OŠETŘENÍ NOHOU

kód

100 ml
E

1261,33

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

8% sleva

5 ml

zboží

50 ml

Kód

100 ml

250 ml

zboží

8% sleva

A

D

E

H

1950

Lipio sérum Neutrální

252,00 582,35

31,33

235,00

376,00

728,50

1960

Lipio sérum Neutrální SPF 6

281,00 664,00

269,64

409,85

819,69

1951

Lipio sérum Růže

459,53

308,70

469,22

1961

Lipio sérum Růže SPF 6

485,00

1952

Lipio sérum Santál

408,64

1962

Lipio sérum Santál SPF 6

439,00

1953

Lipio sérum Heřmánek

341,78

1954

Lipio sérum Růžové dřevo

306,87

1955

Lipio sérum Levandule

281,63

726,35

1965

Lipio sérum Levandule SPF 6

314,00

616,79

1956

Lipio sérum Cedr Atlas

293,22

1966

Lipio sérum Cedr Atlas SPF 6

322,00

1957

Lipio sérum Albiderm

366,40

1958

Lipio sérum LMP

272,80

1968

Lipio sérum LMP SPF 6

308,00

2003

Citrónovo-mrkvový

2007

Eleutheroccocový

35,95

2008

Eleutheroccocový SPF 6

41,16

2011

Santalia

27,81

208,55

354,54

2012

Santalia SPF 6

30,83

231,25

393,13

2014

Levandulový

32,19

241,42

362,12

2015

Levandulový SPF 6

32,82

252,11

389,64

2016

Mateřídouškový

31,90

239,24

382,79

741,65

2017

Apisan

37,05

288,00

403,41

2018

Olivový

26,53

198,96

318,34

2019

Olivový SPF 6

32,97

247,30

370,58

2022

Roseana

39,09

293,19

439,79

2023

Roseana SPF 6

43,07

323,05

484,58

2024

S mateří kašičkou

41,50

311,22

473,05

946,09

2025

Aknette

30,62

229,66

367,45

711,93

2026

Aknette SPF 6

33,46

250,94

380,09

2027

Z citrónové růže

31,62

237,14

379,43

646,51
724,25

791,62

PROGRAM SALTIA
Kč

616,57

2029

Čajovníkový

20,05

150,35

225,52

451,06

2030

Čajovníkový SPF 6

21,74

163,05

249,88

499,77

2039

Neroli

40,50

303,75

486,01

911,26

2050

Sensishea

19,34

145,06

232,09

406,16

2031

Aloe Vera

38,12

290,12

448,94

897,88

2032

Tamanu-Derm

61,53

486,75

765,75

1531,51

2033

Shea-Mellisea

33,52

251,41

377,12

754,24

Kód
zboží

SPECIÁLNÍ KRÉMY

8% sleva

Kč

8% sleva

5 ml

50 ml

100 ml

250 ml

A

D

E

H

I

166,17

299,11

448,67

2036

Saltia

22,16

2037

Saltia BN

33,45

250,87

426,47

827,86

2404

Saltia W/O

26,39

197,96

277,14

475,10

8% sleva

2041

Leciderma Supra

2053

Leciderma Supra SPF 6

39,06

50 ml D 100 ml E 250 ml H
294,88

445,27

890,84

322,88

506,93

1013,86
831,60

50 ml

100 ml

250 ml

500 ml

2042

Leciderma Shea Neutral

36,69

276,83

415,80

A

D

E

H

I

2049

Leciderma Shea Neutral SPF 6

40,02

304,62

471,38

2001 Montana

24,97

187,27

280,90

543,08

898,88

2043

Leciderma Shea Lavendel

42,25

320,19

480,28

2002 Atop-Derm

29,21

219,09

328,64

657,28 1029,74

2046

Leciderma Shea Lavendel SPF 6

45,58

347,98

535,87

313,41

620,47 1039,76

2044

Leciderma Shea Růže

50,03

386,89

580,34

194,78

311,64

623,28

2047

Leciderma Shea Růže SPF 6

54,47

414,68

635,93

2045

Leciderma Shea Santál

50,03

386,89

580,34

2048

Leciderma Shea Santál SPF 6

53,36

414,68

635,93

2020 Aradea

20,12

2062 Body Salvia

36,62

811,62

Kč
5 ml A

5 ml

zboží

500 ml

LECITINOVÉ KRÉMY
Kód
zboží

Kód

Kč
35 ml S 100 ml E

960,56
1160,68
1160,68

Vzhledem k neustálému pohybu cen surovin na světových trzích je nutno považovat ceny v tomto ceníku jen jako informativní. Jediný platný ceník je na našem e-shopu www.karelhadek.eu
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Tento ceník nabývá platnosti dne 15. 9. 2012.
Všechny předešlé ceníky tímto dnem pozbývají platnost.

Kód

LIPIO-SÉRA

Kč

ceník preparátů

Podzimní 8% sleva se týká všech označených preparátů
a platí od 15. 9. do 7. 10. 2012
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ceník preparátů

Podzimní 8% sleva se týká všech označených preparátů
a platí od 15. 9. do 7. 10. 2012
maloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)

TĚLOVÉ KRÉMY

REGENERAČNÍ PLEŤOVÉ MASKY
Kč

Kód
zboží

8% sleva

5 ml

50 ml

100 ml

250 ml

500 ml

Kód

A

D

E

H

I

zboží

50 ml

100 ml

250 ml

500 ml

A

D

E

H

I

1000 ml
J

BodyEm Neutral

19,48

146,12

219,18

423,74

720,35

2401

Jojoba

23,71

177,82

248,94

426,76

729,05

1280,29

2061

BodyEm Roy

21,87

164,00

246,00

475,60

808,52

2402

Lecitinová W/O

29,14

218,57

306,00

524,56

896,13

1551,83

2403

Naturalia W/O

27,66

207,43

290,40

497,83

850,45

1493,48

2404

Saltia W/O

26,39

197,96

277,14

475,10

811,62

1405,49

2405

Aktiderma LY

29,96

224,69

337,03

606,66

966,16

1617,76

SPECIÁLNÍ PROGRAM COUPEROSE
Kč
Kód
zboží

8% sleva

5 ml

30 ml

A

Z

50 ml

100 ml

250 ml

D

E

H

41,77

313,30

469,95

939,90

2005 Regenerační krém Althea SPF 6 45,17

338,75

2004 Regenerační krém Althea
1905 Regenerační olej Althea

272,12

1906 Regenerační olej Althea SPF 6

299,55

zboží

Kč

8% sleva

15 ml T

Shea-Carre R

271,24

2202

Shea-Carre N

240,14

2203

Leci-Carre

268,58

50 ml D

671,45

ZÁKLADNÍ KRÉMY

8% sleva

zboží

Kč
5 ml

50 ml

A

D

8% sleva

zboží

2201

Kód

BYLINNÉ PLEŤOVÉ VODY A TONIKA
Kód

OČNÍ KRÉMY

Tento ceník nabývá platnosti dne 15. 9. 2012.
Všechny předešlé ceníky tímto dnem pozbývají platnost.

Kč
5 ml

2060

Kód

42

8% sleva

100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml
E

H

I

J

Kč
20 ml 100 ml 200 ml 500 ml 1000 ml
G

I

J

2501 Pleťová voda citronová

12,05

C

E

89,19

205,14

330,00

2502 Pleťová voda hřebíčková

12,05

89,19

205,14

330,00

2503 Pleťová voda jalovcová

12,05

89,19

205,14

330,00

2504 Pleťová voda levandulová

12,05

89,19

205,14

330,00

2505 Pleťová voda rozmarýnová

12,05

89,19

205,14

330,00

2506 Pleťová voda růžová

16,74

123,85 284,86

458,25

2507 Pleťová voda ylang-ylang

12,05

89,19

205,14

330,00

2508 Pleťová voda čajovníková

12,05

89,19

205,14

330,00

2509 Pleťové tonikum citronové

13,54

102,89 216,07

370,40

2513 Pleťové tonikum hřebíčkové

13,54

102,89 216,07

370,40

2514 Pleťové tonikum jalovcové

13,54

102,89 216,07

370,40

2516 Pleťové tonikum levandulové

13,54

102,89 216,07

370,40

2301 Dermisoft

13,73 103,01 144,21 206,01 288,41 391,42

2517 Pleťové tonikum měsíčkové

17,65

134,15 281,72

482,94

2302 Naturalia

23,56 176,74 247,43 494,86 759,96 1290,17

2518 Pleťové tonikum rozmarýnové

13,54

102,89 216,07

370,40

2303 Shea Butter

29,90 224,28 313,99 560,70 941,98 1592,39

2522 Pleťové tonikum růžové

17,65

134,15 281,72

482,94

2060 BodyEm Neutral

19,48 146,12 219,18 423,74 720,35

2520 Pleťové tonikum ylang-ylang

13,54

102,89 216,07

370,40

2042 Leciderma Shea Neutral

36,69 276,83 415,80 831,60

2521 Pleťové tonikum čajovníkové

13,54

102,89 216,07

370,40

2049 Leciderma Shea Neut. SPF6 40,02 304,62 471,38

2510 PT Eleuteroccoc-propolisové 70 % alk. 32,92 138,25 193,55 414,75

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

zboží

DĚTSKÁ SÉRIE

Kč
5 ml

10 ml

A

1701 Elastosan

30 ml 50 ml

B

Z

100 ml

D

250 ml 500 ml 1000 ml

E

H

I

J

Kód

8% sleva

zboží

A

B

1005 Heřmánkový

135,09 337,73

20 ml 50 ml 100 ml 200 ml 250 ml 500 ml
C

D

19,34

145,04 203,05

362,59 551,14

1703 Myrhea

19,91

149,29 194,08

358,29 552,37

1704 Sheaderm TH

38,11

285,81

514,46 886,01 1371,89

1705 Balnaru TH

29,92

224,37

403,87 695,56 1077,00

2060 BodyEm Neutral 19,48

146,12 219,18

423,74

mycí olej

2061 BodyEm Roy

164,00 246,00

475,60

1602 Nosní olej Baby

G

H

577,12

45,89

192,71 269,79

539,57

mandlový
167,19 267,51 535,01

20 ml

100 ml

200 ml

500 ml

1000 ml

2034 Baby K heřmán. 20,92

156,92 219,69

392,31

C

E

G

I

J

2035 Baby L levandul. 19,50

146,21 204,70

365,53

13,78

287,99

2708 Baby (mas. olej)

1707 Desinfi

15,07

313,37

Kód

1708 Sensitiv

19,55

2716 Lecitol Neutral Z

32,03

134,53

242,15

2719 Lecitol Neutral Super

46,60

195,70

352,26

41,09

2709 Masážní olej fenyklový
2713 Muttisoft

113,24

215,16

362,38

2735 Lecitol Lindenol

44,61

187,35

318,50

637,00

1067,90

2723 Lecitol Royale

54,71

229,79

390,65

781,29

1309,82

2736 Lecitol Ylja

57,22

240,30

408,52

817,03

1369,73

2737 Lecitol Walo

51,93

218,09

370,74

741,49

1243,08

2729 Testovací sada Baby

kód

8% sleva

zboží

20 ml

100 ml

200 ml

500 ml

1000 ml

C

E

G

I

J

1001 Koupelový olej Cellu-Therap

82,17

345,11

483,16

966,32

1691,06

1101 Sprchovací olej Cellu-Therap

64,05

269,00

376,60

753,20

1318,10

2707 Masážní olej Cellu-Therap

2702 Masážní krém Cellu-Therap
2730 Sada testerů Cellu-Therap 4 ks

517,70

200 ml

500 ml

C

E

G

I

49,62

208,38

354,25

708,50

52,37

219,95

373,92

791,84

9 ks – 313,41

Kč

8% sleva

20 ml

zboží

Kč

100 ml

SPECIÁLNÍ PREPARÁTY

9503 Sáčky k termorukavicím 100 kusů 49,41 Kč

ANTICELULITIDOVÁ SERIE „CELLU-THERAP“

172,57 258,85
20 ml

zboží

392,96

2721 Lecitol MCS-N

I

206,12 288,56

koupelový olej
1207 Dětský

1706 Citrio

Kód

E

49,08

dětský

1702 Rea

21,87

Kč
5 ml 10 ml

100 ml 200 ml 500 ml

C

E

2733 Narbenol

87,89

365,30

1809 Depilol

47,14

197,99 316,78 673,16

2803 Hemosan

49,42

207,54 332,07 664,14

1810 Dekubitol tělový olej

85,20

357,60 607,92 1215,84

50 ml

100 ml 250 ml 500 ml

5 ml

30 ml

A

Z

D

59,74

250,90

326,17

E

G

H

I

I

59,69

250,69

350,96

701,93

1203,30

2725 China Balzám

5 ml

50 ml

100 ml

250 ml

500 ml

2726 Thermo-Balsam

15,87

2804 Molusan

31,20

174,71

279,54

2802 Wintershea

36,75

202,11

323,38

2807 Proatem balzám

37,69

282,66

480,52 961,04

2808 Salterica

15,04

112,80

169,20 338,40 541,44

A

D

E

H

I

31,75

238,12

380,99

761,98

1285,84

219,61

230,16 460,32 828,58

Vzhledem k neustálému pohybu cen surovin na světových trzích je nutno považovat ceny v tomto ceníku jen jako informativní. Jediný platný ceník je na našem e-shopu www.karelhadek.eu
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Tento ceník nabývá platnosti dne 15. 9. 2012.
Všechny předešlé ceníky tímto dnem pozbývají platnost.

Kód

8% sleva

ceník preparátů
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a platí od 15. 9. do 7. 10. 2012
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ceník preparátů
Tento ceník nabývá platnosti dne 15. 9. 2012.
Všechny předešlé ceníky tímto dnem pozbývají platnost.

Podzimní 8% sleva se týká všech označených preparátů
a platí od 15. 9. do 7. 10. 2012
maloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)

POTRAVINOVÉ DOPLŇKY

OPALOVACÍ OLEJE
Kč
Kód
zboží

8% sleva

2601 Speciální tělový olej SPF 4

20 ml

100 ml

200 ml

C

E

G

44,89

175,09

297,65

kód
zboží

Kč

bez slevy

100 ml
E

3001 Extrakt eleutherococc

2602 Opalovací olej SPF 7

63,19

271,73

434,77

2603 Opalovací olej SPF 10

68,10

292,82

468,52

3002 Eleutherococc – kořen

2604 Opalovací olej SPF 15

77,77

334,40

535,05

5105 Vitamín C v prášku, 130g

250 ml
H

500 ml
I

1000 ml
J

186,55

429,05

815,20

1565,20

100 g E

250 g H

500 g I

1000 g J

79,72

135,52

239,16

366,71

138,26 Kč
115 ml U 215 ml V 500 ml I 1000 ml J

MASÁŽNÍ OLEJE, KRÉMY A BALZÁMY
Kód
zboží

8% sleva

Kč

3003 Aloe Vera – šťáva (gel)

74,75

107,50

173,30

294,60

3004 Aloe Vera – šťáva (gel) konc. 10×

241,50

387,00

779,83

1325,70

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml 1000 ml
I
J

2714 Cayatherm

74,62

313,41

532,80

1065,61 1786,46

Kód

2710 Levandulový

46,12

193,70

329,30

658,59 1104,11

zboží

2711 Mandlovo-třezalkový

45,37

190,53

323,91

647,81 1086,04

2712 Thermoton

88,42

371,37

631,34

2717 PMS (uklidňující)

93,06

390,86

703,55

2718 PMS – PRO (prokrvující)

45,36

190,49

2720 Skořicový

45,84

2722 Cosette

SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ SAUNA

8% sleva

Kč
10 ml B

20 ml C 50 ml D

4401 Čínská sauna

252,15

403,44

806,88

4402 Finská sauna

203,67

325,87

651,74

1368,02

4404 Horská sauna

232,48

371,97

743,94

342,88

666,72

4405 Japonská sauna

218,77

350,03

700,06

192,53

327,30

654,60 1097,41

4406 Lesní sauna

199,33

318,93

637,86

103,87

436,23

741,60

4409 Polární sauna

286,46

458,34

916,67

2724 Neutrální

39,84

167,32

284,44

568,88

953,71

4412 Ruská sauna

218,34

349,34

698,69

2716 Lecitol Neutral Z

32,03

134,53

242,15

470,84

793,70

4410 Relax sauna

219,26

350,82

701,63

2719 Lecitol Neutral Super

46,60

195,70

352,26

684,95 1154,62

2721 Lecitol MCS-N

113,24

215,16

362,38

2735 Lecitol Lindenol

44,61

187,35

318,50

637,00 1067,90

2723 Lecitol Royale

54,71

229,79

390,65

781,29 1309,82

2736 Lecitol Ylja

57,22

240,30

408,52

817,03 1369,73

2737 Lecitol Walo

51,93

218,09

370,74

741,49 1243,08

2732 Dr. Voštěp (Holzfälleröl)

74,12

309,17

495,53

991,06 1734,36

2727 Testovací sada masážních olejů 12×20 – 580,24
5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I
723,71

VÁNOČNÍ SMĚSI ETERICKYCH OLEJŮ
Kód

Kč

8% sleva

10 ml B

20 ml C 50 ml D

4301 Vánoční čas – Weihnachtszeit

124,03

198,45

396,90

4302 Vánoční dárek – Weihnachtsgeschenk

128,49

205,58

411,17

4303 Vánoční koleda – Weihnachtslied

163,36

261,38

522,75

4304 Vánoční pohádka – Weihnachtsmärchen

226,89

363,02

726,05

4305 Vánoční sen – Weihnachtstraum

150,25

240,40

480,80

4306 Vánoční večer – Weihnachtsabend

129,16

206,66

413,31

4307 Vánoční vůně – Weihnachtsfest

134,40

215,04

430,08

4308 Vánoční stromeček – Tannenbaum

125,04

200,06

400,13

zboží

2701 Calen B

19,43

289,49

521,07

2704 Calen K

20,98

312,53

656,32 1000,10

2705 Tenarene Akut

26,10

195,75

313,20

4309 Ježíšek – Christkind

149,13

238,61

477,22

2706 Tenarene Super

41,92

314,38

503,01

4310 Vánoční hvězda – Weihnachtsstern

97,88

156,61

313,22

2731 Schoko pack

23,78

2739 Boro-Boro balzám

24,26

9501 Termopodložka 1 Ks

1097,14

181,95

271,07

542,14

921,63

4311 Vánoční nálada – Weihnachtsstimmung

124,03

198,45

396,90

291,12

582,24

989,81

4312 Voňavé Vánoce – Duftige Weihnachten

148,22

237,15

474,30

4313 Romantické Vánoce – Romantische Weihnachten

167,34

267,74

535,49

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

44

www.karelhadek.eu

8% sleva

Kód

Kód

Kč

Kč

8% sleva

5 ml

10 ml

20 ml

50 ml

100 ml

A

B

C

D

E

10 ml B

20 ml C 50 ml D

zboží

1201 Candisan

209,75

335,60

671,20

4054 Dobromyslový – Origanumöl

214,79 343,66

687,33 1181,35

4210 Thymion

188,36

301,38

602,75

4018 Elemiový – Elemiöl

233,71 373,94

747,87 1285,41

4019 Estragonový – Estragonöl

277,29 443,66

887,33 1525,10

zboží

4207 Antinikotin – Antinikotin (CZ patent č. 280420)

280,34

4209 Candiöl

197,65

316,24

632,48

4020 Eukalyptový – Eukalyptusöl

90,89 145,42

290,85

499,90

4220 Aroma-Budík

169,29

270,86

541,73

4096 Eukalyptovo-citrónový – Eukal. Citr.

102,83 164,53

329,07

566,00

116,89

187,02

374,05

157,19

4211 Gutentag (Dobrý den)
2805

Proapinol

4021 Eukalyptový Koala – Eukal. Koala

1 – 5 ks

87,33

30 ml Z 100 ml E

4021 Eukalyptový Koala – Eukal. Koala

6 – 12 ks

84,79

152,62

189,49

4021 Eukalyptový Koala – Eukal. Koala

13 – 25 Ks

80,85

145,53

4021 Eukalyptový Koala – Eukal. Koala

26 Ks a více

549,52

ÉTERICKÉ OLEJE

8% sleva

Kč

Kód

10 ml

20 ml

50 ml

100 ml

zboží

B

C

D

E

4001 Amyrisový – Amyrisöl

169,25

270,80

541,60

930,88

4002 Badyánový – Sternanisöl

116,89

187,02

374,05

642,90

4108 Bazalkový – Basilikumöl

184,15

294,64

589,28

1012,83

4004 Benzoin absolue přír. (krystaly) g

259,41

415,06

830,11

1426,76

4005 Bergamotový – Bergamotteöl*

226,18

361,89

723,78

1244,90

4006 Borovicové jehličí – Kiefernnadelöl

124,85

199,76

399,52

687,17

4003 Cedrové dřevo Atlas – Cedernh. Atlas

98,44

157,50

315,01

541,42

4007 Cedrové dřevo – Cedernholzöl

90,12

144,19

288,37

496,00

4009 Celerový – Selleriesamenöl

223,87

358,19

716,38

1231,29

4010 Citrónový – Zitronenöl*

136,00

217,60

435,20

748,00

4011 Citrónový bez terpenů – Zitronen tpa.*

241,01

385,62

771,23 1325,56

4012 Citrónový extra – Zitronenöl extra*

156,10

249,76

499,52

858,55

4013 Citrónelový – Citronellaöl

96,51

154,42

308,83

530,81

4014 Citrónová růže – Citrosenöl

160,34

256,54

513,09

881,87

4015 Citrvnová tráva – Lemongrasöl

125,18

200,29

400,58

4016 Cypřišový – Cypressenöl

186,43

298,29

596,58 1025,37

689,00

4076 Čajovníkový – Teebaumöl

138,15

221,04

442,08

759,83

4017 Česnekový – Knoblauchöl

177,48

283,97

567,94

976,14

78,33

140,99

4022 Fenyklový – Fenchelöl

115,97

185,55

371,10

637,84

4023 Grapefruitový – Grapefruitöl*

108,65

173,84

347,67

598,00

4024 Heřmánk. žlutý – Kamillenöl gelb 514,86 823,77 1318,03 2636,06 4530,74
4025 Hřebíčkový – Nelkenöl

93,17

149,07

298,14

4026 Jalovcový (bobule) – Wacholderbeeröl

231,93

371,09

742,18 1275,62

512,44

4101 Jalovcový extra (bobule)

291,43

466,29

932,58 1602,87

4027 Jedlové šišky – Edeltannenzapfenöl

179,50

287,20

574,40

4028 Kadidlovníkový – Weihrauchöl

286,39 430,59

987,25

688,94 1377,89 2368,25

4029 Kafrový – Kampferöl

86,30

138,08

276,16

474,65

4030 Kafr přírodní (krystaly/g) – Kampfer

94,77

151,63

303,26

521,24

4031 Kajeputový – Cajeputöl

116,28

186,05

372,09

640,00

4032 Kanangový – Canangaöl

197,36

315,78

631,55 1085,48

4103 Kardamom

298,48

507,20 1014,41 1724,30

4033 Jehličí kleče – Latschenkiefernöl

179,49

287,18

574,37

987,20

4034 Kmínový – Kümmelöl

169,41

271,06

542,11

931,79

4035 Koprový – Dillkrautöl

269,24

430,78

861,57 1480,82

4036 Koriandrový – Corianderöl

266,17

425,87

851,74 1465,00

4038 Lavandinový – Lavandinöl

134,12

214,59

429,18

4039 Levandulový extra – Lavendelöl extra

199,97

319,95

639,90 1099,84

737,66

4097 Litsea-Cubeba* – Litsea Cubebaöl*

103,87

166,19

332,38

4040 Majoránkový – Majoranöl

236,43

378,29

756,58 1300,37

4041 Mandarinkový červený – Mandarinenöl*

199,13

318,60

637,21 1096,00

4098 Mandarinkový zelený – Mandarinenöl*

189,46

303,14

606,27 1042,03

4042 Máta kadeřavá – Krauseminzöl

224,87

359,79

719,58 1236,79

4043 Máta peprná – Pfeffeminzöl

161,70

258,72

517,44

4044 Mateřídouškový – Quendelöl

228,95

366,32

732,64 1259,23

4046 Meduňkový indicum – Melissenöl ind.

97,17

155,47

310,94

571,29

890,00
534,44

Tento ceník nabývá platnosti dne 15. 9. 2012.
Všechny předešlé ceníky tímto dnem pozbývají platnost.

SPECIÁLNÍ SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ

ceník preparátů

Podzimní 8% sleva se týká všech označených preparátů
a platí od 15. 9. do 7. 10. 2012
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Podzimní 8% sleva se týká všech označených preparátů
a platí od 15. 9. do 7. 10. 2012
maloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)
Kód

Kč

8% sleva

EXKLUZIVNÍ ÉTERICKÉ OLEJE

5 ml

10 ml

20 ml

50 ml

100 ml

Kód

A

B

C

D

E

zboží

zboží
4047 Mentolový přír. (krystaly g) – Menthol

708,84

4085 Angelika kořen – Angelikawurzelöl

4048 Mrkv. semena – Karottensamenöl 247,32 395,71 633,14 1266,28 2178,00
4049 Muškátový květ – Macisblütenöl
4050 Muškátový ořech – Muskatnussöl
4051 Myrhový – Myrrhenöl

128,88 206,21 412,42

bez slevy

1 ml

5 ml

10 ml

20 ml

50 ml

M

A

B

C

D

201,68 795,63

1272,61 2035,97 4070,92
842,81

4086 Heřmánk. modrý – Kamillenöl blau

131,69 526,76

266,13 425,81 851,62

1463,72

4087 Jasmínový absolue – Jasminöl

363,03 1453,11 2324,37 3718,99 7437,98

229,92 367,87 735,74

1264,56

4037 Kozlíkový – Baldrianöl

112,04 449,24

4088 Meduňkový offic. – Melissenöl off.

380,17 1520,67 2433,28 3893,45 7785,88

260,72 417,15 667,44 1334,88 2296,00

718,80

1348,50 2697,00
1150,28 2300,57

4052 Myrtový – Myrtenöl

270,53 432,85

865,70 1489,00

4089 Mimózový absolue – Mimosenöl

197,45 790,89

4053 Niaouliový – Niaouliöl

169,41 271,06

542,11

4090 Pomeranč. květ – Neroli – Neroliöl

460,74 1842,97 2948,75 4718,00 9436,00

4055 Pačuliový – Patchouliöl

208,76 334,01

668,02 1149,00

4091 Růžový – Rosenöl

841,55 3366,21 5385,94 8617,50 17235,00

4057 Pepř černý – Pfefferöl schwarz

357,74 572,38 1144,77 1969,00

4092 Řebříčkový – Schafgarbenöl

214,11 856,45

1370,31 2192,50 4385,00

4099 Pelargoniový – Geraniumöl (Egypt)

273,50 437,60

4068 Santálové dřevo – Sandelholzöl

206,98 827,93

1324,69 2119,50 4239,00

931,76

875,20 1504,25

1265,65 2025,47 4051,18

4058 Petrželový – Petersilienblätteröl

324,71 519,54 1039,07 1785,91

4093 Slaměnka – Immortellenöl

198,66 795,63

1272,61 2035,97 4070,92

4059 Pimentovníkový – Bayöl

250,08 400,13

800,26 1375,44

4094 Vanilkový absolue – Vanillenöl

185,84 745,29

1192,63 1908,22 3816,46

360,66 1442,63 2308,20 3493,11 6986,22

4060 Pomerančový – Orangenöl*

67,95

108,72

217,44

373,73

4045 Medový – Honigwachsöl

4061 Pomeranč. bez terpenu – Orang. tpa.*

169,39 271,02

542,05

931,65

4062 Pomerančový extra – Orang. extra*

88,65

141,84

283,68

487,58

*Jedná se o skupinu olejů, které mají oproti ostatním sníženou trvanlivost. Proto
u nich vyznačujeme záruční lhůtu 1 rok. Tyto éterické oleje je nutné skladovat v chladu.

4063 Pomerančové listí – Petitgrainöl

133,00 212,80

425,60

731,50

4064 Puškvorcový – Kalmusöl

191,89 307,02

614,05 1055,40

SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ

4065 Rozmarýnový extra – RosmarinöI

131,18 209,88

419,77

722,00

4100 Rozmarýnový spa.

144,62 241,40

462,79

796,00

Kód

4066 Růžová palma – Palmarosaöl

154,25 246,80

493,60

849,00

zboží

4067 Růžové dřevo – Rosenholzöl

214,79 343,66

687,33 1181,35

4069 Saturejkový – Bergbohnenkrautöl

282,35 451,76

8% sleva

Kč
10 ml B

20 ml C

50 ml D

4201 Afrodiziakální – Aphrodite

159,22

254,75

509,50

903,52 1552,93

4206 Antiinsekt – Antiinsekt

138,22

221,15

442,30

4070 Skořicová kůra – Zimtrindenöl

315,43 504,69 1009,38 1734,87

4208 Antirauch – Antirauch

152,28

243,65

487,30

4071 Skořicový – Zimtöl

169,22 270,75

541,50

930,71

4205 Antischnärchen

162,35

259,76

519,52

769,00

4072 Smrkové jehličí – Fichtennadelöl

139,72 223,55

447,09

4202 Aromeclima

128,07

204,91

409,82

4073 Spajkový – Spiköl franz.

205,67 329,07

658,14 1132,00

4203 Harmonie

186,55

298,48

596,96

4221 China

148,45

237,52

475,04

4074 Šalvějový – Salbeiöl

176,44 282,30

564,61

4075 Šalvěj muškátová – Muskat.-Salbei

276,45 442,32

884,64 1520,48

970,42

4204 Noc lásky – Liebesnacht

278,32

445,31

890,62

4077 Tújový – Thujaöl

113,89 182,22

364,45

4212 Relaxační – Relax

340,31

544,50

1089,00

4078 Tymiánový červený – Thymianöl rot

278,22 445,15

890,30 1530,21

4213 Senné květy – Heublume

109,45

175,12

350,24

4215 Uvolňující – Entspannung

128,15

205,04

410,08

172,90

276,64

553,28

626,40

4079 Tymiánový světlý – Thymianöl hell

108,93 174,29

348,58

4080 Vavřínový – Lorbeerblätteröl

230,92 369,47

738,94 1270,06

599,12

4214 Ušlechtilé dřevo – Edelholz

4081 Vetiverový – Vetiveröl

271,80 434,88

869,77 1496,00

4216 Insektol

132,15

211,44

422,88

4082 Ylang-ylang – Ylang-Ylangöl

198,49 317,58

635,17 1091,70

4217 Nelinol

193,48

309,57

619,14

4083 Yzop – Ysopöl

469,33 750,93 1501,86 2581,32

4219 Atemol

175,98

281,57

563,14

4084 Zázvorový – Ingweröl

332,30 531,69 1063,37 1829,00

4218 Virosan

178,48

285,57

571,14

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

VITAMÍNY
Kč

bez slevy

bez slevy

Kč

100 g E 250 g H 500 g I

kód

5025 Mangové máslo – Mango-Butter

200,67

401,34

682,28

zboží

5026 Kakaové máslo – Kakao-Butter

131,02

262,03

445,46

5101 Lecitin super

5029 Bambucké máslo – Shea-Butter

78,86

157,72

268,12

5102 Pantenol – provitamín B5

49,21

98,42

196,84

5103 Vitamín A

162,35

324,70

649,40 1006,57

5104 Vitamín E

140,17

280,34

560,68

ROSTLINNÉ OLEJE

zboží

bez slevy

115 ml 215 ml

50 ml

115 ml

215 ml

C

D

U

V

166,39

332,78

665,56 1031,62
305,10
869,05

ROSTLINNÉ OLEJOVÉ MACERÁTY

Kč
kód

20 ml

Kč

500 ml 1000 ml
I

J

kód

bez slevy

115 ml

215 ml

U

V

500 ml 1000 ml

U

V

5001 Arašídový LZS – Erdnussöl

74,91

119,85

225,32 383,04

zboží

5002 Avokádový olej – Avocadoöl

62,73

100,37

188,70 320,80

5201 Arnikový olej – Arnikaöl

272,27

435,63

816,81 1361,35

5003 Brutnákový LZS – Boretschöl

277,00 443,19

833,21 1416,45

5202 Kaštanový olej – Kastanienöl

164,37

262,99

493,11 821,85

188,57

301,71

565,71 942,85
517,77 862,95

I

J

5004 Dýňový LZS – Kürbiskernöl

164,44 263,11

494,64 840,89

5203 Měsíčkový olej – Calendulaöl

5005 Jojobový LZS – Jojobaöl (DPH 20 %)

305,95 489,52

920,29 1564,50

5204 Třezalkový olej S10 – Johanniskrautöl S10 172,59

276,14

5031 Konopný LZS

106,80 170,88

321,25 546,13

5205 Třezalkový olej W10 – Johanniskrautöl W10 394,94

631,90 1184,82 1974,70

151,39 257,36

5207 Třezalkový olej O10 – Johanniskrautöl O10 179,73

287,57

539,19 898,65

276,14

517,77 862,95

308,31

585,78 995,82

5006 Lněný LZS – Leinöl

50,33

80,52

5007 Makadamiový LZS – Macadamianussöl

71,79

114,86

215,93 367,08

5208 Třezalkový olej C10 – Johanniskrautöl C10 172,59

5009 Mandlový LZT – Mandelöl

38,74

61,98

116,53 198,10

5209 Aloe Vera

5039 Mandlový LZS – Mandelöl

109,25 174,78

328,59 558,60

5022 Z jader andské růže LZS – Hagebuttekernöl 175,56 280,90

528,09 897,75

197,64

UNIVERZÁLNÍ POMERANČOVÝ ČISTIČ

5017 Z jader hroznů LZT – Traubenkernöl

56,06

89,70

168,64 286,68

Kód

5019 Z meruň. pecek LZS – Aprikosenkernöl

141,03 225,65

424,23 721,19

zboží

5020 Z pšeničných klíčků LZS – Weizenkeimöl

135,77 217,23

408,39 694,26

5500 Orange sanitol

5010 Olivový LZS – Olivenöl KGP

65,66

105,06

197,51 335,76

5021 Z vlaš. ořechů LZS – Walnussöl KGP

110,40 176,64

332,08 564,54

5023 Z vlaš. ořechů LZT – Walnussöl WGP

28,38

85,37

5011 Pupálkový LZS – Nachtkerzenöl

264,80 423,69

796,53 1354,11

zboží

5012 Ricinový LZS – Rizinusöl (DPH 20%)

53,76

86,01

161,70 274,89

7001 Vanilou

233,37

361,72

672,96

5013 Z rýžových klíčků LZS – Reiskeimöl

57,94

92,70

174,27 296,26

7002 Love Story

210,77

326,69

607,80

5014 Sezamový LZT – Sesamöl

57,55

92,07

173,10 294,26

7003 Flavour

214,68

332,76

619,08

5024 Karité (shea olej) – Karité (Sheaöl)

64,84

103,74

195,04 331,57

7004 Flirt

279,11

432,62

804,88

5015 Slunečnicový LZS – Sonnenblumenöl KGP

45,41

145,14

8% sleva

Kč
150 ml F
121,20

500 ml I 1000 ml J
278,75

446,00

AUTOPARFÉMY
Kód

8% sleva

Kč
115 ml U 215 ml V 500 ml I

45,45

72,72

136,72 232,42

7005 Anti-Tabak

320,80

497,23

925,08

5035 Slunečnicový LZT – Sonnenblumenöl WGP 21,53

34,44

64,75

110,08

7006 Fruit-Line

432,12

655,84

1220,16

5016 Sójový LZT – Sojaöl WGP

12,50

20,00

37,59

63,91

5018 Z černého kmínu LZS

223,39 357,41

671,92 1142,25

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

www.karelhadek.eu

ceník preparátů

KOSMETICKÁ MÁSLA
Kód

Tento ceník nabývá platnosti dne 15. 9. 2012.
Všechny předešlé ceníky tímto dnem pozbývají platnost.

Podzimní 8% sleva se týká všech označených preparátů
a platí od 15. 9. do 7. 10. 2012
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ceník preparátů
Tento ceník nabývá platnosti dne 15. 9. 2012.
Všechny předešlé ceníky tímto dnem pozbývají platnost.
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Podzimní 8% sleva se týká všech označených preparátů
a platí od 15. 9. do 7. 10. 2012
maloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)

MASÁŽNÍ OLEJE EMOTION
Kód
zboží

KOUPELOVÉ OLEJE EMOTION
Kč

8% sleva

100 ml E 200 ml G

Kód

500 ml I 1000 ml J

zboží

8% sleva

Kč
100 ml E 200 ml G

500 ml I 1000 ml J

8101 Flirt MO

196,94

295,41

590,81

856,67

8301 Čokoláda KO

225,53

338,28

676,58

8102 Jasmín MO

256,88

385,31

770,62

1117,39

8302 Flirt KO

222,60

333,90

667,80

981,04
968,31

8103 Karamel MO

206,17

309,24

371,10

538,07

8303 Jasmín KO

281,64

422,45

844,89

1225,09

8104 Med MO

250,02

375,04

750,08

1087,61

8304 Med KO

254,48

381,72

763,43

1106,97

8105 Meloun MO

228,14

343,22

686,45

995,35

8305 Meloun KO

233,04

349,56

699,11

1013,71

8106 Vanilka MO

218,14

327,22

654,44

948,94

8306 Vanilka KO

222,60

333,90

667,80

968,31

SPRCHOVACÍ OLEJE EMOTION
Kód
zboží

PARFÉMOVÉ OLEJE EMOTION

Kč

8% sleva

100 ml E 200 ml G

500 ml I 1000 ml J

Kód

8201 Ambra SO

224,88

337,34

674,67

978,26

zboží

8202 Ananas SO

220,37

330,56

661,12

958,62

8203 Flirt SO

219,38

329,06

658,12

8204 Jasmín SO

263,67

395,49

Kč

8% sleva

10 ml B

20 ml C

50 ml D

8501 Ambra parfémový olej

90,01

144,01

288,02

954,27

8502 Ananas parfémový olej

88,96

142,32

284,64

790,99

1146,93

8503 Avocado parfémový olej

161,34

258,14

516,28

8205 Tabák SO

236,05

354,07

708,15

1026,80

8504 Broskev parfémový olej

149,16

238,66

477,30

8206 Vanilka SO

219,38

329,06

658,12

954,27

8505 Convalia parfémový olej

97,84

156,22

313,04

8506 Čokoláda parfémový olej

99,83

159,72

319,44

8507 Fialka parfémový olej

99,83

159,72

319,44

8509 Jasmín parfémový olej

112,18

179,48

358,96

KRÉMY EMOTION
Kód
zboží

8% sleva

Kč
500 ml I

8510 Karamel parfémový olej

94,76

151,61

303,22

8401 Ambra RK

50 ml D
153,43

100 ml E 250 ml H
253,15

506,29

810,05

8511 Kokos parfémový olej

87,64

140,22

280,44

8402 Avocado RK

286,30

472,37

944,75

1511,60

8512 Med parfémový olej

99,83

159,72

319,44

8403 Caramel RK

166,27

274,34

548,67

877,87

8513 Medový meloun parfémový olej

87,73

140,36

280,72

8404 Eterica RK

166,27

274,34

548,67

877,87

8514 Meloun parfémový olej

99,83

159,72

319,44

8405 Melone RK

214,59

354,07

708,15

1133,03

8515 Tabák parfémový olej

118,99

190,38

380,76

8406 Vanilla RK

227,17

374,82

749,64

1199,42

8516 Vanilka parfémový olej

98,87

158,20

316,38

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT
kód
zboží
PŘEVODNÍ TABULKA OBJEMŮ NA PÍSMENOVÝ KÓD

A
B
C
D

5 ml
10 ml
20 ml
50 ml

E
F
G
H

100 ml
150 ml
200 ml
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

bez slevy

Kč

9416 Pilník skleněný

49,50

6000 Ochranná rouška, bal. 5 ks

10,80

9504 Želatinové tobolky, V1, bal. 100 ks
9500 Tričko AKH pracovní

34,00
S

M

L

XL

XXL

78,00

78,00

78,00

78,00

78,00

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

www.emotion-cosmetic.eu
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