


Jedním z projevů podzimu jsou i každoročně se opakující cesty stěho-

vavých ptáků jižním směrem, aby pak zimní měsíce strávili pěkně 

v teple. Jistě je to pro ony opeřence značně náročné. Konec konců, 

aby stěhování nebylo. Nejsa opeřencem, stěhování potkalo i mě.

Nikoli na jih, ale na západ. Je tedy nad slunce jasné, že důvodem stěhování 

nebyla cesta za teplem… Stěhování ač náročné bylo zvládnuto celkem dobře, 

nic mimořádného se neudálo.

Přesto plně chápu ty kdož tvrdí, že je lepší vyhořet než se stěhovat. A tak místo okamžitého provozu

nastalo čekání, které se zdálo být nekonečným, až řemeslníci ukončí své práce.

Objednávky se množily, jejich vyřizování vázlo. Vznikl tak skluz zhruba tři týdny. S novými zaměstnanci to také nebylo

úplně jednoduché, konec konců byli to lidé, kteří se „za provozu“ museli mnohé učit. V době, kdy píši tyto řádky, se mi již dýchá lépe.

Skluz byl díky přesčasům, práci o sobotách a nedělích prakticky vyrovnán, od začátku listopadu již budeme schopni vyřizovat zakázky

průběžně. Chtěl bych tak poděkovat všem, kteří na své preparáty museli čekat až neskutečně dlouho, za jejich trpělivost. Konec konců

jako zákazník bych byl samozřejmě i já mezi těmi nejvíce nedočkavými. Jsem rád, že „ona generálka“ jak na Vánoce, tak i čas budoucí

nám sice dala, lidově řečeno zabrat, ale noví zaměstnanci pracovali až na hranice možnosti a za dny minulé se stali profesionály. Tato

vánoční „Aromka“ se tak trochu liší od předešlých. S tím stěhováním a zaučováním prostě nezbyl čas na psaní článků. Zato jej zaplnil

štědrý „Voňavý vánoční kalendář“, který jistě potěší všechny příznivce, jak jinak než voňavých preparátů. V době, kdy k vám tohoto

roku poslední vydání časopisu Aromaterapie dorazí, budou již přípravy na Vánoce snad ve všech domácnostech každodenně cítit.

Zbývající čas pak uteče jako voda.

Nezbývá tedy než popřát, aby to byly pro každého svátky klidu a pohody v duši. Tradiční je i popřát bohatého a jistě i voňavého Ježíška.

Pár dní nato se rozloučíme se starým rokem a vstoupíme do nového. Všem čtenářům přeji, aby byl lepší než ten letošní, ale hlavně pevné zdraví.

Váš Karel Hadek   

Foto Irena Jurásková
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Nezahrávejte si s Hadkem
Minulý měsíc jsem se se svou přítelkyní ocitl v jednom krum-
lovském hotelu pouze s částečným hadkovským vybavením.
Nesouhrou náhod a souhrou mých pochybení s leností jsem 
si totiž zabalil pouze Grepový koupelový olej, Depilol(?) 
a Femisheu(!).
Jednalo se sice o jeden a půl dne, ale naše neschopnost 
v pohodě přežít bez kompletní hadkovské výbavy (která se jak
bolševník pořád rozrůstá), nás nutně tlačila k zamyšlení, jak
se této závislosti zbavit:
Přítelkyně se totiž z nouze 2× (dopoledne!) koupala („abych
si ho (ne mne) aspoň trochu užila“). A protože na můj částečně
zištný návrh „Dejme ještě jednou Femisheu...“, odpověděla:
„Tu jsme zkoušeli už dvakrát...“, vyčistil jsem si alespoň zuby
(Depilolem!). „Zlozvyk“ aromaterapeutického nadužívání
jsem sice proklínal, ale doma jsme se po absťáku pořádně 
přehadkovali.
Pokud bych si mohl něco přát, a za takovou zakuklenou 
reklamu asi nemůžu odejít s prázdnou, tak rejstřík těchto
návykovek. S obdivem a díky.

Petr V.

Dobrý večer pane Hadku,
děkuji za informaci o změně působiště. Přeji Vám hodně pohody,
štěstí a spokojenosti na stříbrském pracovišti. Sama jsem ve
Stříbře před odchodem na mateřskou dovolenou pracovala,
takže mi Vaše informace přišla tak trochu vtipná (život má
smysl pro humor, ale to jste už asi zjistil i Vy). Stříbrsko je
hezký region a myslím, že mu i trocha provonění a očištění
momentálně jen prospěje (před měsícem došlo k propouštění
stovek lidí z výrobního podniku a nálada nebyla moc optimis-
tická). Navíc z Plzně to k Vám budu mít blízko.

Pro odlehčení jistě náročné doby stěhování se s Vámi podělím
o jednu aromaperlu. Výrobky KH mají v naší domácnosti již
pevné místo, a tak na mnoha různých místech jsou vyrovnány
lahvičky a kelímky se zelenobílým logem. Jedno slunečné
odpoledne jsem se chystala vyrazit s dětmi v kočárku na 
procházku. Po nalodění do kočáru jsem chtěla udělat poslední
krok před opuštěním domova a děti namazat opalovacím 
olejem. A tak jsem v lednici z malé lahvičky nalila trochu oleje
do dlaně a cestou k dětem jsem se kochala vůní… Jednomu
dítku jsem rychle namázla tváře a trochu ručičky, na víc mi
nezbylo, když mi došlo, že vůně je hřebíčková! Začalo mi být
náhle velmi nepříjemné vedro, protože mi bylo jasné, že jsem
se přehmátla a namísto opalovacího oleje jsem otevřela
Cayatherm! A moc dobře vím, co tenhle přípravek dovede,
manžel si po masáži zad vždycky libuje. A tak jsem celá zpo-
cená letěla pro mandlový olej, nic nechápající dítko omyla 
a přemazala a čekala, kdy začne rudnout, a v duchu si gratu-
lovala, že jsem oleje měla jen málo a nezmazala i druhé dítko.
I po nekonečných pár minutách bylo postižené dítko veselé,
nerudlo (narozdíl ode mne) a vypadalo, jako by se nic nedělo
a krok s Cayathermem se vůbec nekonal – k mé radosti. A pro-
tože všechno dobře dopadlo, můžu už s veselou historkou
bavit blízké a řádně čtu etikety výrobků.

Příjemně slunečné a voňavé dny Vám přeje Hana K.

Vážený pane Hadku, 
konečně jsem našla trochu času, abych Vám napsala své 
zkušenosti s Vašimi výrobky. Po telefonu jsme spolu řešili
manželovu „zasloužilou“ a nezničitelnou bradavici. Přípravek,
tuším Thymion, vyvolal reakci (vyrážka), ale pak to přišlo 
– tújový olej bradavici zničil a „klepu na dřevo“, zatím se
nevrátila. Díky! 
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Druhá záchrana – na dovolené naše neposedné dítě běhalo
okolo bazénu a rozřízlo si nohu. Nejdřív jsem naši dceru
donutila máčet nohu v moři, a pak už přišla na řadu levandule
spolu s medem – z Vašeho cestovního balíčku. Dělali jsme
zábaly a světe div se, nemuseli jsme navštívit ani lékaře
(natož podstoupit šití), dcera dnes ani nemá nějakou výraz-
nou jizvu. Díky Vám. A my prožili i tak báječnou dovolenou.
Jinak, chystám se na Váš kurz v Č. Budějovicích a moc se těším
na osobní setkání s Vámi. 

Díky. I. P.

Vánoční čas – vánoční
zamyšleníčko
Co to vlastně je vánoční čas? Každý jej vnímáme jinak, a přece
všichni stejně. To stejné spočívá v tom, že patříme z hlediska
přírody do stejného druhu. Jsme lidé.  Různé je to v tom, že
každý z nás vnímá jinak, a věci v sobě také uspořádává jinak,
a proto pro každého z nás i něco jiného znamenají.
Ať už žijeme jakkoliv, Vánoce v nás všech probouzí podobné
„pocity“. Což znamená, že očividně na nás všechny mají mnohem
větší vliv než jiné části roku, a také než jiné svátky a tradice. 
Na vánoční svátky každý z nás pocítí něco zvláštního, něco, co se
jej dotkne uvnitř a o čem se nedá mluvit ani psát. Vánoce jsou
nejspíš pocit. Pocit domova, jistoty, sounáležitosti, lásky, rodiny.
Přiznejme si, že je to však také tak, že jako lidstvo spočíváme
v našem vývoji v určitém bodě, kde naše tendence „utíkat“ 
od prožívání a pocitů (protože je to něco myslí neuchopitel -
ného a neovladatelného), se projevuje obchodním šílenstvím, 
nakupovacím bláznovstvím, nervózním úklidem a mnoha 
a mnoha prázdnými slovy. 

Podívejme se na tu tradici. Ne moc složitě. Jednoduše. O co tu
vlastně jde. Jak člověk může vánoční čas prožít a využít vše,
co mu toto období, ta rytmická vlna naší planety ve svém
pohybu kolem Slunce, přináší.
Kdysi se slavil návrat Slunce. Později narození Ježíše. Obojí
může být našemu zkoumání  ku prospěchu. Slunce je jako 
astrologický symbol spojováno s vědomím. I narození Ježíše
můžeme vzít jako symbolickou událost, a i ta může znamenat
zrození vědomí v člověku. Symbolicky vzato je tedy v tuto
dobu možné, aby tam, kde byla tma (naše nevědomost, nezna-
lost, nepochopení), zjevilo, přišlo, objevilo se světlo (pochopení,
porozumění, uvědomění). 
Vánoční čas je tedy čas velké příležitosti k rozšíření vlastního
vědomí, k vlastnímu vývoji, pochopení a porozumění. 
A vzhledem k tomu, že veškerá lidská bolest a utrpení pochází
jen a jen z lidské nevědomosti a neznalosti, je to čas možností
nekonečně velkých a úžasných změn. Podvědomě to nejspíš
všichni tušíme. A tento podvědomý vliv v nás spojil Vánoce se
slovy jako zázraky, kouzla, splněná přání. Neboť to vše je
opravdu v tento čas možné. 
Možná jsme více zůstali pouze u vnějších projevů tohoto uvě-
domění, a tak si dáváme dárky, a na ty největší dary 
a možnosti, které jsou ukryty uvnitř nás, si potom ve všem
tom vnějším hemžení  ani nevzpomeneme. Přeji vám, ať se
vám to letos podaří. Ať najdete pro sebe chvíle vnitřního ticha
a rozjímání, a ať si letos všechny vnitřní dary, na které padne
vaše vnitřní světlo, vyzvednete. Pocítíte pak onu blaženou
vnitřní radost, po níž všichni tolik toužíme. A protože je
nakažlivá, určitě ji budou vnímat i všichni okolo. A to je moc
užitečné. Pro každého z nás a pro nás všechny dohromady. 
A napadá mne ještě něco (z jiného úhlu pohledu) a s trochu
netradičním názvem:
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Šťáva Vánoc
Zní vám to podivně? Nechte na chvíli logiku spát a vzbuďte
své asociační myšlení. Jen tak si lze užít tento článeček.
Uvidíte, jestli se vám to bude líbit. 
Čtete právě Aromaterapii. Vezměme tedy pojem éterický olej.
Co to vlastně je? Velice lapidárně řečeno: vezme se kytka (nebo
jen nějaká její část – to častěji) a vymáčkne se z ní její šťáva.
A máme šťávu z kytky! To je přece úžasné! Máme její šťávu! 
V hovorové řeči říkáme: „to má šťávu“ nebo „tomu nějak chybí
šťáva“. Všichni cítíme, co tím dotyčný, který vyřkne tato slova,
myslí. Většinou nemáme rádi, když je něco příliš suché, nebo
je někdo suchar nebo když něco nemá šťávu. 
Co udělat s tím, aby naše Vánoce měly šťávu? Aby to byly
úžasně „šťavnaťoučké“ Vánoce? Každopádně je třeba hodně
lásky, hodně lásky a ještě víc lásky. To je nutné dělat celý rok.
Láska jen na Vánoce je tak nějak podezřelá. Takže hodně moc
a nejvíc lásky. A co s tou šťávou? 
Víte co? Pro každého na tomto světě existuje jeho vlastní
„kytka“. Šťáva z ní dodá šťávu i člověku, k němuž se hodí. Pro
každého z nás tak existuje éterický olej (to je ta „šťáva“ 
z kytky), který nám dodá šťávu! Stačí ji jen najít. Stačí jen
najít ten svůj éterický olej.  Je prima, že je tu z čeho vybírat. 
Jak ho najdete? Použijte svoji intuici! Užijte ji přímo, nebo si
vezměte kyvadlo, zkuste automatickou kresbu, mluvte se
sebou, komunikujte se svým podvědomím! Nebo si nechte
zdát sen o nejlepším éterickém oleji pro vás. Můžete takovou
šťávu – tedy éterický olej – věnovat jako dárek druhým. Páni!
Věřím, že letos budou úžasné šťavnaté Vánoce u nás všech.
Přeji hodně lásky a krásné a šťavnaté Vánoce! A hlavně si letos
„vyzvedněte“ všechno „světlo“, ať se nám v tomto světě, který
vytváříme, žije dobře.  

Radka Mužíková, Centrum Radost, tel. 776 092 777
www.centrum-radost.webnode.cz  E-mail: radost.radost@seznam.cz

P. S. Pokud si myslíte, že sami si svůj éterický olej nedokážete
najít a vybrat, pak nutně potřebujete lahvičku sebedůvěry. 
Ó kéž by taková existovala. Pravda je, že svou sebedůvěru
můžete budovat a vytvářet jen a jen vy sami. Stejně tak i naše
vnitřní dary a světlo si můžeme vyzvednout jen my a nikdo
jiný to za nás udělat nemůže. Mohu vám říct, jak na to. Vše
ostatní je ve vašich rukou. 

Vážení příznivci aroma -
terapie, je libo masáž?
Dny jsou kratší a kratší, venku začíná být nevlídně.... Jak se
tak méně pohybujeme, začíná spoustu z nás (alespoň sem –
tam) pobolívat v zádech. Což také do programu pro udržení
kondice těla přes zimu zařadit i masáž?
Rád bych se s vámi podělil o zkušenosti s preparáty nesoucími
logo Karel Hadek, používanými v naší masérně. 
Nebudu se rozepisovat o příjemném a finančně zajímavém
Mandlovém oleji, který tvoří základ pro většinu masáží. Éterické
oleje z nabídky p. Hadka si také každý „dokape“ sám dle
svých znalostí, chuti, počasí, potřeby, nálady... Ani se nebudu
rozepisovat o svém letitém kamarádu Thermotonu, jehož vůně
a skluz mě před mnoha lety doslova fascinovaly. A přesto, že
jsem se k němu (a k „hádkovi“) dostal později, tento vjem byl
tak silný, že jsem si olej i po letech okamžitě vybavil. 
Rád experimentuji, zkouším nové produkty, a protože problé-
my klientely jsou velmi pestré, s radostí vítám novinky od
Aromaterapie Karel Hadek. Budu se tedy věnovat spíše nověj-
ším pomocníkům maséra. 
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Po uvedení Cayathermu jsem si ho hned objednal do masérny.
Protože mě preparát moc nenadchl, prohodil jsem pár slov s p.
Hadkem, který mi vysvětlil, že „p. Cayatherm“ je lenoch líná,
a tudíž chce přece jen více času. Použití fólie a zábalu jsou věcí
bezpodmínečně nutnou. Poslechl jsem, a od té doby ode mě
odchází spousta klientů (nejen s lumbagem) s „tekutou capsa-
icinovou náplastí“ a věřte, že si ji nemohou vynachválit a při
další návštěvě se mě ptají, jestli jim mohu zase dát ten olejíček.
Dalším preparátem, který mi velmi dobře slouží při akutním
svalovém napětí po předchozí námaze, je preparát Dr. Voštěp.
Přesto, že na jeho vývoj bylo (dle slov p. Hadka) třeba velmi
málo času, stále mě udivuje, jak při masáži s ním svaly doslo-
va měknou pod rukama a pokožka vláční. I já sám si jej často
navečer vezmu za společníka a dávám svým zmoženým sva-
lům co proto. A jeho použití v koupeli... Tak nějak bych si
představoval mokrou saunu... 
Přestože olej nádherné barvy a specifické vůně pod názvem
Třezalkový olej patří do nabídky firmy již od počátku, i u něj

bych se rád zastavil. Jeho širokospektré působení ocení nejeden
klient. Co se týče užití na svaly, hodí se hlavně pro bolestivé
případy, při předráždění, při akutních stavech... Při masáži 
s ním mám pocit, že se do masírovaných míst vloudí i slunce,
které třezalku provází jak na louce, tak při maceraci. 
Z novinek jsem velmi spokojen s Lecitolem MSC-N, který
nejenže je za vynikající cenu, ale jehož skluz mi při klasických
masážích páteře velmi vyhovuje. Vodu při masáži nepřidávám
– i když je teplá, na těle vždy chladí. A pokud má někdo z kolegů
pocit, že se při masáži s tímto olejem více nadře, doporučuji
přiředit jej např. slunečnicovým olejem. Pokud nepřiředíte 
a tahy zpomalíte, bude Vám (či spíše Vašemu klientovi) odmě-
nou příjemně prokrvené svalstvo. Pokud chci klientkám udělat
pozdvižení, přidám při masáži velmi příjemně vonící Lecitol
Royale, který nikdy nezůstane bez povšimnutí. 
Poslední z novinek, které se v naší masérně natrvalo zabydlely,
je Lecitol Walo. Aplikuji ho poměrně často, jelikož spousta 
klientů (a s tím souvisí i jejich letitá svalová napětí) má také
potíže se špatnou látkovou výměnou (většinou díky nezdravé
stravě a životosprávě vůbec). Také jsem ho několikrát použil
jinak než k masáži. Po zábalu s tímto olejem si totiž dávají říci
i nějaké ty starší zatvrdlinky kolem kolenních i hlezenních
kloubů (a určitě nejenom tam). Jistě ještě časem přibudou 
i další zkušenosti – vždyť preparát je na světě pár týdnů...
Samozřejmě by nemělo zůstat jen u masáží. Ona i taková
sauna je skvělým pomocníkem k udržení kondice a zvyšování
imunity, detoxikaci těla, relaxaci... O samotě, či s přáteli... 
V klidu, či při rušných debatách... No a při použití některé ze
směsí éterických olejů řady SAUNA tento efekt ještě násobíte,
určitě je z čeho vybírat. 
Přestože by se našlo ještě mnoho z řady příjemných věcí péče
o tělo, určitě bychom neměli opomíjet také ty méně příjemné 
a méně populární. Jsou tu věci jako vhodná skladba stravy či
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dostatečný pitný režim, které velmi ovlivní naši celkovou kon-
dici, a to nejen přes zimní období. Nejen k udržení svalové
rovnováhy je nutný pohyb! A nejlépe pohyb komplexní, celo-
tělový. Kromě některých druhů cvičení (např. jóga, poweryoga
a další) je tímto „zázračným pohybem“ i správně provedená 
a v dostatečné intenzitě nadávkovaná „obyčejná“ pěší chůze!
Co říkáte na výzvu 10 tisíc kroků denně pro udržení zdraví 
(a svěží mysli)? Nebo opět zvítězí pohodlí domova?

S úctou a přáním pevného zdraví 
Radim Horenský – masérna BAZÉN

Karel Hadek – pohled očima
kosmetičky
Jako dlouholetá kosmetička mám zkušenosti s mnoha výrobky
různých, někdy i renomovaných značek. Pro svou práci jsem
se musela seznámit se vším, co náš trh obsahuje a nabízí,
abych klientkám poskytla tu nejlepší kosmetiku. Stanovila
jsem si však pro svou práci některé priority. Mou první prioritou
bylo to, že nesmím klientkám v žádném případě uškodit. A na
to je potřeba se dívat z dlouhodobého hlediska. Mou druhou
zásadou je, že kosmetika nesmí škodit ani mně, neboť jsem 
s ní dennodenně v přímém kontaktu. Tím se dostávám k nej-
častějšímu problému, a sice nesnášenlivosti jedince na různé
konzervanty a jiné chemické, či rádoby přírodní ingredience
obsažené v kosmetických přípravcích, které některé firmy
inzerují a vytvářejí tím u zákaznic iluzi věčného mládí. Mnoho
žen podlehne často masivnímu, ale čistě komerčnímu tlaku 
v reklamách, aniž si uvědomují, že si vlastně mohou škodit.
Vysvětlím: Některé přípravky, nabízené pro zlepšení pleti, totiž

obsahují chemické látky, které při používání pleť dehydrují,
přičemž jsou tyto výrobky často deklarované jako hydratační.
A přitom fak ticky pleti škodí. Až katastrofální důsledky dlou-
hodobého použí vání těchto přípravků mám u mnoha svých,
především nových klientek, často přímo před očima. Jak často
říkají, zkouší na trhu najít nové a nové přípravky, které vyřeší“
jejich problémy s pletí. Jako řešení jim nabízím, dle mého
názoru revoluční,  aromatera peutickou kosmetiku Karla Hadka.
Jako profesionálka se zajímám o chemické složení preparátů 
a právě preparáty z nabídky Karla Hadka jsou opravdu čistě
přírodní, což ze složení zcela jasně vyplývá. Tato kosmetika
sice není obsažena v reklamních blocích televizí, či jiných
médií, zato však vykazuje naprosto ojedinělé výsledky.
Preparáty jsou nejen kosmetikou, ale mnohdy mají i velice
významné léčivé účinky. Například Althea na rozšířené cévky,
Lipioséra, které řeší i pigmentové nerovnosti pokožky. Nelze
opomenout nabídku Eleutherococcu na posílení imunity orga-
nizmu. Výhradně s výrobky Karla Hadka pracuji již čtrnáct let
a všechny mé klientky jsou s nimi spokojeny, a proto od nich
nehodlám ustupovat a zkoušet cokoli jiného. Tato kosmetika mě
přivedla ke skálopevnému přesvědčení, že ošetřování pleti musí
být v souladu s pří rodou a nikoliv proti ní. A ještě něco navíc, je
přece daleko důležitější obsah a účinek, nežli krásná krabička
s nabídkou věčného mládí a ohlupující reklama v médiích.
Zkrátka, na kosmetiku firmy Karel Hadek nedám dopustit.

Soňa Zikmundová – kosmetička

Milá kytičko plná sluníčka...
...jsi nazývaná bylinkou svatého Jana, jehož svátek je symbo-
lem posvátných sil světla (Slunce) a tepla (léta). A už naše
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praprabáby velmi dobře věděly, jakých darů se Ti od Matičky
Přírody dostalo. Léto plné sluníčka umíš vlít do našich údů,
pohladíš neklidné nervy, vystresované celospolečenským
napětím, při podzimních plískanicích před Tebou utíkají
melancholie i deprese…
Tím však Tvé schopnosti nekončí. Motáš hlavu lékařům 
i výzkumníkům. Rádi by objasnili přesné mechanizmy Tvého
působení, neboť patříš k nejstarším používaným bylinkám 
v dějinách léčitelství i lékařství – a zatím se jim to nepodařilo.
Moudrá Příroda Tě obdařila talentem uklidnit další moderní
nemoc – žaludeční neurózu.
A co Janův olej? 
To je kapitola sama o sobě. Než jsem potkala pana Hadka,
používala jsem tuto Tvoji formu na veškeré kožní potíže 
– jemně zahojíš každou ranku, ze suché a podrážděné kůže
uděláš hebký samet, troufneš si i na suchý exém. Omrzliny 
a popáleniny jsou pro Tebe hračkou…
Jen ta domácí výroba byla zajímavá a občas se stalo, že mi olej
coby nosič Tvých vyluhovaných darů trošku „zavoněl“.
Pak jsme se u kafe s panem Hadkem přiznali ke společné
kytičkové lásce, kterou jsi Ty – a já se nevinně zeptala, zda by
šlo z Tvých květů stvořit i nějaké „mazání“… Jelikož pan
Hadek je muž činu a každou lidskou bolístku považuje za
svou, přivezl mi před jedněmi Vánocemi na vyzkoušení krás-
ný dárek – Josheu. Tebe v bambuckém másle.
To bylo radosti. Kelímek jsem střežila jako oko v hlavě, vždyť
mastička hojila skutečně vše – prasklý palec, odřené koleno,
suchou kůži, spáleniny po horkém oleji, svědivou kopřivku.
Vyzkoušela jsem ji i na ženské problémy – po nejmladším
dítku se mi v určitý pravidelný čas nalijí prsa a i když už 
4 roky nekojím, pěkně to bolí. Lékař mi doporučil „léčbu“ 
chemickými hormony – ani za nic! To se raději budu trápit 
s mlékem do smrti. Pak mi v chytré knížce o bylinkách přišlo

pod ruku povídání o Tobě – tak jsem se začala pravidelně
mazat. A nezklamala jsi.
Nejvíc jsem Ti ovšem děkovala, když mě propustili z nemocnice
po operaci páteře. To je zásah, který velmi rozhází nervový
systém, nemluvě o jizvách, které zanechává na těle… Byla
jsem poučená, jak se o ně starat, jak promazávat, aby se nedělaly
srůsty. A dostala jsem i doporučení na analgetické vazelínové
mastičky, kterými mám masáž provádět. Vazelínu jako alergik
nesnesu, léků jsem byla po pobytu v nemocnici přesycená,
potřebovala jsem vyčistit ledviny i játra a ne mazat se další
chemií.
Co teď?
Začala jsem pít bylinky, mezi nimi i Tebe. Pomalu se mi ulevo-
valo, ale jizva bolela. Zjistila jsem, že máš dar fungovat i jako
analgetikum a sedativum. Tak obklady? Ale vždyť mám Josheu!
Tím se zavedl rituál – na záda si moc nedosáhnu, tudíž, kdo
měl doma zrovna volné ruce, mastil mamce záda…
A jak to dopadlo? 
Milá kytičko, sbírám Tě s obrovskou úctou a vděčností, děkuji
Tobě, Matičce Přírodě i panu Hadkovi…
Při kontrole v nemocnici doktoři nevěřícně koukali, co jsem
dělala. Jizva je jen čárečkou, srůsty nulové. A kolik prý 
a jakých beru léků od bolestí? Při potížích s páteří je to běžné.
Vážení páni doktoři, léky neberu. Pokud mě záda „chytnou“,
mažu, mažu a mažu Josheou. Ale objevil se háček. Kelímek
není bezedný. Honem telefon do Německa – bude se to zázračné
„mazání“ vyrábět? Bude! A dokonce s vylepšenou recepturou.
To původní bylo hodně tuhé jako bambucké máslo (  nutnost
rozpouštět v teple ruky). Teď už mám v lednici další dávku,
krásně „lila“, lehce natíratelnou – čím to, toť tajemství páně
Hadka. 
A tak hurá! Kytičko, kveť, pomáhej všem, kdo si Tě váží a s díky
Tě používají…

www.karelhadek.eu



z dopisů

8 www.karelhadek.eu

Díky i moudré hlavičce, která umí přiblížit Tvé tajemství nám,
běžným lidičkám, a kdo ještě neuhodl, které kytičce je mé
písmo věnováno, rozluštění nakonec: v němčině Janova bylinka,
slovensky ĺubovník bodkovaný a česky – TŘEZALKA TEČKOVANÁ.

S úctou M. F. kousek od Brna

Poznámka redakce:

Preparát JOSHEA bude uveden na trh v prvním čtvrtletí roku 2010.

Vůně Vánoc na Výtoni
„Ten váš krámek je cítit už od tramvajové zastávky!“, halasí
už ode dveří paní Lebdušková, jedna z mnoha stálých zákaznic
království bylinek a vůní PÉČE O TĚLO – AROMATERAPIE 
v Praze 2 na Výtoni. Vnímavý zákazník nenápadný krámek
opravdu najde po čichu, protože v těchto sychravých dnech se
z něj do širokého okolí line dojemná vůně Vánoc. „Vánoce bez
Hadka si už vůbec nedovedu představit, voňavé dárky pro

celou rodinu nakupuji jedině tady.“, říká spokojená zákaznice
paní Lebdušková a pokračuje: „Zdejší dobrá víla, paní Jana
Komers Svobodová, nejen dobře poradí s výběrem preparátů,
ale přidá i něco navíc – milý úsměv a vlídné slovo, to je dneska
v obchodech veliká vzácnost.“
Pražskou bylinkovou apatyku najdete na dohled od stanice
tramvaje Výtoň, v ulici Na hrobci 1, v Praze 2 – Nové Město.
Nabízí tam mimo jiné kompletní sortiment firmy Aromaterapie
Karel Hadek s. r. o. včetně kvalifikovaného poradenství.
Otevřeno mají každý všední den od 800 do 1900 hodin, telefon:
224 911 337, mobil: 737 825 621, e-mail: 
aromaterapie.praha@seznam.cz.
A jakou vůni na letošní Vánoce doporučuje svým zákazníkům
paní majitelka Jana Komers Svobodová? „Jednoznačně někte-
rou z řady osvědčených vánočních směsí éterických olejů od
pana Hadka. Přijďte a račte přivonět!“

Změna objednacích kódů.
Stačí troška nepozornosti a na problém je zaděláno. A tak se
přihodilo, že při uvádění novinek v Aromaterapii č. 3/2009
některé nové preparáty obdržely objednací kódy, které již byly
dříve zadány jiným preparátům. Věc nejen vrcholně nemilá,
ale současně i zdroj chyb.
Od 9. listopadu budou pro následující preparáty platit i nové
objednací kódy:

2735   Lecitol Lindenol 
2736   Lecitol Ylja         
2737   Lecitol Walo

S těmito novými kódy budou uvedené preparáty prezentovány
jak v časopisu Aromaterapie, tak i v e-shopu.

Karel Hadek
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Parafínové zábaly, 
nebo termorukavice?
S příchodem podzimu a měnícího se počasí se může objevit 
i problém pokožky rukou. U některých klientek jde o suchost,
u jiných se opět objeví ekzém a je zde i problém chladných
končetin. Podzimní práce na zahradě, sklízení plodin, zazimo-
vání květin a stromů, rytí a příprava půdy k zimnímu spánku
se silně projeví na kvalitě pokožky rukou a nehtech. Stejnou
měrou přispívají saponáty, mycí a dezinfekční prostředky. 
Mnoho žen se za svoje ruce stydí a ostýchají se vyhledat
odbornou pomoc. A přitom ruce si ji tolik zaslouží. Jak často
říkáme „jsem jako bezruká…“. Vše do nich bereme, nosíme 
v nich nákupy, v nich máme žehličku a jejich pomocí žehlíme
prádlo svých blízkých. Ale především v těchto rukách jsme
nosily naše děti, hladily je, aby neplakaly. Tyto ruce tišily naše
děti a dodávaly jim pocit bezpečí. Může být něco krásnějšího?
A teď se za ně stydíme…  Právě ony si zaslouží pohladit. Ruce
jsou naší součástí, jsme to my a my si pohlazení zasloužíme.
Ruce údajně prozrazují naše stáří a ve dlani máme vepsaný
náš život... Co vy na to?
Možností ošetření rukou je mnoho. Masáž, zábal, peeling,
maska. První dva postupy patří mezi nejčastěji využívané,
pokud se klientky odhodlají k návštěvě manikérky. A jak takové
ošetření vypadá? U každé manikérky jinak. A jaké je ošetření
preparáty KH?
Nejprve vám manikérka ruce očistí dezinfekcí, to nařizuje
zákon, prohlédne si je a zváží, co je pro vaše ruce i vás nejlepší.
Pak vám postup objasní a případně vysvětlí. Většinou nejprve
upraví skleněným pilníkem délku a povrch nehtu, po té nanese
olejíček Elastosan na ošetření nehtové kůžičky, který lehce
vmasíruje a pomocí dřevěné tyčinky kůžičku zasune k lůžku.

Kůžičku nestříhá, pouze odsune, předchází tak i tvorbě záděr.
Po té vezme některý z preparátů vhodných k ošetření rukou
klientky a provede masáž prstů, hřbetu ruky, dlaně, zápěstí 
i předloktí. V některých místech lehce stiskne akupresurní
body. Protáhne vaše prsty, aby zjistila, jak jsou na tom vaše
prstové šlachy. Dále ruce zabalí do fólie nebo mikrotenového
sáčku a umístí do předem vyhřátých termorukavic. 

A co děláte vy? Klidně sedíte v pohodlném křesle a třeba se
zavřenýma očima posloucháte relaxační hudbu. Máte chvilku
pro sebe. Pokud se vám zdá teplota v rukavicích malá, je
možno ji zvýšit. Nebo naopak.

Které preparáty jsou pro toto použití vhodné? Nejčastěji jde
o krém Sheaderm TH a Balnaru TH. Sheaderm TH je mastnější
a má hustší konzistenci a Balnaru TH je jemnější a ocení jej 
ti, kdo mají nějaký ten ekzém. Stejně tak se dá používat
Leciderma N, Lecitol Z, Lecitol S, do kterých můžeme přidat
éterické oleje. A věřte, že ani gelové nebo akrylové nehty po
ošetření těmito preparáty nepadají. Žádný z těchto preparátů
nesmýváme. Naopak, je žádoucí, aby se preparát vstřebal, 
a tak ošetřoval pokožku co nejvíce. K tomu pomůže i teplo,
které vzniká v rukavicích. Termorukavice sice nevyřeší pro-
blém chladných rukou okamžitě, ale pomohou ruce prohřát.
Zkuste, jak se budete cítit... Rukavice jsou dobrým pomocníkem
i pro domácí používání. Setkat se s nimi můžete i u pedikérky
a masérky. Samozřejmě i při kosmetickém ošetření, když
odpočíváte s maskou na ošetřeném obličeji, vám může vaše
kosmetička pohladit ruce a prohřát je v rukavicích.
Pokud navštívíte provozovnu, kde nepoužívají kosmetické
preparáty Aromaterapie KH, bude postup podobný. Manikérka
upraví nehet, odstraní kůžičku, provede peeling a po té vloží
vaše ruce s roztaženými prsty do předem vyhřáté vany s para-
fínem. Jde o speciální vosk, který se získává při destilaci ropy
a jeho teplota tání je okolo 50 °C. Ruce vkládáme do vany 2–3 krát

9www.karelhadek.eu
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abychom docílili požadované vrstvy. Na teplý parafín natáhne
manikérka plastový sáček a froté rukavice. Ruce ponecháme 
v zábalu asi 15 až 20 minut a následně odstraníme sáček 
i s parafínem. U parafínu je vhodné provést test citlivosti. 
Já vím, které ošetření budu volit. Jak jste na tom vy? Pokud
vaše manikérka rukavice zatím nemá, můžete jí je doporučit.
Nebo si je můžete zakoupit domů pro sebe a svoje blízké...
Spolu s rukavicemi obdržíte dva krémy Balnaru TH a Sheaderm
TH, mikrotenové sáčky a malé překvapení k tomu. Možná, že
se myšlenka pořízení termorukavic bude líbit. Vždyť se nám
již blíží Vánoce. Přeji vám s termorukavicemi hodně spokoje-
nosti. Není žádným tajemstvím, že pomáhají i při bolestech
prstních kloubů.

Michaela  Švorcová – kosmetička, Heřmanův Městec
E-mail: salonaura@seznam.cz

Ošetřování pokožky v zimě
,,Přišla zima, přišel mráz, kam se, ptáčku, kam schováš...“
Tak nějak se to zpívá v písničce. Nás ale zajímá, co s pokož-
kou. Mráz je opravdu nepříjemným průvodcem a chlad také.
Postup ošetřování je v zimním období lehce odlišný oproti
podzimu.
Doporučuji vysadit krémy a zakoupit regenerační oleje, což
jsou vlastně bezvodé krémy. V nabídce jich je zajímavých hned
několik. Neroli, to přímo láká svou svěží, byť lehce svíravou
vůní a růže voní zase sladce tajemně. Mnohé z mých klientek
používají jasmín, a to hlavně k večernímu ošetření. Prý svůdně
působí na manžela… Tak nevím... zkusíte ho? Ten jasmín
samozřejmě. S nadcházející zimou se mění i potřeba vůní.
Saháme právě po těch těžších. 

Pokud si nemůžete vybrat ze stávající nabídky regeneračních
olejů, může vám vaše kosmetička či masérka, připravit olej
„na míru“. Myrha, pomerančové listí, badyán, mnohdy i ylang
podbarvený grepem...
Pokud se rozhodnete zůstat u krému, volte raději s malým
obsahem vody a úplně se vyhněte tzv. hydratačním krémům.
Dobrým společníkem nejenom na horách vám bude krém
Wintershea, určený k ošetřování pokožky trpící potížemi s chla-
dovou alergií. Za zmínku stojí i Sensishea, která je také bezvo-
dým krémem a jejíž základ obsahuje hodně bambuckého másla.
Oblíbené Lecidermy použít samozřejmě můžete, ale doporučuji
nevycházet bezprostředně po jejich aplikaci, ale počkat alespoň
čtvrt hodiny, právě kvůli zmíněné vodě.
A jak je to s tolik doporučovaným make-upem? Mnohé firmy
radí nevycházet bez něj ani z koupelny. Pokud používáte bez-
vodý krém nebo regenerační olej a přímo netoužíte make-up
použít, tak samozřejmě nemusíte. Pokud jste zvyklé a make-up
používáte i třeba kvůli zakrytí pigmentových skvrn či pih,
nebo je vaše pokožka bledá a vy toužíte po zdravější barvě,
zvolte make-up s rostlinnným olejem. K dostání jsou i s bam-
buckým či kakaovým máslem. Opět pozor na vysoký obsah
glycerínu, váže vodu...
A jak s pokožkou těla? V období zimy potřebujeme více prohří-
vat, protože mráz umí zalézt do morku kostí. Do Lecitolu Z
nebo Lecitolu Super přidejte lehce skořici, pomeranč, hřebíček
a hned vám bude tepleji. V podzimních novinkách se objevil
Lecitol Royale s příjemnou vůní růží a citrusů, Lecitol Ylja
s tajemnou vůní ylangu a jasmínu. Je určený pro relaxační
masáže třeba ve dvou. Pokud se vám jeho vůně zdá těžší,
můžete ji odlehčit již zmíněným grepem. Podpoříte tak i tok
lymfy. Lecitol Walo, určený právě pro toto ošetření, se mi
osvědčil v kombinaci se saunou. Na rozehřátou pokožku po
osprchování, místo mycích prostředků. Věřte, že se po jeho
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používání i lépe potím v sauně a tvrdí to i moje kamarádka,
která jej také začala používat.
Sauna je v době zimy hodně navštěvovaným zařízením. A když
už dělám něco pro sebe, tak pořádně. Nosím si éteráček, který
kapu na rozpálené kameny, právě kvůli voňavé atmosféře 
v sauně.
Každý člověk má jinou vůni, která je ovlivněna jídlem i pou-
žitím ingrediencí v jídle. Takový česnek v bramborácích... 
a vydržet v sauně s kuřákem... Zde moje éteráčky ocení i moji
spolupotící, kteří vědí, že ty svoje mohou nechat v tašce, pro-
tože přijde nějaká Michala, a ta bude mít zase něco extra pro
zdraví a hlavně pro čištění plic a posílení imunity. Teď to
vyhrává Atemol a poslední sauna byla antiseptická. Moc se mi
líbí, když se začnou místo fotbalu a hokeje domlouvat o tom,
co vlastně cítí, a co v tom oleji je za vůně... asi objednám celou
sérii saun a uvidíme, kdo z nich pozná, co v nich je.

Michaela  Švorcová – kosmetička, Heřmanův Městec
E-mail: salonaura@seznam.cz 

Žena, která dokáže dělat
zázraky
Je pátek 9. října, krátce po poledni. Vjíždím do obce na Kladensku
s neobvyklým jménem Velká Dobrá. Právě zde sídlí kosmetický
a masážní salón paní Soni Zikmundové, kde poprvé v životě
budu moci vidět, jak se krášlí ženy. Budu moci nahlédnout
pod pokličku tajemství, které mi až dosud bylo upíráno.
„Dobrý den, pojďte dál. Jste tady ale nějak brzo, klientka ještě
nedorazila,“ říká s úsměvem sympatická blondýnka a tiskne
mi ruku s překvapivou silou na to, jak je štíhlá. „Tak tady je

to mé království,“ říká a je na ní vidět, jak má svůj salón ráda.
Vkusně, ale přísně účelně zařízený salón je laděn do modra 
a působí velmi příjemným dojmem. Vévodí mu speciální lůžko
s velkou lupou, v bílé prosklené skříňce je množství lahviček
zeleně popsaných. Nedá mi to a čtu si názvy. „Ale vy tady
máte všechno jenom od jedné firmy?“ Ptám se překvapeně.
„Jistě, pracuji pouze s výrobky firmy Aromaterapie Karel
Hadek,“ odpovídá s krásným úsměvem kosmetička, ale na
další vysvětlování už nedojde. Do salónu vchází mladá, asi
pětatřicetiletá, hezká černovlasá žena. „Dobrý den, tak mě
tady máte, jsem Petra Benešová,“ představuje se a s paní kos-
metičkou se přivítá jako s dobrou přítelkyní. „Tak se do toho
dáme, ne? Mohl byste na chvilku ven, aby se Petra mohla při-
pravit,“ vykazuje mě kosmetička nekompromisně, a já tedy
padám. Když jsem zase směl zpět, ležela Petra na lůžku 
a Soňa Zikmundová jí nanášela na obličej jakýsi přípravek 
a začínala masírovat. Prsty se jí zkušeně jen kmitaly. Po chvíli
vzala do ruky jakýsi kelímek. „Teď udělám masáž obličeje
čokoládou, ale raději čokoládu používám jako pleťovou
masku.“ Za chvíli má Petra obličej a dekolt úplně hnědý. Foťák
mi jen cvakal. Po masáži jsem byl opět vykázán: „Uděláme
masáž zad a krční páteře,“ oznámila Soňa. Když jsem se 
vrátil, masírovala Soňa záda a musela to být pořádná dřina, 
o čemž svědčily kapky potu na čele masérky. Ve chvíli, kdy se
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věnovala masáži krční páteře, se zarazila, zavřela oči 
a důkladně projížděla prsty krk centimetr po centimetru.
„Když narazím na něco, co není v pořádku, zavřu oči, abych
se mohla dokonale soustředit a problém odstranit,“ říká po
chvíli. Nakonec si dámy nechaly líčení. Nejdříve Soňa vytvaro-
vala a nabarvila obočí, a potom přišla na řadu alchymie 
různých přípravků a hmatů. Po více než hodině byla paní kos-
metička s prací hotova a já byl opět vykázán, aby se Petra
mohla obléci. Když jsem byl vpuštěn zpátky do salónu, nevě-
řil jsem svým očím. Namísto hezké mladé ženy se na mě usmí-
vala oslňující krasavice a já pochopil, že jsem se právě setkal
se ženou, která dokáže dělat zázraky, mám na mysli kosmetičku,
samozřejmě. „Tak nyní již chápu, proč vypadáte tak skvěle.
Asi se i o sebe staráte stejným způsobem, že?“ Vymáčkl jsem
ze sebe po chvíli zírání otázku. Soňa Zikmundová se usmála:
„Jaká bych to byla kosmetička, kdybych sama o sebe nepečo-
vala? Ale musím se přiznat, že více času věnuji svým klient-
kám.“ Udělal jsem poslední fotky kosmetičky s vylepšenou 
klientkou a posadil se. „A co vy, jak jste spokojená?“ Obrátil
jsem se na Petru a vytáhl svůj novinářský blok, protože dikta-
fonu příliš nevěřím. „To víte, že jsem spokojená. K Soně
Zikmundové na masáže a kosmetiku chodím pravidelně každý
měsíc. Mám problémy s krční páteří a zásluhou zlatých ruči-

ček Soni Zikmundové vůbec mohu fungovat. Zkusila jsem
mnoho jiných, ale nikdo mi nedokázal takhle pomoci, jako
právě Soňa. Navíc pracuje s kosmetikou Karla Hadka, a ta mi
naprosto vyhovuje, protože je čistě přírodní. Jsem totiž alergik
a tahle kosmetika mi nijak neškodí ani nedráždí. Soňu jsem
potkala čirou náhodou, když mi ji jedna známá před čtyřmi 
a půl lety doporučila.
Chtěla jsem si kosmetiku Karla Hadka vyzkoušet a na vlastní
kůži se přesvědčit, že pověst o „zázračné“ kosmetice a zlatých
ručičkách Soni Zikmundové nelže. A opravdu nelhala, už při
první proceduře, ale i po ní, jsem se cítila báječně a od té doby
jsem Soně věrná a nikoho jiného už nehledám. Kosmetiku
Karla Hadka jsem používala i v těhotenství, úžasně se mi
osvědčila a nyní některé přípravky používá celá má rodina
včetně tříleté dcerky a jsme s ní maximálně spokojeni.“ Ještě
chvíli jsem si s Petrou povídal a po jejím odchodu se věnoval
nadmíru sympatické kosmetičce. „Nedopověděla jste mi, proč
používáte jenom a výhradně kosmetiku Karla Hadka, můžete
mi to říci teď? To víte, jsem zvědavý chlap.“ Soňa Zikmundová
si pečlivě umyla ruce, uklidila salón a přitom vyprávěla: „Již
sedmnáct let pracuji jako kosmetička a masérka a zpočátku
jsem používala mnoho přípravků různých kosmetických
firem. Jsem však alergik a dost jsem trpěla, takže jsem se ocit-
la před rozhodnutím, zda skončit s prací, kterou mám velmi

ráda, anebo najít firmu, jejíž
kosmetika mi nebude vadit a já
ji budu moci dělat dál. A samo-
zřejmě nabízet ji i svým klient-
kám s čistým svědomím, že jim
kosmetika neublíží. Jako členka
Unie kosmetiček jsem se před
čtrnácti lety seznámila s Karlem
Hadkem a vyzkoušela jeho pre-
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paráty. A alergie byla náhle ta tam. Od té doby používám
výhradně jeho výrobky a mohu je s klidem nabízet i svým kli-
entkám, protože vím, že ani ony žádnou alergií trpět nebudou.
Široké spektrum výrobků firmy Karel Hadek umožňuje totiž
ušít každé klientce kosmetiku tak říkajíc na míru. Díky neustá-
lému vývoji nových preparátů u této firmy mohu svým klient-
kám nabízet stále lepší a dokonalejší výrobky, například
Lipioséra nebo preparáty na bázi lecitinů. Ale těch výrobků je
strašná spousta a jeden je lepší nežli druhý. Většině mých 
klientek se staly výrobky Karla Hadka nedílnou denní součás-
tí a jejich vylepšený vzhled je pro mne tou nejlepší odměnou.“
Z výrazu Soni Zikmundové bylo patrné, jak svou práci miluje
a jak dopodrobna se seznamuje se vším novým, co firma nabí-
zí. „A víte co? Posaďte se mi tady, něco vám udělám,“ navrhla
pak s úsměvem. Poslechl jsem. Paní kosmetička mně nanesla
na obličej jakýsi přípravek a masírovala. „To je přípravek proti
vráskám, a jak koukám, měl byste sem zajet častěji, potřebo-
val byste to. A viděl byste, jak omládnete.“  Masáž byla velice
příjemná a přípravek, mimochodem naprosto přírodní, nád-
herně voněl. Už jsem se nedivil, že klientky si u Soni v salónu
nakupovaly tolik preparátů. Některé z nich však byly zdaleka,
a proto si Soňa Zikmundová založila e-shop. Zájemkyně 
o skvělou přírodní kosmetiku, které to mají na Kladensko
daleko, si mohou o všech výrobcích podrobně přečíst a potom
objednat na adrese: www.kosmetikachytre.cz
Bylo po třetí hodině, kdy jsem od krásné a velice příjemné kos-
metičky odjížděl, ale po pohledu do zrcadla, kdy jsem účinek
masáže viděl na vlastní oči, pravděpodobně do Velké Dobré do
kosmetického salónu Soni Zikmundové občas zavítám. Vždyť
kdo by nechtěl omládnout a třeba se zbavit i nějakých těch
vrásek, že? 

Vladimír Kapal

Děti a masáž
Co je v našem životě nejdůležitější? Po čem nejvíc toužíme? 
Za pár dní náš domov provoní vánoční cukroví, do naší vany
se nastěhuje kapr a v den, kdy se  rozsvítí stromeček, se rozzáří
dětské oči plné očekávání... Jak vám ten pohled připadá? Mě se
zdál vždy jiný... Tajemný, plný touhy a hlavně ještě větší lásky...
Z rošťáků se stali během chvilky andílci... Andílci, kteří se tulili
k mámě a tátovi a v očích jim hořely plamínky. Nebyl to však odraz
vánočních svíček, tahle záře zastínila kterékoliv jiné světlo...
O Vánocích jako bychom se měnili, otevírali se druhým, odklá-
dali svoje skořápky, jihli, byli vstřícnější, přátelštější, tulivější.
Častěji se necháme pohladit a v našich očích svítí plamínky. 
Je to krásné, teplé, ta volnost u srdce, ta vřelost... Ale proč 
je tomu ve většině případů jenom o Vánocích? Proč se stáváme
opět dětmi, a čekáme na vytoužené pohlazení plné lásky?
Kolik chvil plných laskavých doteků věnujeme našim dětem 
v době jejich dětství? Je jich dost? Kdo ví? Já osobně si myslím,
že čím je jich víc, tím lépe. Nikdy nezapomenu na hlazení „motý-
lích křídel“. Byl to přímo rituál: syn se ke mně tulil a řasami
mi šimral nos... Moc bych si přála, právě kvůli těmto okamži-
kům, vrátit čas. Mám pocit, že jsem ho měla hladit ješte víc,
že to bylo málo. Doba dětství velice rychle uběhla. Vyrostl, ale
zůstalo nám objímání, které ustálo i pubertu... A tak mne dnes
obejme dospělý muž a já prožívám „motýlí křídla“...
Dotyk nám často velice chybí. Mnohde se v rodinách vytratil,
a já jsem ráda za každou maminku, která si ke mně přijde pro
masážní olej na svoje miminko. Mnohdy jim i závidím. Ta
krásná malá bytost, která čeká na jejich pohlazení. Mateřské
pohlazení je nad všechny dary světa.
Mohli bychom si popsat mnoho typů masáží a jistě by všechny
měli své opodstatnění i přes rozdílný postup a přístup k dítěti.
Děti jsou jiné než dospělí. Neřeknou si, co se jim líbí, a proto
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se do nich musíme více vcítit. Bude jim příjemnější začít na
nožičkách, nebo na hlavičce? Pokud jsou rozrušené, jak je
uklidníme... Pokud jsou lítostivé, jak jim pomůžeme... Od jed-
noho moudrého člověka jsem slyšela, že děti jsou dar od
Boha... Vlasy jsou naše kořeny do vesmíru... Dětská hlavička
ještě dlouho po porodu zůstává měkká. Některé z dětí má štěr-
binku na hlavě až do tří let nebo i déle.
Baby masáž nemusí být záležitostí jenom maminky a dětí, ale
můžeme ji provádět i dospělému. Není zde žádné věkové ome-
zení. Já osobně se přikláním k začátku na nejjemnějším a nej-
citlivějším místě, a tím je hlavička. Jde o lehké hlazení po 
vlasové části, dítko se uklidní, upře svou pozornost na hladící
osobu. Po hlavičce plynule přecházím na krk a ramínka, lehce
pohladím svalíky okolo páteře a poplácám zadeček... Ověřím
faldíky na stehnech a lýtkách. Připomenu si i básničku 
„O  kovaříčkovi“, poťukám patičky a „píďalkou“ propojím celé
tělíčko od paty až k hlavě.
Otočím děťátko na záda a zase hladím hlavičku,  sleduji pohyb
řas a vidím, jak se mrkání zpomaluje a miminko dýchá poma-
leji... Pohladím obličejík, lehce se dotknu víček, nosíku 
a rtíků... Nezapomenu ani na bradičku, a pak se snažím najít
krček... Hrudníček se přehlédnout nedá a bříško už vůbec ne.
Tady bych chtěla připomenout, že hladím po směru hodino-
vých ručiček, a to velice lehce... A zase ty faldíčky, které končí
až u palečků, propojíme „píďalkou“ až k hlavičce. Pohladíme
ručičky a přeříkáváme „Vařila myšička kašičku...“ Děťátko je
klidné, usměvavé a na příští masáž se těší.
Takovouto masáž provádíme v době mezi jídly a pravidelně ve
stejný čas. Jde o takový rituál mezi maminkou a jejím dítětem.
V prvních měsících by to měla být opravdu maminka, a to
proto, že devítiměsíční spojení se nedá ničím nahradit a v této
době vzniká mezi těmito dvěma bytostmi veliká důvěra. 
U malých dětí nepoužíváme stůl, ale položíme si je na sebe, na

břicho nebo stehna. Ta větší si položíme na deku a ručník na
zemi. Dbáme i na teplotu v místnosti. Olejíček, který používá-
me, můžeme nahřát ve vodní lázni nebo ho v nádobě umístí-
me na chvilenku na topení. A jakéže to oleje použijeme?
Mandlový olej je nejvhodnější, hodí se pro všechny typy
pokožky a hlavně tu miminkovskou. U slunečnicového bych
byla velice opatrná... Vysouší nám pokožku. U těch nejmen-
ších miminek doporučuji čistý za studena lisovaný olej, olej
potravinářské kvality. Takové oleje pomohou s utvářením kož-
ního filmu pokožky.
U dětí od půl roku pomalu přidáváme éterické oleje, a to zís-
kávané parní destilací, nesmějí být syntetické ani pančované.
Proto buďte při nákupu opatrní a vždy se ptejte na kvalitu, ne
vždy totiž odpovídá ceně. Z nabídky baby preparátů
Aromaterapie Karel Hadek bych se zmínila o masážním oleji
Baby s heřmánkem a masážním oleji fenyklovém, které jsou
pro tyto účely vhodné a koncentrace éterických olejů i pro ta
čerstvě narozená miminka.  
I dnes mám pro vás pár typů na olejíčky, které vám pomohou
zpříjemnit ,,intimní“ chvíle i vlastním výběrem éterického
oleje. Přeji vám Vánoce plné něhy a lásky... Zářících očí... Přeji
vám Vánoce po celý rok...

Heřmánek pravý (Chamomila recutita)
Jednoletá bylina se silně rozvětvenou lody-
hou dosahující výšky 40 cm. Úbor se skládá
ze dvou květů – okrajové jsou bílé a stře -
dové žluté. Má antiseptické, baktericidní,
uklidňující, spasmolytické účinky, léčí rány,
stimuluje chuť k jídlu a sekretomotorickou činnost zažívacího
traktu. Uklidňující schopnost prokazuje i v oblasti emoční,
působí na stres. Je určen pro popudlivé osoby... Obklady z heř-
mánku používáme i při zánětu spojivek..
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Tymián (Thymus vulgaris)
Mnohaletý plazivý polokeř dosahující
výšky 35 cm. Květy se zvonkovitým kali-
chem jsou lehce narůžovělé, někdy bílé
nebo nafialovělé. Využíváme jej hlavně 
při nachlazení, kašli, rýmě, angínách 
a jakýchkoliv infekcích dýchacích cest. Je vynikajícím dezin-
fekčním prostředkem pro plíce. Stimuluje produkci bílých 
krvinek, čímž zvyšuje odolnost těla vůči organizmům, které
ho napadají. Pomáhá oživit tělo a posílit mysl, stimuluje
mozek a zlepšuje paměť... Tento olej by měl být použit s velikou
opatrností z důvodu vysokého množství účinných látek thy-
molu a karvakrolu! Můžeme však použít i některou směs, jejíž
je tymián součástí (Aromaclima),, raději jej však použijeme do
aromalampy na pročištění vzduchu.

Smrk ztepilý (Picea abies)
Roste ve vrchních vrstvách jehličnatých 
a smíšených lesů, jde o vysoký urostlý
strom dosahující výšky 60–90 metrů.
Jehlice jsou uspořádány spirálovitě, jsou
čtyřhranné, zaostřené na koncích. Šišky
jsou povislé. Éterický olej je používám proti zápalu plic, při
hnisavých bronchitidách, při léčbě kožních vyrážek, lišejů  
i jako prostředek pro čištění krve. Vhodný je i při revmatizmu,
dně a při nervovém rozrušení... Stimuluje lymfatický systém,
má močopudné účinky a prý i afrodiziakální... Zkuste...

Pomeranč (Citrus aurantium)
Strom se silnými, jasně zelenými listy, dorůstající výšky 
10 metrů. Květy jsou bílé, éteráček se získává z kůry. A účinky?
Psychotropní, stimulující chuť k jídlu a sekretomotorickou čin-
nost zažívacího traktu, posílení funkce žlučovodů, normalizu-

jící výměnu uhlovodanů a tuků. O relaxačních a antidepresiv-
ních účincích se asi zmiňovat nemusím. V zimě nám prostě
připomíná sluníčko a léto, ale pomáhá i při nervozitě, neklidu,
nespavosti. Je vhodný na popraskanou kůži, rozšířené žilky 
i při poruchách srdeční činnosti.
Vhodná je kombinace pomeranče s hřebíčkem a skořicí, která
je příjemným prohřívacím prostředkem, ale to doporučuji jen
dospělým... A o Vánocích třeba jako svařené víno nebo teplý
punč...

Michaela  Švorcová – kosmetička, Heřmanův Městec
E-mail: salonaura@seznam.cz

Pro maminky i děti
Milí čtenáři Aromaterapie a především maminky, které chcete
pro své děti to nejlepší. Každý den se ve svém životě potkáváme
s výrobky kosmetického průmyslu.
Tisíce reklam valících se z televize, časopisů a dnes i z nejmoc-
nějšího média internetu, různí dealeři, podomní prodejci, 
kufříkoví alchymisté, kteří nám nabízejí stoprocentně zdraví
prospěšné preparáty.
Opravdu se chceme stát masivními spotřebiteli?
I já jsem se mnohdy s těmito výrobky setkala. I já se stala
osmou z deseti žen, která uvěřila, šla a koupila.
Ale jen do té doby, než jsem se nechala nachytat a oklamat.
A tak, myslím si, zareaguje každý rozumný člověk. I když, kdyby
byl každý rozumný, kdo by tyhle výrobky vlastně kupoval?
Je to už dávno, co jsem dostala od své kamarádky krém jedné
renomované švédské firmy, který sliboval nádherně se lesk-
noucí pleť, díky mikroskopickým třpytkám. Dychtivě jsem kra-
bičku otevřela a s úžasem civěla na hmotu v kelímku. Divně

15



16

rady a zkušenosti

www.karelhadek.eu

se třepala tam a zpět, vůně připomínající prášek na praní mi
vletěla přímo do nosu, na obličej jsem se ho neodvážila použít. Na
nohy bude třeba dobrý, řekla má šetřící povaha a krém uschovala.
Nemít zvídavou dcerku, která bohužel krém objevila a celá se
natřela s vírou, že bude díky oněm třpytkám celá zářit, asi
bych neprozřela! Do rána mi dcerka zflekatěla. A dost, řekla
jsem si! Krém letěl i s dalšími podobnými výrobky do koše.
Každý rok, když se vracím od moře z Chorvatska, se aspoň na
malou chvíli zastavím na odpočívadle v Alpách. Zastavím,
nadechnu se a vnímám tu nádheru kolem sebe.
Vůně, která tam vystupuje z lesů, luk, je v létě tak intenzivní,
že květiny a bylinky jsou cítit na každém kroku. Tam si teprve
člověk uvědomí, že je vlastně strašně daleko, daleko od toho,
co bylo dřív úplně normální pro naše babičky. A to je příroda
a vše, co z ní vychází.
S nenápadnými, zeleně popsanými lahvičkami a krabičkami
jsem se poprvé setkala před sedmi lety. Abych řekla pravdu,
nějak mě ze začátku nezaujaly, ale jen do té doby, než jsem je
otevřela. Vůně, která se z nich linula, byla nádherná. Cítila
jsem to zvláštní přírodní aroma a aspoň na chvíli se dostala
zase někam tam do hor. Odnášela jsem si domů nejdřív jeden,
dva výrobky a zkoušela je. Dnes už mám vyzkoušenou celou
řadu, a ono to funguje. A nepotřebuje to ani žádnou masivní
reklamu, protože co je dobré, prodává se samo!
Pracuji v Nekky baby clubu ve Zlíně, kde se zabýváme výukou
plavání dětí všech věkových kategorií, od miminek počínaje,
školáky konče. Každý den se setkáváme s malými dětmi, které
si k nám přicházejí zaplavat nebo zacvičit, a jejich maminkami,
které chtějí poradit, co je pro jejich malého caparta nejvhod-
nější, jak z hlediska hraček, pomůcek, tak i kosmetiky. Nejvíce
tuhle kosmetiku využíváme v kurzu masáží dětí, který vede
instruktorka Jitka Trčalová, se kterou jsme společně absolvo-
valy kurz Aromaterapie v Ostravě. Kosmetiku Karel Hadek

používáme již od samého začátku, ať už ve formě masážních
olejů na tělo, nebo éterických olejů do aromalampy. U kojenců
a batolat je to Dětský masážní olejíček, který je vhodný přede-
vším po koupeli i pro ošetření pokožky obličeje, obzvláště 
v zimě, vzhledem k tomu, že se jedná o bezvodý preparát.
Maminky si jej chválí i jako účinnou prevenci proti opruzeni-
nám. Mezi nejoblíbenější patří také Levandulový masážní olej,
pro svou krásnou vůni, která působí jak na tělo, tak i na duši.
Přináší uvolnění, uklidnění, napomáhá při vnitřním neklidu 
a nespavosti. Je toho hodně, co ještě levandule dokáže. Více se
lze dočíst v katalogu aromaterapeutických preparátů od pana
Karla Hadka. 
Z éterických olejů, které používáme spíše do arolamp, jsou
nejoblíbenější oleje citronový, pomerančový, mandarinkový 
a samozřejmě levandule. S éterickými oleji pracujeme velmi
opatrně. Čím je dítě menší, tím je také třeba menší koncentrace
oleje. I tady doporučuji prostudovat si katalog preparátů. 
Toto období přináší zvýšený výskyt viróz a s ním spojeného
onemocnění horních cest dýchacích. Na řadu přichází náš nej-
prodávanější výrobek, Nosní olej Baby. Je to vynikající preparát
bez jakýchkoli syntetických látek, které by mohly u dětí vyvolat
potíže, vytváří na nosní sliznici jemný olejový film, který ji
chrání před vysycháním i před škodlivými vlivy životního pro-
středí. Působí antimikrobiálně, lze jej použít nejen k odstranění
následků nachlazení, ale i preventivně proti němu. U menších
dětí doporučujeme olejíček nanášet tak, že z buničitého čtve-
rečku smotáme ruličku, na kterou kápneme nosní olej a opatrně
vytřeme nosní dírky. Větším dětem kápneme pomocí kapátka
do každé nosní dírky jednu kapku i několikrát denně. 
Hy-Intima, opět jeden nenahraditelný společník pro nás, pro

ženy. Intimu doporučujeme nejen samotným maminkám, ale 
i pro jejich malé slečny, jako ochrannou vrstvu, která ochrání
naše intimní místa před bakteriální infekcí a před alergickými
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reakcemi na chlorovanou vodu v bazénech. Nejvíce Intimu
v našem klubu využívají instruktorky, pro které, po šesti hodi-
nách strávených v bazénu a mokrých plavkách, je balzámem
a především prevencí již zmiňovaných bakterií. Na konec,
bych ráda napsala ještě o jednom výrobku pana Hadka, z řady
speciálních krémů, a tím je krém Atop-Derm. Jedním z problé-
mů dnešní doby, je čím dál častěji se vyskytující atopický
ekzém. Maminky, které tento krém vyzkoušely, si jej nemohou
vynachválit. U tohoto přípravku je potřeba být trpělivý a vytr-
valý delší dobu, protože příznaky ekzému se zpočátku zhorší,
ale při pravidelném používání, dochází k výraznému zlepšení
až k vymizení ekzému. Intimiss, Molusan, Herpilan, Fenyklový
masážní olejíček... Je velmi těžké v krátkém příspěvku předsta-
vit celou řadu výrobků pana Hadka.
Rozepsala jsem se jen o těch, které používáme v našem klubu
nejvíce. Zkuste je i Vy, a nebudete litovat. Krásné a voňavé
Vánoce vám za celý tým Nekky baby clubu přeje 

Vendula Babišová, www.nekky.cz, mob.: 736 520 409

Problém s webem? 
Žijeme v době, kdy se každý den objeví nějaký ten nový techno -
logický pokrok, o elektronice nemluvě. Někteří z vás si možná
řeknou: „Internet není nic pro mě, to si raději zajdu do knihovny
a půjčím si knihu“. Souhlasím, i já jsem vášnivý a oddaný čtenář,
ale pokud člověk potřebuje velkou studnici informací, tak 
v tomto případě upřednostňuji internet. Pokud se v něm umíte
alespoň trochu orientovat, zjistíte, že v mnoha případech vám
může být velice rychlým a kvalitním pomocníkem... 
V poslední době jsme od Vás obdrželi příspěvky, které se týkaly
právě tohoto tématu. Volali jste nám, že na našem webu
www.karelhadek.eu se vám nezobrazují některé detaily,

obrázky nebo na webu něco nefungovalo. Můžeme vás ujistit,
že děláme všechno proto, aby náš internetový obchod byl co
nejkvalitnější a aby splňoval všechny požadavky e-shopu.
Přesto ale může být chyba na straně internetového uživatele.
Existuje totiž široká škála internetových prohlížečů. 
Nejpoužívanější mezi běžnými uživateli je Internet Explorer,
Firefox Mozzila či Opera. Zde bych chtěl upozornit, že Internet
Explorer (dále IE) se stal po několika letech méně bezpečným
a je oproti jiným prohlížečům ochuzen o některé funkce. Jedná
se o software Active X, který slouží pro přehrávání videa. 
Osudovou chybou uživatelů IE se stalo to, že klikli na odkaz
uvedený v nevyžádané e-mailové poště, čímž se otevřela bez-
pečnostní díra v softwaru. Testovali jsme e-shop pomocí IE a
byli jsme nemile překvapeni, téměř zdrceni. 
Při prohlížení e-shopu některé funkce nefungovaly, dokonce
se objevila hlášení o chybách IE. Problémů bylo nespočet.
Nechci tímto nikoho odradit od oblíbených prohlížečů, na
které jste zvyklí, jen je mojí povinností vás upozornit na to, že
pokud chcete bezpečně a bez problémů brouzdat a objednávat
po internetu, je lepší používat nejnovější a aktualizovanou
verzi internetového prohlížeče. Nejlépe se na e-shop osvědčil
Firefox Mozzila, který vřele doporučuji. 

Milan Samko 

Vážený pane Hadku, 
chtěla jsem se s Vámi podělit o jednu velice zajímavou zkuše-
nost, a tím se i zeptat na Váš názor. 
Jelikož máme trošku akční babičku, i když je jí skoro 80 let, při-
hlásila mě do wellness studia na rozbor pleti. Mně se tam moc
nechtělo, ale nakonec zvítězila zvědavost, a tak jsem šla. Pán
pracoval s výrobky Herbalife, to už stačilo, ale čekala jsem, co
bude dál. Vzhledem k tomu, že již 20 let pravidelně posiluji,
přípravky na hubnutí mi nabízet nemohl. 
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Ale pleť mi natřel jakousi zelenou maskou a čekalo se 10
minut, mezitím mi vykládal, že tyto jejich výrobky jsou pouze
na přírodní bázi a že je třeba pleť každý den čistit až do třetí
vrstvy. Poté mi masku umyl a zázrak – tato půlka obličeje byla
vypnutá, hladká, prozářená, ptala jsem se, jak se toho docílilo
bez té chemie. Na moji otázku mi bylo povšechně odpovězeno,
prý jsou všechny výrobky čistě přírodní. Pak mi tímto způso-
bem „vyčistil“ i druhou půlku obličeje a natřel „olejem“, který
se pouze tvářil jako olej, jelikož to byl krém s ochranným 
faktorem 15. Samozřejmě se ptal, jakou používám kosmetiku,
a tak jsem řekla, že od pana Hadka a popsala mu všechny pří-
pravky. Stále jsem si trvala na svém, že kosmetika pana
Hadka je přírodní a jedině té důvěřuji. Tak nastal komentář, že
faktor 6 v krému či oleji nestačí. A na dovolenou prý mi nesta-
čí olej s faktorem 15, musí být alespoň 30. 
Poté se mě snažil nalákat na proteinové koktejly, abych měla
sílu cvičit. Největší zážitek nastal, když mi ukázal katalog.
Ceny „příznivé“, krém pod 1000 Kč nešel, takže jejich „zázrač-
ná“ sada by vyšla na více jak 10 000 Kč. Koktejl, který u firmy
Nutrend kupuji za 300–500 Kč, stál 3 600 Kč. Tak jsem podě-
kovala a šla. 
Můj pocit byl takový, že jsem si připadala jako auto, kterému
sedřete starý lak, naleštíte ho a vystavíte na prodej.
Samozřejmě jsem se doma řádně omyla Vašim odličovacím ole-
jem, pleťovým tonikem a dala vrstvu lecitinové masky. 
Můžu říct, že ještě dnes mám pocit, že mi někdo „obrousil“
pokožku na obličeji, protože myslím, že ta jejich maska nebo co
to mělo být, byl peeling. Pouze funguje jinak než peeling
mechanický. 
Chtěla bych se Vás proto zeptat, zda je možné čistit pokožku do
třetí vrstvy a za další, zda mi pro pobyt u moře stačí Váš olej
s faktorem 15. 
Jinak Vaše kosmetika je zaručená jednička, mám s ní jenom ty

nejlepší zkušenosti a nikdo mě nepřesvědčí o ničem jiném. 
Přeji hezký den. 

S pozdravem Vaše spokojená zákaznice Jana B.

Milá paní Jano, 
díky za Váš mail i humorné počtení. 
Dotyčný pán Vám již jen zapomněl vtloukat do hlavy, že matička
Země je stále placatá a 4 sloni ji stále ještě nosí na zádech. 
Tvrzení, že každý den je nutné pokožku čistit až do třetí 
vrstvy… ? Kde je ta třetí vrstva a jak jí laik najde…? Mám
vážné obavy, že dotyčný měl až do třetí vrstvy vygumovaný
mozek, pokud ne úplně. 
Ta zelená srandička dle mého nemohla být nic jiného než chemi-
cký, nebo enzymatický peeling. Konec konců, proč by nemohl
být tento peeling přírodní…? Kyselinu octovou získáme kvašením
z např. jablek, kyselinu citrónovou, byť ji převážně produkuje
chemický průmysl bychom mohli vyzískat přímo z citrónu. 
A tím pochopitelně výčet těchto přírodních produktů nekončí.
Abych se přiznal, mně se vůbec onen termín „přírodní“ nelíbí.
Přírodní kyselinou se lze poleptat, přírodní stravou (třeba
smaženicí z muchomůrky zelené) sprovodit ze světa.
A přírodní kosmetika…? Bolševník je také jen čistá příroda.
Lze z něj vyzískat v něm obsaženou tekutinu a použít jako
účinnou látku v kosmetice! Mohu z tohoto místa garantovat,
že při dostatečně silném dávkování bolševníku bych takto
vyrobil asi jako první ve světě krém proti vráskám a tyto účinky
bych mohl garantovat svojí hlavou. Neudělám to. Uživateli by
totiž „přírodně“ otekla celá hlava a dosáhla velikosti pětadva-
cetikilogramového melounu. Vrásky by byly sice pryč... Ale…
S peelingem principiálně nesouhlasím. Odvrhování nefunkč-

ních buněk pokožky je každodenní fyziologickou záležitostí, 
o to je organizmus schopen postarat se sám. Jakýkoli peeling
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není nic jiného než efekt, kterým lze momentálně vylepšit
vzhled pokožky. Důsledkem není nic jiného než její poškozo-
vání a rychlejší projevy stárnutí. Jen a jen proto musel po pou-
žití nanášet na ošetřené partie „olej“, tedy krém, s vysokým
ochranným faktorem. Pokožku totiž zbavil její fyziologické,
tedy přirozené (a samozřejmě i přírodní) ochrany.  
Měla jste se ho zeptat, zda si jeho babička nečistí kůži na
prdelce čistě náhodou až do páté vrstvy, neboť ji tam má pode-
zřele hezčí než v obličeji... (Konec konců, to se týká všech
dříve narozených.)
Myslím, že kdyby jí tam tím jeho zeleným čističem pokožku
dlouhodobě ošetřoval, brzo by jí nezbylo, než požádat plastic-
kého chirurga o pomoc i pro tuto partii. 
No a k ochranným faktorům... Krém s faktorem 6 je pro běžné
denní použití, nikoli specialita pro jižní mořské pláže. 
Sekretářce pracující celý den v kanceláři zcela jistě stačí, ba
nejen stačí, ale je pro ni těžce předimenzován. 
Totéž již ale nelze říci o lidech, kteří pracují po celý den pod
širým nebem.

No a zda stačí ochranný faktor 15 či nikoli...? Prostě musí stačit!
Zjistíme-li začervenání pokožky, mizíme ze slunce. 
A pokud se už chceme opalovat, pak ráno a odpoledne, ale
nikoli za pravého poledne... 
Jenže většině prodejců nejde o informování a motivování
zákazníka, ale o vydělávání peněz za každou cenu. 
Garantuji Vám, že na tom nejsem inteligenčně tak špatně,
abych nevyrobil preparáty s ochranným faktorem 30 či vyš-
ším. Pokud ale vím, je mojí povinností s ohledem na zdraví
klienta mu říci, že grilování, byť za pomoci vysokých ochran-
ných faktorů, není o zdraví, ale vydělávání peněz. Dokonce 
i faktor 15 je na hranici vhodného. 
Přeji hezký zbytek neděle, byť nemám pokožku vyčištěnou až
do třetí vrstvy... 

Karel Hadek 

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

Aromaterapie 
Karel Hadek

Tovární 510

349 01 Stříbro
e-mail:

info@karelhadek.eu

Vodafone: 777 274 059, T-Mobile: 731 336 475, O2: 722 458 765
Tel.: 374 625 428, fax: 374 625 384
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Voňavý vánoční kalendář
Je po polovině října a díky globálnímu oteplování se nám letos snížek a mně protivný chlad

dostavily podstatně dříve než bych si přál. Ještěže příroda kašle na moje přání. Patřím k oněm

teplomilným, kteří si život bez zimy umí představit. Nemíním tím ani tak  pravou zimu, s mra-

zíkem, bílým kobercem, modrou oblohou a sluníčkem. Spíše déšť, vlhký, vlezlý chlad, těžké olov-

naté mraky, šero. Jeden by i mohl dostat deprese z toho, že se nenarodil jako stěhovavý pták.  Ale

asi to trošku přeháním. Sedím v kanceláři a je mi horko. Ne že by bylo přetopeno, prostě jen mi

hoří termíny. Vydání vánoční Aromky je již na spadnutí, pohled do kalendáře mi říká… a já toho

mám ještě tolik dělat. Že by to bylo kalendářem…?

Pokud má někdo stejné pocity, myslím, že by bylo vhodné se společně poohlédnout po nějakém

jiném kalendáři. Třeba voňavém a vánočním…

Až půjde vánoční Aromaterapie k čtenářům, bude se již psát měsíc listopad.

Navrhuji tedy, aby náš kalendář začínal dnem 11. listopadu. Jaké bude tento den

počasí sice netuším, ale do Štědrého večera již bude zbývat jen 43 dní. Počasí lze

očekávat pochmurné, a tak krom toho, že od tohoto dne bude platit 10% vánoční

sleva...

30 z těch, kteří v první den VVK – voňavého vánočního kalendáře zašlou objed-

návku, obdrží jako pozornost i jedno 10 ml balení borovicového oleje. Kdo by

se ale domníval, že tím to končí, je na omylu, tedy voňavém omylu. Zítra je

totiž také den.
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Samozřejmě, že i 12. listopadu, tedy 42 dní před Štědrým

večerem nemůže náš voňavý vánoční kalendář opomenout

objednávající. 50 objednávajících z tohoto dne obdrží jako

pozornost 50ml balení preparátu Schoko-Pack. Jeho

kakaová vůně je více než příjemná, zjemňuje pokožku 

a skrývá v sobě i další přednosti… Býti snědý občas 

přináší značné výhody.

Někteří pověrčiví tvrdí, že třináctka je nešťastné číslo. 

A tak prohlašuji, že letos vůbec nebude 13. listopad, bude

LSL. listopad. Nemusíte nic propočítávat, nejedná se 

o římské, ani jiné číslovky.  Tedy ne pro všechny tomu tak

bude. Jen pro 30 objednávajících z tohoto dne.

A co že je to LSL? No přece 50ml balení preparátu

Leciderma Shea Lavendel.  

V sobotu 14. listopadu by se mělo alespoň trošku odpočívat.

Samozřejmě, že 40 dní „před“  jsme uhonění, ulítaní a jistě 

i unavení. Vánoční čas se přibližuje… S odpočíváním to ale

nedoporučuji přehánět. Důvod je naprosto jasný! 50 objed-

návajících z tohoto dne obdrží, jak jinak, než lahvičku 

s Vánočním časem. Oněch zhruba 300 kapek odpovídá 10 ml.
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Pozvali jste si na neděli 15. listopadu nějakou tu návště-

vu…? Já netuším, jak tento den budu trávit já, ale jako

jeden z nejznámějších jasnovidců světa již dnes vidím, jak

k padesáti objednávajícím přichází návštěva. A ne jen

tak nějaká. Je jedinečná, přichází sám Dr. Voštěp.

Není žádným tajemstvím, že umí postavit na nohy. Tedy

pokud je ještě máme…

16. listopad je v našem voňavém vánočním

kalendáři označen jako den bambuckého másla.

A tak krém Shea Butter, který příjemně

zjemňuje pleť, bude mít tohoto dne příležitost

zpříjemnit celý den 30 objednávajícím, kteří jej

obdrží jako dárek dne se svou objednávkou.

Na 30 objednávajících, kteří doručí své objednávky 

17. listopadu, zde čeká 30 lahviček s nápisem Lecitol

Royale, 100 ml. A nejde jen o lahvičky se zmíněným

nápisem. Prázdná lahvička by jistě nikoho nepotěšila.

Onen krásně vonící olejíček bude samozřejmě v lahvič-

kách čekat na svou příležitost.



Neděle, a tím i víkend, jsou stejně tak za námi, jako i před námi. 

O slovo se hlásí střed pracovního týdne. Ano, je středa, 18. listopad.

Ale to nás vůbec nemusí zajímat. My přece máme svůj, voňavý

vánoční kalendář. Když jsem byl ještě malý kluk, vzpomínám si, že

„koupelovým dnem“ byl vždy pátek. Dnes už se nekoupu když je

pátek, ale když se mi chce. Třeba i ve středu. Kdy se bude koupat 

30 objednávajících z tohoto dne? To nechám plně na nich.

Každopádně to bude v borovicovém koupelovém oleji, který bude

nikoli omylem připojen ke třiceti objednávkám.

Ten čas tak šíleně letí. Je čtvrtek 19. listopadu a já jsem si

spočítal, že náš vánoční kalendář již potěšil 300 objednáva-

jících. A dnes jich k nim přibude dalších 30. Vyhlašuji den

Intimissu. On si to zaslouží, mít svůj den. Jeden by řekl,

že se osvědčil od hlavy až k patě. Ale ono je to trošku jinak.

Intimiss se osvědčil od prostředku až k hlavě, a stejně tak

od prostředku až k patě.

Ne, ne, opravdu nechci tuto záležitost politizovat, jde mi jen

o konstatování faktů.

Jak klasik praví, v pátek začíná „lenochů svátek“.  Víkend se hlásí o slovo.

To samozřejmě platí i o pátku 20. listopadu. To ale nemá vůbec žádný vliv

na sestru pana Intimisse, slečnu HY-Intimu, která si v tento den oblékla

hezké 100ml šatičky a vydá se potěšit 30 objednávajících z tohoto dne.

Kam…? To přece záleží na tom, odkud přijde 30 vybraných objednávek!
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Haló, je tady neděle 22. listopad. Víkend pomalu končí. Jistě

jste si ho krásně užili, odpočívali a relaxovali! Chápu, že před-

chozí týden byl vysilující, vždyť toho bylo pro koně, ne pro 

člověka. Ani bych se nedivil, kdyby důsledkem byly i kruhy

pod očima. Ale i tomu se dá odpomoci.

A nyní to prosím nesplést. Je 22. 11. Z toho lze velmi 

jednoduše spočítat že 22. 11 = 30 SCR.

Že tomuto matematickému úkonu nerozumíte? Nevadí, objed-

náte-li dnes, je to spojeno s domácím úkolem. Prohlédnout

doručenou zásilku a zjistit, zda patříte k oněm, kteří tam mají

mimo očekávání i 15 ml očního krému Shea-Carre R.

Bolest. Toto slůvko je mi přibližně tak milé, jako slovo politika. Zatímco na

politiku lze kašlat a myslet si své, s bolestí je to trošku jinak. Občas přichází

jako nezvaný host. 21. listopad tedy prohlásíme pro 50 objednávajících za 

bezbolestný. Neposlouchejte rádio, nesledujte televizi. Tedy politiky, pokud by

se tam jaksi vyskytovali. Odměnou vám bude stav bez duševních bolestí. A ty

tělesné? O ty se pro 50 objednávajících postará 100 ml preparátu Cayatherm!

Je 23. listopad. Krom jiného se po světě courá i prasečí chřipka a prý se nevyhne

ani tomu, kdo… hm… zrovna prase není. Ale i normální chřipka, nastydnutí 

a podobné lumpárny mají touto dobou sezónu. Co se takhle naložit do vany, 

prohřát zmrzlé tělíčko? Eukalyptovo-tymiánový koupeláček umí nejen prohřát.

Posílí imunitu a učí kašlat… tedy na nemoci. Nechce se mi věřit, že by se nena-

šlo 30 objednávajících, které by tento koupelový olejíček nepotěšil.
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24. listopadu je sice ještě podzim, ale ten umí

být vlezlejší než sama paní Zima. Podzimní

chlad vleze, kam může. Někdy za nehty,

někdy do nosu. Abych pravdu řekl, jsem rád,

že aromaterapeutické preparáty objednávají

lidičky. Neumím si představit, jak velké

balení nosního oleje by potřeboval např.

slon. Desetilitrový kanystr na jedno použití?

Ale vynechejme slony ze hry, lidem s jejich

malými čeníšky přece vystačí na dlouho 

i lahvička nosního oleje o obsahu 20 ml. 

A tak dnešních 30 objednávají-

cích obdrží tento skvost dokonce

i s pipetkou. 

Maminko, tatínku, babičko, dědečku, dle

voňavého vánočního kalendáře není 25. listo-

pad, ale je den dětí. Jak se to pozná? No přece

tím, že dostanou nějakou tu maličkost, která

jim udělá radost. Dětský heřmánkový koupe-

láček to zcela jistě zvládne.  Příjemně voní, 

a dokonce i uklidňuje pokožku.

Škoda, že jsem si ho neuměl vyrobit v dobách

svého mládí. Velice často jsem míval podráž-

děnou pokožku v oblasti hýžďového

svalstva od tatínkovy ruky… 

Jó, jó, byla to divná doba,

dokonce ani kortikoidy nebyly…

Maminko, tatínku, babičko,

dědečku, smiřte se s tím, že

právě dnes bude cestovat, říkám

a píši, 50 dětských heřmánko-

vých koupelových olejů po 100

ml, jako „černý pasažér“  s vaší

objednávkou.  
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16. den voňavého vánočního kalendáře, tedy 26. listopad, je zasvěcen dobrému dechu.

Postarat se o bezproblémové dýchání bude muset přítel Atemol. Vyznačuje se

velice příjemnou vůní, usnadňuje odkašlávání a mírní křeče hladkého svalstva.

Možná vám zrovna dnes nic není, ale ptát se, co zrovna s Atemolem, nemusíte.

Klinické testy prokázaly a deset z osmi zubních lékařů potvrzují, že tento preparát

chleba nežere. A tak, pokud momentálně není potřeba, nemusí tomu tak být v blízké

budoucnosti. Je to preparát, který je vhodné mít při ruce a schovávat jej „na

horší časy“. Pošlete-li objednávku právě dnes, je velká šance, že budete mezi

30 objednávajícími, kterým malá lahvička s 10 ml poskytne dobré služby.

Den 27. měsíce listopadu se dle voňavého vánočního kalendáře se 

u některých jedinců – zdaleka ne všech – může projevit i ztvrdlou pokožkou 

chodidel. Pokud ji máte měkoučkou, dnes nic neobjednávejte. 30 objednávajících

totiž obdrží specialitku na tento problém, krém Pedi-Derm G10 v množství

100 ml. Před objednávkami v dnešní den varuji samozřejmě i politiky. Preparát

je opravdu, ale opravdu určen k ošetření nadměrně ztvrdlé pokožky nohou. 

S natvrdlými mozky si bohužel poradit neumí.

Lecitinová maska excelentně působí na pokožku obličeje samozřejmě po

celý rok. Ne jinak tomu bude i 28. listopadu. Nemám nejmenší tušení,

kolik předvánočních objednávek od svých zákazníků obdržíme v tento den,

vím ale naprosto přesně, že dvacet dóziček po 50 ml tohoto preparátu 

pocestuje přímo z laboratoře potěšit příjemce. 
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Je libo něco pro zahřátí?  Ne, ne, grog to fakt nebude. Teplíčko se nechá

vytvořit i jinak. Teplá kamna zahřejí, o vyhřáte postýlce ani nemluvě. Také

třením vzniká teplo, ale aromaterapie na to jde po svém. Skořicový olejíček

patří k tomu nejteplejšímu, co je zde k dispozici. A tak prokrvuje, prohřívá 

a nelze zapomenout, že také krásně voní. Ne nadarmo lze tuto vůni označit

jako typicky vánoční. A tak 30 objednávajících obdrží 10 ml voňavého 

skořicového teplíčka ve své zásilce z tohoto dne. 

Dnešním, tedy 30. dnem se s námi listopad loučí. To v žádném 

případě nelze říci o voňavém, vánočním kalendáři. Olejíček Depilol

je sice určen ženám, jak již sám název naznačuje, po depilaci, ale měly by

si ho dobře hlídat. Holení pánských brad sice není depilace v pravém slova

smyslu, ale protizánětlivé účinky tohoto preparátu z něj mohou klidně učinit i

předmět pánského zájmu. Je 30. a tak ani jinak nemůže být, než že třicet objed-

návajících obdrží preparát, který si budou muset hlídat před partnerem.

První den vánočního měsíce prosince. Voňavý vánoční kalendář má pro

tento den nachystán předvánoční dárek, který se jmenuje Vánoční dárek.

Ne, nebojte se, nezašmodrchal jsem se do písmenek, která nedávají smysl.

Jedná se o směs éterických olejů, které voní stejně tak krásně, jako i vánočně.

Směs Vánoční dárek neobdrží jen jeden objednávající s odůvodněním, že je

první prosinec. Půjdeme na to od lesa. Prosinec má 31 dní a to je dle voňa-

vého vánočního kalendáře směrodatné pro počet lahviček, které se dnes dají

do pohybu směrem k obšťastněným.
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Nechci to tvrdit, ale mám pocit, že Ježíškové jsou pěkní popletové.

Hodili jedno očko do kalendáře, uviděli čtvrtek a v domnění že je čtvr-

tek 24. prosince se dali na cesty. Zdá se vám divné, že píši o Ježíšcích

v množném čísle? Taky jsem si do dnešního dne myslel, že je jen jeden.

Opak je pravdou. Dnešního dne je v expedici živo. Krom pár 

děvčat, která připravují zásilky k expedici, zde poskakuje

dokonce 50 Ježíšků, kteří skončí v krabici jen a jen proto,

abyste si je z nich nejen vyndali, ale aby vám svou úžasnou

vůní zútulnili váš příbytek.

Den dětí už jsme měli… Jak to bylo se dnem žen?

Prosím? Jaký 8. březen, soudružky a soudruzi? Ne,

ne, to zapomeňte, diplomy se rozdávat nebudou. Ale

co takhle Femishea ?  To je přece, vzhledem k pou-

žití, takový typicky dámský preparát. A dokonce 

i absolutně bezpečný. Pokud by ho omylem použil

nějaký ten mužský příslušník domácnosti, nemusí 

se obávat, že by mu cokoli upadlo. A tak bílé 

krabičky se zelenou etiketkou a užitečným 

obsahem budou příjemnou přítěží 30 dnešních

objednávek.
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I muži mají své dny… No není toto konstatování voňavého vánočního

kalendáře půvabné? 

Stranou ponechme otázku, jak se to projevuje, tedy přímo u mužů, 

a věnujme se detailu, co s tím. Zásadně odmítám myšlenku, že dnes, 

v den mužů, jsou oprávněni objednávat jen muži. Dle vědecké studie

vypracované parlamentem je objednávka sice rodu ženského, ale po 

celoročním pátrání všech poslanců, včetně jejich erudovaných poradců, se

jim u objednávky nepodařilo objevit pohlaví, a proto uzákonili její 

bezpohlavnost. Je tedy navýsost logické, že dnes smějí objednávat i ženy.

4. prosinec přinese třiceti objednávajícím preparát HY–Intim H.

Dle katalogu je určen mužům, jeho účinnost se zvyšuje, pokud 

je podáván ženou.

O Číňanech se ví, že okopírují, co  okopírovat

lze, a co okopírovat nelze, okopírují také. Proč by

tomu jednou nemohlo být trošku obráceně? Receptura

China Balzámu z „naší dílny“ vychází z poznatků čínské medicíny. Je však

vyroben nikoli podle nějaké čínské receptury, ale receptury vlastní. Éterické

oleje použité v tomto preparátu pochází doslova z celého světa. Pozvánku 

k účasti na tomto preparátu dostalo jen a jen to nejlepší. Rozmarýn z

Tunisu, máta z Japonska, eukalyptus z Austrálie atd. Vosk potřebný k

výrobě dodávají dokonce české včeličky, preparát pak míchají české dívčí

ručičky… Preparát má opravdu „páru“, zhruba 50 % je včelí vosk a zbýva-

jících 50 % jsou éterické olejíčky. Pokud vás „aromatický číňánek“ zaujal 

a svoji vánoční objednávku odešlete dnes, pak vězte, že 20 čecho-číňanů 

o objemu 30 ml bude připraveno udělat z vás „pochodující aromalampu“.
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Jako oldtimer mezi našimi preparáty lze označit levandulovo-mrkvový regenerační

olej. V průběhu let receptura doznala několika vylepšení a mezi klienty se těší značné

oblibě. Snad jen k té mrkvičce v názvu preparátu… Není tam fakt mrkvička 

v nastrouhané podobě, použit byl éterický olej z mrkvových semen. Z mého pohledu

bych jej řadil někam vedle růže. Někdy výše, někdy níže. Vůni má příjemnou, ale

růži svým půvabem konkurovat nemůže. Co se účinků na pokožku týče, zde bych si

dovolil tvrdit, že dokonce růži předčí. A tak tento regenerační olejíček, který patří

do kategorie seniorů vzhledem k svému požehnanému věku, svými uklidňujícími 

a regeneračními schopnostmi asi zůstane navždy výkonným juniorem.

Dnešního dne podávám trestní oznámení na jistého Mikuláše, který s pochybnými

anděly a čertem, který smrděl jak česká politická scéna, zcizil do svého pytle 

(jutového) 30 levandulovo-mrkvových regeneračních olejíčků o obsahu 30 ml. Při

osobní prohlídce u něho sice nebylo nic nalezeno, ale průmyslové kamery prozradily,

že si olejíčky poschovával do třiceti balíčků připravených k vyexpedování.  Je na co

se těšit.

Jako malou lahvičku s krásně vonícím obsahem lze označit oněch 10 ml éterického

oleje Litsea Cubeba. Exotický název v sobě skrývá velice zajímavou vůni jakési

těžko identifikovatelné směsi citrusových olejů. V zimním období rozjasňuje mysl,

a nabízí osvěžení. Ale pozor. Tento olejíček obsahuje zhruba 70 % aldehydu citrálu.

A ten je znám také svými, dalo by se říci analgetickými účinky. Osvěžení a anal-

getické účinky? To zdánlivě nejde dohromady. Nutno však odzkoušet… Je milé

usínat osvěžený. Přesvědčit se bude moci 30 objednávajících, ke kterým Litsea

Cubeba v baleních po 10 ml poputuje. 



31

Olejíček na regeneraci nosní sliznice zcela jednoznačně patří k preparátům, které se ve

skladovém regále opravdu neohřejí. Ne však proto, že by v expedici byla zima, zájem

o něj je v chladném ročním období prostě obrovský. Může za to samozřejmě suché teplo

domova, které vysouší nosní sliznici a provokuje problémy, o které nikdo nestojí.

Tento noso-guard je pak musí řešit. Máte i vy doma sucho? Dnes slaví svátek

Květoslava… Jak přízračné jméno pro jednu z nejdůležitějších složek tohoto prepa-

rátu – květ třezalky. Na Květoslavu poputuje do všech koutů zemí koruny

České 30 lahviček s tímto darem přírody.

Olejíček předešlého dne uvolňuje nosánky, které pak i lépe cítí. A to 

i vůně vánoční. Není to jen tím, že Vánoce jsou již na dosah ruky.

Směs éterických olejů s názvem Vánoční vůně je kompozicí, která by

prostě neměla chybět. Aby tomu tak skutečně bylo, pak 9. prosinec 

je dle vánočního voňavého kalendáře ideálním dnem k její prezentaci. 

30 lahviček, které provoní svým obsahem bydla obdarovaných, se dáva-

jí na cestu.

Čtvrtek 10. prosinec zve k masáži. Lecitinový masážní olejíček Lecitol Z

k tomu přímo vyzývá. 30 lahviček se 100 ml  preparátu, který nechá klouzat

ruce po pokožce, krásně ji zjemňuje a pěstuje současně. Neobsahuje žádné éte-

rické oleje, ty si do něho může přidat každý sám. Ať již svou oblíbenou vůni,

či dle terapeutických požadavků. Preparát si klidně můžete vzít k masérovi,

můžete požádat partnera (partnerku) a pokud by ani to nedopadlo, dnes můžete

požádat i Julii, která má právě svátek. Jistě neodmítne. A kdyby, pak už by

nezbylo nic jiného než žbrblat: Nenaolejuje-li mě Julie, naolejuji se sám. 
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Dny příští budou nabývat na hektičnosti, bude se vařit a péct,

a tak dnešní den jen nejen příležitostí popřát všem Danám 

k jejich svátku, ale i přemýšlet nad dárkem navýsost praktic-

kým. Drobné popáleniny jsou a budou na denním pořádku, 

a tak není vůbec těžké uhodnout, co 30 objednávajících do

svého balíčku obdrží. Ano, skutečně to nemůže být nic jiného,

než lahvička s levandulovým olejem. Stejně jako na

vánoční stůl patří kapr, pak do domácí lékárničky

patří levandule. 

U levandule ještě chvíli zůstaneme,

ona si to fakt zaslouží. Tentokráte však

nejde o éterický olejíček, ale levandulové Lipio-Sérum. Tato

kožní lahůdka si za krátkou dobu své přítomnosti na trhu získala

mnohé příznivce. Není se čemu divit. Pokožku pěstuje, jak se

sluší a patří, činí ji hebkou a vláčnou a díky levanduli ji i uklid-

ňuje. Na jednom z kurzů Aromaterapie mě oslovila jedna

účastnice a s úsměvem na tváři mi řekla: „ S tím Lipio-Sérem

jste to pane Hádek přehnal. Jsem na něm nyní závislá“. Tak

jsem se také usmál a konstatoval, že když může být pozitivní

diskriminace, proč by nemohla být pozitivní závislost…

Rozhodně bych nechtěl z objednávajících dělat Lipio-hašišáky,

a tak těch „postižených“ bude jen 30. 
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Mandarinky, pomeranče, banány, fíky… Jejich půvab a příjemná chuť je

důvodem, proč zdobí vánoční stoly. Zkusme to dnes trošku jinak. Stůl

necháme stolem, je zde pozvánka do místnosti, kde stoly chybí. Co tam ale

chybět nesmí, je vana. Napustíme teplou vodu, z bílé lahvičky se zeleným

nápisem mandarinkový koupelový olej do ní přidáme něco obsahu.  

Tělesnou schránku necháme relaxovat, vnímáme příjemnou vůni, která nás

uvolní a zbaví stresu všedního dne. Po večerní mandarinkové koupeli se 

i krásně usíná. A pokud se 30 obdarovaných dostatečně nadýchalo, bude se

jim třeba snít i o dovolené někde v teplých krajích. Píši sice 30, ale budou-li

ve vaně dva, pak jich snít bude 60. K tomuto počtu jsem se dopracoval

jen a jen proto, že nejsem ministrem financí. Tomu by vyšlo úplně

něco jiného…

Pondělí je sice jen a jen pracovní den, ale pracovní,

nepracovní, uděláme si i z tohoto dne den sváteční. Na

nebíčko se raději dívat nebudu, toto roční období sluníčku

zrovna dvakráte nepřeje a hvězdičky za mraky také vidět není.

Ale co takhle hvězdu cítit…? A ještě k tomu vánoční?  Celkem jednoduchá

záležitost. 30 balíčků, které tohoto dne odešleme, budou ohvězdovány. Slibuji,

že ono hvězdování bude naprosto diskrétní. Když tak koukám, jak politici bez

skrupulí hrají onu známou hru malá domů, a jak dlouhé mají prsty, nerad

bych je vystavoval situaci, kdy nebudou moci vysvětlit, jak k Vánoční hvězdě

přišli. Vánoční hvězda přece musí vonět u našich přátel.
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Že jsme se již posunuli až do 13. prosince, nám nezištně potvrdí každá

Lucinka. Hezké jméno, budeme tedy slavit s ní. Je neděle a máme dost času.

Abych nezapomněl, jak to vypadá s dárečky?  Něco, možná někdo, mi našep-

tává, že dnes je generálka na Štědrý den. Třezalkového olejíčku jsme letos

vyrobili až až, a tak se musíme také trošku podělit. Mandlovo-třezalkový

masážní olejíček již mnohým pomohl například někdy zmírnit, jindy se i zba-

vit nervových bolestí.  Samozřejmě, že do něj lze zakomponovat i různé

další éterické olejíčky, které pak jeho účinek ještě zvyšují. Vánoce za

rohem, předvánoční nervozita má sezónu... A tak se nelze divit, že dneš-

ních 80 olejíčků, slovy osmdesát, v lahvičkách po 100 ml, už pokukuje

z regálu, kterápak krabice bude ta jejich… 

I v tento den, 8 dní před Štědrým večerem, potřebuje

pokožka péči. Našlo by se trochu času na pleťovou masku? Že

žádnou zrovna nemáte po ruce? Tak to by se mělo změnit. Jojobový

olej vlastně ani olej není. Říká se mu tak proto, že je tekutý.

Vzhledem ke svému biochemickému složení je to však vosk.

Když on zvyk je ale železná košile… A tak i nadále jojobový

vosk bude prezentován jako jojobový olej. To však vůbec nic

nemění na skutečnosti, že by neměl chybět v žádném kvalitním

kosmetickém preparátu. V jojobové masce pak dostal příležitost

ukázat, co umí.  A tak po přečtení těchto řádků nebude pro 20 objed-

návajících objevení Jojobové masky v balíčku důvodem  k informo-

vání firmy , že dostali něco, co si neobjednali.
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Včera se nám zlomil týden a dnes píšeme

čtvrtek. Je 17. prosinec. Platnost přísloví,

že darovat dělá radost, mohu pod přísahou

potvrdit. Vše má však svůj začátek, ale 

i konec, byť bych  velice rád pokračoval. 

I dárky dnešního dne se však musí zabalit,

přidat do balíčků k objednaným prepará-

tům a odeslat. Pošťáci se v dnešních dnech

potí a snad je zde i záruka, že budou zásilky

ještě před vánočními svátky doručeny. 

A tak dnešního dne 30 objednávajících

obdrží lahvičku s nápisem Voňavé

Vánoce. Přeji vám všem milí, čtenáři

časopisu Aromaterapie, aby tento

voňavý vánoční kalendář se svými

1251 aromaterapeutickými prepa-

ráty, které ve svých balíčcích

najdete přispěl k vánoční pohodě,

zpříjemnil svátky vánoční.  

Důležité:
Pravidla voňavého vánočního kalendáře: Pokud by
některý den nebyly spotřebovány všechny preparáty
určené k odeslání pro tento den, pak se zbylé množ-
ství preparátů přesunuje na den příští.  Firma pove-
de seznamy těch, na které se štěstíčko usadilo. Zda
k nim patříte, si budete moci ověřit na našem webu
– www.karelhadek.eu v rubrice soutěže, kde bude
uvedeno jméno, příjmení a místo bydliště. Tato
informace bude  každodenně aktualizována.   

Dne 18. prosince končí příjem objednávek a jejich
odesílání běžnými doručovacími způsoby. Pondělí
21. prosince je pak poslední den, kdy mohou být
zásilky odeslány, ale již jen jako obchodní balík.
Jiné formy odeslání by nezaručily jejich včasné doru-
čení.

Od 22. prosince až do 3. ledna bude firma uzavřena.
Od 4. ledna Vám budeme opět k dispozici.      
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kurzy

www.karelhadek.eu

Kurzy aromaterapie
2009–2010
Na všech kurzech přednáší pan Hadek

21.–22. listopadu 2009 Pokračovací kurz Praha
Veronika Pěkná 
E-mail: pekna.v@seznam.cz
Mob.: 775 235 592
Drahomíra Vaculová
E-mail: vaculovadrahomira@seznam.cz
Mob.: 737 312 571 – jen večer

27.–29. listopadu 2009 Základní kurz Liberec
SAUNA BAR, tř. Dr. Milady Horákové, Liberec
Lenka Brožová
Tel.: 485 179 493, mob.: 608 904 058
E-mail: prokopova_lenka@centrum.cz

5.–6. prosince 2009 Roční seminář Pardubice
Michaela Švorcová
Mob.: 603 513 774
E-mail: salonaura@seznam.cz

5.–6. prosince 2009 Roční seminář Pardubice
Michaela Švorcová
Mob.: 603 513 774
E-mail: salonaura@seznam.cz

12.–13. prosince 2009 Roční seminář Pardubice
Michaela Švorcová
Mob.: 603 513 774
E-mail: salonaura@seznam.cz

23.–24. ledna 2010 Pokračovací kurz Liberec
SAUNA BAR, tř. Dr. Milady Horákové, Liberec

Lenka Brožová
Tel.: 485 179 493, mob.: 608 904 058
E-mail: prokopova_lenka@centrum.cz

19.–21. února 2010 Základní kurz Plzeň
Koterovská 29, 326 00 Plzeň
Marie Brejchová
Tel.: 377 442 822, mob.: 602 430 332
E-mail: info@carpediem.cz

5.–7. března 2010 Základní kurz Liberec
SAUNA BAR, tř. Dr. Milady Horákové, Liberec
Lenka Brožová
Tel.: 485 179 493, mob.: 608 904 058
E-mail: prokopova_lenka@centrum.cz

19.–21. března 2010 Základní kurz Praha
Veronika Pěkná 
E-mail: pekna.v@seznam.cz
Mob.: 775 235 592
Drahomíra Vaculová
E-mail: vaculovadrahomira@seznam.cz
Mob.: 737 312 571 – jen večer

27.–28. března 2010 Pokračovací kurz Ostrava
Vlastimila Kolarčíková
Mob.: 603 286 335
E-mail: vlastimilakolarcikova@seznam.cz

2.– 4. dubna 2010 Základní kurz Brno
Roviny 2, 643 00 Brno-Chrlice
Vladimír Němeček
Mob.: 777 218 161
E-mail: nemecek@umeni-masaze.cz, www.umeni-masaze.cz

10.–11. dubna 2010 Pokračovací kurz České Budějovice
Vladimíra Dvořáková
Mob.: 724 545 581
E-mail: pansofie@sky.cz
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Zbarvené listy vzduchem poletují,

rána a večery se prudce ochlazují,

dny se krátí, noci prodlužují

a sněhové vločky už shora pokukují.

Mrazivé radovánky začnou možná už brzy, 

jestliže děda Mráz nebude letos tak drzý

a nepošle omluvu:“sorry, sníh došel, moc mě to mrzí“.

Snad madam Zima bude laskavá k milovníkům sněhu 

a vydupe pro ně pořádnou ledovou šlehu.

Ať děcka blbnou až radostí piští

a na sjezdovkách ať to jenom sviští.

O svátcích se necpěte jen salátem s brambory 

vemte rodinu, přátele a alou na hory,

přebroďte co největší sněhu haldy

ať konečně si provětráte faldy.

Se svými milými sejděte se u jednoho stolu

a vychutnejte si chvíle, 

kdy můžete být všichni spolu.

Vzpomeňte na všechny svému srdci blízké

i v té vzdálené nejzapadlejší vísce.

Zachovejte pohodu, klídek a dobrou náladu

a nezapomeňte…

Někdy jen slůvko či věta potěší víc než tisíc pokladů.

Do Nového roku chceme vám přát

vše jen to dobré, žádný šach-mat. 

Všeho špatného zapomnění,

nové radostné vykročení

ať neustále provází vás jen to voňavé

…zdraví, láska,…a vašim srdcím vše plesavé.



PREPARÁTY NA INTIMNÍ HYGIENU
Kč

str. Kód 100 ml 200 ml 500 ml 20 ml

kat. zboží E G I C

OLEJE

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

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

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

KRÉMY

5 ml A 50 ml D 100 E

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

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

SMĚS ÉT. OLEJŮ

10 ml 20 ml C 50 ml 100 ml

B C D E

15 1201 Candisan (při intim. problémech) 208,- 333,- 666,- 1132,-

KOUPELOVÉ OLEJE
Kč

str. Kód 100 ml 200 ml 500 ml 20 ml

kat. zboží E G I C

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ceník preparátů
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maloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)
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SPRCHOVACÍ OLEJE
Kč

str. Kód 100 ml 200 ml 500 ml 20 ml

kat. zboží E G I C

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

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

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

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

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

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

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

11 1109 Čajovníkový 188,- 264,- 528,- 42,-

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

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

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

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

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

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

12 1111C Sada testerů 12×20 398,-  

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

voňavá vánoční sleva se týká všech označených preparátů a platí do 13. prosince 200910% sleva

10% sleva 10% sleva

10% sleva



Ceník preparátůmaloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)

HY-OLEJE NA OMÝVÁNÍ OBLIČEJE
Kč

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

kat. zboží C E G I J

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

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

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

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

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

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

OŠETŘENÍ VLASŮ A POKOŽKY HLAVY
Kč

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

kat. zboží A C Z E G I

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

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

29 1401 Komonicové vlasové tonikum 147,- 294,-

28 1403 Lupisan 10,- 151,-

28 1402 Haarette Q 46,- 698,-

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

2805 Proapinol 177,- 531,-

NOSNÍ OLEJE
Kč

str. Kód 10 ml 20 ml 50 ml

kat. zboží B C D

30 1601 Nosní olej 146,- 235,-

31 1603 Donosol 252,-

64 1602 Nosní olej Baby 146,- 235,-

PREPARÁTY NA OŠETŘENÍ NOHOU
Kč

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

kat. zboží A C D E U G V I J

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

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

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

24 1806 Mykosan  N 199,- 652,-

24 1803 Mykosan  H 171,-

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

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

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

A C D E U G H I J

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

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

PREPARÁTY NA OŠETŘENÍ ZUBŮ A ÚSTNÍ DUTINY
Kč

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

kat. zboží A C Z E G I

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

20 1503 Dentarom 189,- 378,-

21 1501 Herpilan 96,- 326,-

21 1502 Lippea SPF 91,-

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

19 1506 Kariosan 19,- 132,- 198,- 396,- U faktur v eurech, vystavovaných 

pro zahraniční zákazníky, 

bude pro přepočet korun na eura používán 

aktuální denní kurz České národní banky.

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

voňavá vánoční sleva se týká všech označených preparátů a platí do 13. prosince 200910% sleva

10% sleva 10% sleva

10% sleva
10% sleva

10% sleva
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maloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)

REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE
Kč

str. kód 30 ml 100 ml

kat. zboží Z E

32 1907 Levandulovo-mrkvový 224,-

32 1908 Levandulovo-mrkvový SPF 6 249,-

32 1910 Ylang-ylang 239,-

33 1919 Avokádo 185,-

33 1904 Avokádo SPF 6 210,-

33 1901 Aloe vera 193,-

33 1920 Aloe vera SPF 6 218,-

33 1902 Arnika 189,-

33 1903 Arnika SPF 6 214,-

32 1916 Alipia 292,-

33 1909 Geraderm SPF 4 208,-

33 1911 Neutrální 198,- 531,-

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

REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ KRÉMY
Kč

str. Kód 5 ml 50 ml 100 ml 250 ml

kat. zboží A D E H

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

38 2019 Olivový SPF 6 29,- 220,-

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

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

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

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

37 2026 Aknette SPF 6 29,- 224,-

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

38 2029 Čajovníkový 20,- 142,- 213,- 426,-

38 2030 Čajovníkový SPF 6 20,- 154,- 236,- 472,-

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

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

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

EXKLUZÍVNÍ REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE BPJ
Kč

str. Kód 30 ml 100 ml

kat. zboží Z E

34 1917 Rosea BPJ 586,-

34 1912 Heřmánkový BPJ 798,-

34 1913 Neroliový BPJ 798,-

34 1914 Santálový BPJ 755,-

34 1915 Neutrální BPJ 465,- 1353,-

34 1921 Jasmín 296,-

34 1922 Jasmín SPF 6 315,-

voňavá vánoční sleva se týká všech označených preparátů a platí do 13. prosince 200910% sleva

10% sleva

10% sleva10% sleva
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maloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)

LIPIO-SÉRA
Kč

str. Kód 35 ml 100 ml

kat. zboží S E

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

44 1951 Lipio-Sérum Růže 434,-

43 1952 Lipio-Sérum Santál 379,-

44 1953 Lipio-Sérum Heřmánek 298,-

43 1954 Lipio-Sérum Růžové dřevo 269,-

43 1955 Lipio-Sérum Levandule 264,-

43 1956 Lipio-Sérum Cedr Atlas 269,-

SPECIÁLNÍ KRÉMY
Kč

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

kat. zboží A D E H I J

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

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

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

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

LECITINOVÉ KRÉMY 
Kč

str. Kód 5 ml 50 ml 100 ml 250 ml

kat. zboží A D E H

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TĚLOVÉ KRÉMY 
Kč

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

kat. zboží A D E H I

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

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

PROGRAM SALTIA
Kč

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

kat. zboží A D E H I J

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

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

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

OČNÍ KRÉMY
Kč

str. Kód 15 ml

kat. zboží T

50 2201 Shea-Carre R 235,-

50 2202 Shea-Carre N 215,-

ZÁKLADNÍ KRÉMY
Kč

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

kat. zboží A D E H I J

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

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

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

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

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

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

voňavá vánoční sleva se týká všech označených preparátů a platí do 13. prosince 200910% sleva

10% sleva

10% sleva

10% sleva

10% sleva

10% sleva

10% sleva

10% sleva



BYLINNÉ PLEŤOVÉ VODY A TONIKA
Kč

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

kat. zboží C E G I J

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREPARÁTY NA OŠETŘENÍ RUKOU
Kč

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

kat. zboží A T Z D E H I J

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

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

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

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

57 1701 Elastosan 163,- 295,-

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

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

20 ml 100 ml 200 ml 500 ml 1000 ml

C E G I J

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

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

N 2721 Lecitol MSC-N 99,- 188,- 320,-

N 2735 Lecitol Lindenol 41,- 172,- 292,- 584,- 993,-

N 2723 Lecitol Royale 51,- 214,- 324,- 648,- 1103,-

N 2736 Lecitol Ylja 52,- 218,- 371,- 742,- 1261,-

N 2737 Lecitol Walo 47,- 196,- 333,- 666,- 1132,-

58 1706 Citrio  13,- 272,-

58 1707 Desinfi 14,- 292,-

58 1708 Sensitiv 18,- 362,-

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

9503 Sáčky k termorukavicím 100 párů 49,-

REGENERAČNÍ PLEŤOVÉ MASKY
Kč

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

kat. zboží A D E H I J

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

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

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

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

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

Ceník preparátů maloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)

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

OPALOVACÍ OLEJE
Kč

str. Kód 20 ml 100 ml 200 ml

kat. zboží C E G

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

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

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

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

sleva 0 %

voňavá vánoční sleva se týká všech označených preparátů a platí do 13. prosince 200910% sleva

10% sleva

10% sleva

10% sleva10% sleva



Ceník preparátů
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maloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)

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

DĚTSKÁ SÉRIE
Kč

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

kat. zboží A B C D E G H I

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

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

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

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

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

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

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

kat. zboží C E G I J

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

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

64 2729 Testovací sada Baby 9 ks 296,-

SPECIÁLNÍ PROGRAM COUPEROSE
Kč

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

kat. zboží A Z D E H

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

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

65 1905 Regenerační olej Althea 248,-

65 1906 Regenerační olej Althea SPF 6 273,-

ANTICELULITIDOVÁ SERIE „CELLU-THERAP“
Kč

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

kat. zboží A C D E G I J

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

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

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

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

kat. zboží A C D E H I J

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

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

MASÁŽNÍ OLEJE, KRÉMY A BALZÁMY
Kč

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

kat. zboží C E G I J

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N 2721 Lecitol MSC-N 99,- 188,- 320,-

N 2735 Lecitol Lindenol 41,- 172,- 292,- 584,- 993,-

N 2723 Lecitol Royale 51,- 214,- 324,- 648,- 1103,-

N 2736 Lecitol Ylja 52,- 218,- 371,- 742,- 1261,-

N 2737 Lecitol Walo 47,- 196,- 333,- 666,- 1132,-

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

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

5 ml 50 100 ml 250 ml 500 ml

A D E H I

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

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

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

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

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

74 9501 Termopodložka 1 Ks 1088,- sleva 0 %

voňavá vánoční sleva se týká všech označených preparátů a platí do 13. prosince 200910% sleva

10% sleva

10% sleva

10% sleva

10% sleva



Ceník preparátů
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maloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)

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

SPECIÁLNÍ PREPARÁTY
Kč

str. kód 20 ml 100 ml 200 ml 500 ml

kat. zboží C E G I

78 2733 Narbenol 83,- 345,-

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

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

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

A Z D E G G J

77 2725 China Balzám 55,- 229,- 303,-

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

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

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

POTRAVINOVÉ DOPLŇKY
Kč

str. kód 100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

kat. zboží E H I J

81 3001 Extrakt eleutherococc 175,- 403,- 766,- 1466,-

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

81 3002 Eleutherococc – kořen 76,- 129,- 219,- 349,-

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

ÉTERICKÉ OLEJE
Kč

str. Kód 10 ml 20 ml 50 ml 100 ml

kat. zboží B C D E

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

84 4002 Badyánový – Sternanisöl 87,- 139,- 278,- 468,-

84 4004 Benzoin absolue přír. (krystaly) g 245,- 393,- 786,- 1335,-

84 4005 Bergamotový – Bergamotteöl* 198,- 316,- 632,- 1073,-

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

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

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

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

85 4009 Celerový – Selleriesamenöl 222,- 355,- 710,- 1208,-

86 4010 Citronový – Zitronenöl* 116,- 186,- 372,- 634,-

Kč

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

kat. zboží A B C D E

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

86 4012 Citronový extra – Zitronenöl extra* 142,- 228,- 456,- 774,-

89 4013 Citronelový – Citronellaöl 87,- 139,- 278,- 472,-

86 4014 Citronová růže – Citrosenöl 159,- 254,- 507,- 862,-

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

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

87 4076 Čajovníkový – Teebaumöl 137,- 221,- 442,- 752,-

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

88 4054 Dobromyslový – Origanumöl 213,- 341,- 682,- 1160,-

88 4018 Elemiový – Elemiöl 173,- 277,- 554,- 943,-

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

89 4020 Eukalyptový – Eukalyptusöl 84,- 136,- 272,- 460,-

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

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

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

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

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

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

90 4023 Grapefruitový – Grapefruitöl* 137,- 221,- 442,- 752,-

90 4024 Heřmánk. žlutý – Kamillenöl gelb 452,- 678,- 1086,- 2172,- 3693,-

90 4025 Hřebíčkový – Nelkenöl 81,- 130,- 260,- 440,-

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

N 4101 Jalovcový extra (bobule) 289,- 463,- 925,- 1573,-

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

92 4028 Kadidlovníkový – Weihrauchöl 284,- 427,- 685,- 1370,- 2330,-

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

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

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

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

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

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

93 4035 Koprový – Dillkrautöl 267,- 428,- 856,- 1459,-

93 4036 Koriandrový – Corianderöl 203,- 327,- 654,- 1109,-

sleva 0 %

voňavá vánoční sleva se týká všech označených preparátů a platí do 13. prosince 200910% sleva

10% sleva

10% sleva



Ceník preparátůmaloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)

Kč

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

kat. zboží A B C D E

94 4038 Lavandinový – Lavandinöl 133,- 213,- 426,- 722,-

94 4039 Levandulový extra – Lavendelöl extra 186,- 299,- 598,- 1019,-

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

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

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

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

95 4042 Máta kadeřavá – Krauseminzöl 223,- 358,- 716,- 1217,-

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

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

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

96 4046 Meduňkový indicum – Melissenöl ind. 75,- 120,- 240,- 406,-

97 4047 Mentolový přír. (krystaly g) – Menthol 103,- 165,- 330,- 559,-

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

98 4049 Muškátový květ – Macisblütenöl 203,- 327,- 654,- 1109,-

98 4050 Muškátový ořech – Muskatnussöl 190,- 306,- 612,- 1039,-

98 4051 Myrhový – Myrrhenöl 259,- 389,- 623,- 1245,- 2117,-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N 4100 Rozmarýnový spa. 137,- 221,- 442,- 752,-

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

102 4067 Růžové dřevo – Rosenholzöl 303,- 486,- 972,- 1653,-

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

Kč

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

kat. zboží A B C D E

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

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

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

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

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

104 4075 Šalvěj muškátová – Muskat.-Salbei 224,- 358,- 716,- 1217,-

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

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

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

106 4080 Vavřínový – Lorbeerblätteröl 229,- 365,- 730,- 1242,-

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

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

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

107 4084 Zázvorový – Ingweröl 254 407,- 814,- 1385,-

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

kat. zboží M A B C D

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

90 4086 Heřmánk. modrý – Kamillenöl blau 122,- 486,- 778,- 1244,- 2488,-

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

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

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

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

101 4090 Pomeranč. květ – Neroli – Neroliöl 416,- 1666,- 2666,- 4265,- 8530,-

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

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

102 4068 Santálové dřevo – Sandelholzöl 194,- 778,- 1245,- 1992,- 3984,-

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

105 4094 Vanilkový absolue – Vanillenöl 194,- 778,- 1245,- 1992,- 3984,-

*Jedná se o skupinu olejů, které mají oproti ostatním sníženou trvanlivost. 

Proto u nich vyznačujeme záruční lhůtu 1 rok. Tyto éterické oleje je nutné skladovat v chladu.

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

sleva 0 %

voňavá vánoční sleva se týká všech označených preparátů a platí do 13. prosince 200910% sleva



SPECIÁLNÍ SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ
Kč

str. Kód 10 ml 20 ml 50 ml

kat. zboží B C D

114 1201 Candisan 208,- 333,- 666,-

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

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

114 4209 Candiöl 196,- 314,- 628,-

N 4220 Aroma-Budík 162,- 259,- 518,-

SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ
Kč

str. Kód 10 ml 20 ml 50 ml

kat. zboží B C D

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N 4216 Insektol 123,- 196,- 392,-

N 4217 Nelinol 181,- 289,- 578,-

N 4219 Atemol 163,- 260,- 520,-

N 4218 Virosan 172,- 275,- 550,-

Ceník preparátů maloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)

VÁNOČNÍ SMĚSI ETERICKYCH OLEJŮ
Kč

str. Kód 10 ml 20 ml 50 ml

kat. zboží B C D

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ SAUNA
Kč

str. Kód 10 ml 20 ml 50 ml

kat. zboží B C D

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

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

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

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

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

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

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

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

voňavá vánoční sleva se týká všech označených preparátů a platí do 13. prosince 200910% sleva

10% sleva

10% sleva

10% sleva

10% sleva



Ceník preparátůmaloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)

ROSTLINNÉ OLEJE
Kč

str. kód 115 ml 215 ml 500 ml 1000 ml

kat. zboží U V I J

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ROSTLINNÉ OLEJOVÉ MACERATY
Kč

str. kód 115 ml 215 ml 500 ml 1000 ml

kat. zboží U V I J

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

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

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

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

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

KOSMETICKÁ MÁSLA
Kč

str. kód 100 g 250 g 500 g

kat. zboží E H I

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

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

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

A 5 ml
B 10 ml
C 20 ml

D 50 ml
E 100 ml
G 200 ml

H 250 ml
I 500 ml
J 1000 ml

M 1 ml
S 35 ml
T 15 ml

U 115 ml
V 215 ml
Z 30 ml

PŘEVODNÍ TABULKA OBJEMŮ NA PÍSMENOVÝ KÓD
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VITAMÍNY
str. kód Kč

kat. zboží 20 ml 50 ml 115 ml 215 ml

C D U V

128 5101 Lecitin super 165,- 330,- 643,- 1029,-

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

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

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

sleva 0 %

voňavá vánoční sleva se týká všech označených preparátů a platí do 13. prosince 200910% sleva

10% sleva

10% sleva10% sleva

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



na poslední stránce

Voňavé fotosoutěžení
O tom že krásné fotografie lze pořizovat v průběhu celého roku
nelze pochybovat. Každé roční období skrývá svá kouzla 
a nejinak je tomu i v zimě. Hodně tomu zcela jistě přispívají 
i Vánoce, které toto „bílé“ období nechávají prozářit množstvím
krásných barev. Tak trochu škoda jen, že se nedají vyfotografo-
vat i vůně. Ale spokojené tváře, jež vyvolávají zcela ano.
A tak po letním a podzimním fotosoutěžení snad ani nelze
jinak a o slovo se hlásí vánočně – zimní soutěž. Pokud by se
někomu podařilo vyfotografovat samotného Ježíška (nikoli
santa Klause) pak obdrží mimořádné ohodnocení. Jinak pod-
mínky soutěže jsou následující:

Soutěžní snímky se zasílají na mailovou adresu: 
akh-soutez@email.cz
Uzávěrka soutěže je 15. ledna ve 2400 h.

Všichni účastníci zasláním fotografií dávají automaticky sou -
hlas s jejich případným zveřejněním v časopise Aromaterapie.

Vyhodnocení podzimní soutěže

Výhercům blahopřejeme!
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1. cena: odběr zboží v hodnotě 1000 Kč
2. cena: odběr zboží v hodnotě 750 Kč
3. cena: odběr zboží v hodnotě 500 Kč

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

1. místo Dagmar Bulánková

2. místo  Petr Ganaj

3. místo   Tereza Vlková

4. místo   Blanka Kuklová
5. místo   Miluše Jarošová
6. místo   Hana Odstrčilíková
7. místo   Jaromír Ouhrabka

8. místo   Kristýna Macháčková
9. místo    David Juga
10. místo   Dan Horeš
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