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Nic netrvá věčně, i letošní léto se nám pomalu chýlí ke konci. Za pár dní zde bude podzimní rovnodennost a vlády se ujme podzim. 
Odpověď na otázku, jaké bylo to letošní léto, by byla sice individuálně odlišná, byť v jistém slova smyslu letos vlastně žádné léto 
ani nebylo. Běžně je vnímáno jako čas prázdnin a dovolených, který je nerozlučně spojován s cestováním doslova po celém světě. 
Pandemie covidu přinesla restrikce ve formě karantény a tohoroční cestování se v principu téměř nekonalo. Mám pocit, že letní relax, 
pohodu, odpočinek i cestování nahradily nekonečné, všudypřítomné a stresující diskuze týkající se jak jinak než covidu. 

Zatímco pro někoho to byla jen neškodná chřipečka, jiní z obav z možného nakažení, pokud to nebylo nezbytně nutné, neopouštěli 
bezpečí svého obydlí. Tato nově vzniklá a stále trvající situace namísto letní pohody přinesla všem jen stres, postiženým danou 
chorobou a blízkému okolí pak mnohonásobně vyšší dávku, a nemalé problémy. Sdělovací prostředky se předháněly v poskytování 
údajů jak o počtech přibývajících nemocných, tak o dlouhodobých negativních zdravotních důsledcích. Bohužel, nechyběly ani zprávy 
nejsmutnější. Tedy údaje o počtu obětí coronaviru. Informace, mnohdy zmatečné, jindy protichůdné, vedly jak jinak než k vytváření 
protichůdných názorů. A tak jedni nosili roušky proto, že museli, jiní proto, aby potenciálně chránili jak okolí, tak i sebe. Bohužel zmínit 
nutno i ty, pro které rouška představovala zbytečnost. 

V rámci „informovanosti“ se pak objevila i zajímavá, dokonce pravdivá statistika. V roce 2019 zemřelo v ČR 112 362 osob. Vydělíme-li 
toto číslo počtem dní v roce (365), dopracujeme se ke statistickému údaji běžné denní úmrtnosti v ČR, tedy číslu 308. Na koronavirus 
od jeho objevení se v ČR je pak statistická denní úmrtnost „jen“ cca 2,5. Toto je však statistika „s karanténou“. Nebýt karantény, daná 
statistika by měla naprosto odlišné hodnoty. Situace by byla jako v nejvíce postižených zemích a nemocných by mohlo být až 80.000 a 
mrtvých i kolem 7.000, tedy denní průměr kolem 50. Tato statistika, spíše prognostika, bohužel též neobsahuje údaje o nákladech na 
zdravotnictví, jakož i ekonomiku, pokud by pandemie měla volný průběh. 

Podzim se blíží, občas je zmiňována možná druhá vlna. Díky zkušenostem, které jsme v létě získali, chci věřit, že se nebude konat. Mnohé 
totiž záleží na osobní odpovědnosti každého jedince. Podzim má svá kouzla, procházky barevnou přírodou nabízí nejen potěšení, ale 
posilují imunitu organizmu a jsou výbornou součástí prevence onemocnění. Všem čtenářům přeji jak za sebe, tak i zaměstnance fi rmy 
hezký podzim a pevné zdraví především.

Váš
Karel Hadek         
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Změna obalů 
Ano, je to tak. Na žádost mnoha z vás měníme obaly kosmetických přípravků KAREL HADEK. Koupelové 
oleje, sprchovací oleje, pleťové vody a tonika, masážní oleje a lecitinové emulze budou v nové PET láhvi. 
Původní „TRAPÉZ“ obal nahradí obal „POLY“. Sehnat odpovídající obaly pro naše výrobky nebylo snadné. 
Vybrané obaly splňují přísná kritéria a mnoho požadavků nejen našich, ale i vás, klientů. 

Nový obal „POLY“ je vhodný pro výrobky kosmetické, 
farmaceutické a potravinářské. Stěny láhve jsou silnější, rohů je 
méně, proto očekáváme méně reklamací z důvodu rozbitých 
obalů. Díky „COVID 19“ není výměna úplně jednoduchá. 
V  období září a  října 2020 budou láhve s  „prozatímním“ 
uzávěrem – FLIP TOP. V říjnu bychom již měli obdržet zvolené 
uzávěry, dávkovací pumpy. Dávkovač umožňuje snadnější 
manipulaci, ale především menší pravděpodobnost vylití 
obsahu láhve. 

Změnu obalů jste v  průběhu roku zaznamenali 
u  REGENERAČNÍCH OLEJŮ, LIPIO SÉR. Skleněná lékovka 
s pipetou byla nahrazena PET lékovkou s mikropumpou. 

Jak jste nás informovali, toto balení bylo problémové při 
cestování. Lékovky se po otevření samovolně otevíraly a olej 
vytékal. Uzávěr se nedal dostatečně uzavřít. 

Velký zájem byl zaznamenán i  v  případě nového balení 
lecitinových krémů. Obal „ERLES“ brání kontaminaci krému. 
Z tuby je obsah mechanicky vytlačován. Pro příznivce krému 
v dóze bylo toto balení ponecháno. Obal „ERLES“ bude využit 
i u dalších krémů jemnější konzistence.

Výměnu obalů bude následovat i  pozvolná výměna etiket. 
Grafické zpracování se již nějaký čas připravuje. Věřím, že 
budete spokojeni. 

Michaela Švorcová
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Novinka!  
Pryskyřice MASTICHA pro péči o zuby a dutinu ústní
Naše novinka Vám může připomenou dovolenou strávenou 
u  moře, pochází totiž z  překrásného řeckého ostrova Chios, 
Homérova rodiště. Chioská masticha je pryskyřice získávaná 
ze stromu Pistacia lentiscus L. Setkáte se s označením mastic, 
lentisk, mastiha, mastix, arbre au mastic, …

Zajímavostí je, že způsob pěstování a sklizně mastichy je od 
roku 2014 zahrnuta do seznamu UNESCO jako nehmotné 
kulturní dědictví. I  když se tato rostlina pěstuje i  v  jiných 
oblastech, Chioská mastika je chráněné označení dle nařízení 
Evropské unie („Protected designation of origin“), vyznačuje 
se vysokou kvalitou. 

Historie jejího využití sahá až do starověku. Letos jsme navázali 
spolupráci právě přímo s  řeckou společností, která mastichu 
produkuje, The Chios Gum Mastic Growers Association. 

Pryskyřice je ideální jako „přírodní“ žvýkačka, která díky 
obsaženým silicím a dalším složkám pomáhá pečovat o dutinu 
ústní a  zuby. Také vědecké studie potvrdily její působení 
proti zubnímu plaku, při zánětech dásní a  chronických 
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periodontitidách. Má preventivní efekt proti zubnímu kazu, 
pomáhá proti zápachu z úst a podporuje hojení. Mezi dalšími 
účinky lze jmenovat snížení hladiny cholesterolu, pomoc 
při žaludečních a  duodenálních vředech a  žaludečních 
nevolnostech. Pozitiva přináší i  lidem trpícím Crohnovou 
chorobou. Neobsahuje sacharidy ani jakékoli jiné uměle 
přidané složky, jedná se přímo o sklizenou pryskyřici. 

Vhodná denní dávka je cca 2 g krystalů. Vlivem tepla 
v ústech měkne a za chvíli po rozžvýkání se pryskyřice změní 
v opravdovou žvýkačku, ze které se postupně uvolňují účinné 
složky (masticin, taniny, mastikoresiny, karyofylen, pinen, 
linalool, atd.). 

Evropská léková agentura (EMA) zařadila mastichu do 
tradičního bylinného lékařství pro její protizánětlivé účinky 
při použití na kůži a  pro pomoc při mírných dyspepsiích 
(informace naleznete v  EU Herbal Monograph). Evropský 
úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) v rámci svých ofi ciálních 
tvrzení informuje, že masticha přispívá ke zdravému 
zažívacímu systému a je prospěšná při ústní hygieně.

Masticha má opravdu velmi široké využití, určitě se s ní časem 
setkáte i v některých našich nových produktech…

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.
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THYMICON je registrovanou desinfekcí
Mnoho z nás používá THYMICON v domácnosti. Profesionálové z oblasti služeb jím ošetřují pinzety, nůžky, 
lehátka, přezůvky. THYMICON je oblíbeným lihovým přípravkem, pomocníkem. Nechali jsme testovat 
jeho účinky a laboratoř nám potvrdila, že může být používán jako desinfekční přípravek v potravinářství, 
průmyslu, domácnostech a  veřejných prostorách dle evropské normy EN 1500. Díky tomuto vyšetření 
můžete běžně používat THYMICON k desinfekci.  Stejně tak je tomu v případě desinfekčního lihového 
přípravku FAUNA DESINF. 

THYMICON a FAUNA DESINF můžete používat i k desinfekci 
rukou. Vzhledem k  tomu, že se jedná o  lihovou desinfekci, 
budete mít pokožku rukou brzy vysušenou. Předejít tomu 
můžete používáním přípravků značky AROMASANITY. 

Společně s THYMICONEM a FAUNA DESINFEM byly testovány 
nové lecitinové přípravky na ruce DESISTRONG a DESICITRO. 
Oba splnily testy evropské normy EN 1500 účinnost při použití 
na desinfekci rukou. Tím se staly šetrnou desinfekcí, protože 
pokožka po jejich používání není vysušená a lepivá, jak tomu 
bývá v případě gelových desinfekcí. 

DESISTRONG desinfekční lecitinová emulze – hlavními 
složkami jsou líh, olej ricínový a  kanolový a  lecitin.  Thymol 
spolu s  éterickými oleji z  pomerančové kůry, citronové kůry, 
máty, rozmarýnu, čajovníku, citronely, pelargonie a lavandýnu 
vytvářejí příjemnou bylinnou vůni a  podporují desinfekční 
účinek. 

DESICITRO desinfekční lecitinová emulze – hlavními složkami 
jsou líh, olej ricínový a  kanolový, lecitin.  Thymol spolu 
s  éterickými oleji z  citrónu a  rozmarýnu vytvářejí citrusově 
bylinnou vůni a podporují desinfekční účinek.

Michaela Švorcová
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Laboratorní vyšetření potvrzují: 
THYMICON a FAUNA DESINF mají desinfekční účinky!
Přípravky účinné proti bakteriím, kvasinkám i plísním

Pro potvrzení účinnosti přípravků THYMICON a  FAUNA DESINF jsme jeho vyšetření zadali Státnímu 
zdravotnímu ústavu – Národní referenční laboratoři pro desinfekci a  sterilizaci. Jednalo se o  stanovení 
desinfekční účinnosti pro oblast potravinářství, průmyslu, použití v domácnostech a veřejných prostorách 
a o vyšetření dle evropské normy EN 1500 (účinnost při použití jako hygienická desinfekce rukou). 

THYMICON a  FAUNA DESINF jsou lihové přípravky. Už tato 
složka zajišťuje dle odborných studií při koncentraci vyšší 
než 60 % desinfekční účinky. Použity jsou navíc éterické oleje 
z  čajovníku, tymiánu, skořice a  hřebíčku, tedy ty se silnými 
antimikrobiálními účinky.

Výsledky prokázaly baktericidní, fungicidní (ničí plísně) 
i  levurocidní (ničí kvasinky) účinky. Přípravky THYMICON
a  FAUNA DESINF jsou tedy schváleny Ministerstvem 
zdravotnictví jako desinfekční přípravek pro použití v oblasti 
potravinářství, průmyslu, v  domácnostech a  veřejných 
prostorách při vyšším znečištění. Přípravky jsou zároveň 
účinné jako hygienická desinfekce rukou dle normy ČSN EN 
1500. 

Pro desinfekci rukou je přípravek možné jednorázově 
použít, ale vzhledem ke složení není vhodná častá aplikace 
– líh s  éterickými oleji by pokožku vysušoval a  poškozoval. 
V tomto případě doporučujeme použít spíše přípravky z řady 
AromaSanity – lecitinové emulze DESISTRONG a DESICITRO
s antimikrobiálním účinkem při ošetření rukou. Přípravky sice 
obsahují 60 % ethanolu, zároveň jsou však díky obsaženým 
olejům a lecitinům šetrné k pokožce. 

Při úklidu v  domácnosti je pak třeba si uvědomit, že nestačí 
pouze zběsile stříkat desinfekcí. Pokud jsou desinfi kované 
povrchy nebo předměty znečištěné, mohou se bakterie, viry 
i  plísně schovávat v  těchto nečistotách a  desinfekce na ně 

„nedosáhne“. Proto je třeba nejdříve povrchy omýt. K  tomu 
je ideální prostředek ORANGE-SANITOL nebo AROMA
SANITOL. K  následné desinfekci je pak již vhodný právě 
THYMICON/ FAUNA DESINF. 

Dalším bonusem našich desinfekčních přípravků je jejich 
příjemná vůně – však je vyzkoušejte!

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.



7

Olej z černého pepře
Pokud bychom mluvili všeobecně jen o pepři, dostali bychom 
se k  velice obsažné a  doslova nepřehledné knize. Důvod 
je celkem jednoduchý. Jednotlivých druhů pepře existuje 
podstatně více než 1000. O pepři jako koření lze bez nadsázky 
říci, že se jedná o  věrného souputníka člověka od pradávné 
historie.  Údajně pochází z  jižní Indie, v  současné době se 
pěstuje v  mnoha tropických zemích. Celosvětově se jedná 
o  jedno z  nejpoužívanějších koření. Pepř je koření, které 
bylo v  historii nejen ceněno na úrovni zlata, ale jednalo se 
i o uznávané platidlo. Historie člověka na této planetě by bez 
pepře nebyla úplná. 

Vzhledem ke skutečnosti, že článek je věnován éterickému 
oleji z  černého pepře, zmíním jako úvod k  tomuto oleji jen 
ty nejznámější, v  kuchyních běžně používané pepře: černý, 
zelený, bílý a  červený. Již zde nás čeká malé překvapení. 
Všechny čtyři jmenované druhy onoho v  gastronomii 
nepostradatelného koření spojuje jedna zajímavost. Pochází 
z  jedné jediné rostliny, pepřovníku černého, s  botanickým 
označením Piper nigrum.  Různá možná zabarvení jsou dána 
stupněm zralosti plodů pepřovníku černého ve chvíli sklizně 
a  následném dalším zpracování. Nejznámější a  nejčastěji 
používaný je černý pepř. Aby to nebylo tak jednoduché, 
černý pepř má svůj původ v pepři zeleném. Sklízí se nezralý 
zelený pepř, když začíná ukazovat první příznaky dozrávání, 

tedy zbarvování do červena. Následně se spaří ve vařící vodě 
a suší na slunci. Usušený pepř již není zelený, ale černý. Zelený 
pepř také pochází z  ještě nezralých, sytě zelených bobulí. Po 
sklizni je nezbytně nutné velice rychlé usušení. Zelený pepř 
je oproti černému pepři méně ostrý a jeho aroma je jemnější. 
Nutno zmínit i  fakt, že zelený pepř je daleko choulostivější 
na skladování. Zralé plody pepřovníku jsou červené. Ty se 
pak nakládají do nálevů. Na sušení jsou velice choulostivé, 
velice často při sušení mění barvu, hnědnou. Proto je nabídka 
červeného pepře celkem vzácná. Takže kuličky červeného 
(růžového) pepře ať již samostatné či ve směsích tak, jak 
je známe z  běžné nabídky obchodů, většinou nepochází 
z  pepřovníku černého. Takovýto červený pepř jsou sušené 
červené plody pepřovce obecného (Schinus molle). Zbývá nám 
pepř bílý. Ten je původem ze sklizně červeného neboli zralého 
pepře. Po sklizni dochází k  jeho namáčení a  následnému 
odstranění oné červené slupky. Vznikají bílé bobulky, které se 
následně suší a světlo světa spatří nám známý bílý pepř. Bílý 
pepř má výraznější a ostřejší chuť než pepř černý. Protože je 
zbaven slupky, která obsahuje cukry, není nasládlý a vykazuje 
i ostřejší pepřové aroma.  Vzhledem ke skutečnosti, že jednou 
z  důležitých součástí pepře jsou i  éterické oleje, považuji za 
velice vhodné pořizování celého pepře, a  teprve v  případě 
potřeby jej umlet. Mletý pepř s postupem času ztrácí na síle 
a kvalitě svého jedinečného aroma.
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černý pepř i  mnohá uplatnění v  aromaterapii, a  to ve formě 
éterického oleje. Jen jako zajímavost bych uvedl, že černý pepř, 
který nechybí snad v  žádné kuchyni, propůjčuje pokrmům 
nejen specifi ckou vůni a  chuť, ale nabízí i  mnohé zdravotní 
benefi ty. Působí antisepticky na močové cesty, aktivuje činnost 
jater a  slinivky, podporuje trávení a  mnohé další. Éterický 
olej z černého pepře se jako mnohé další vyrábí technologií 
parní destilace. Nejvyšší podíl v oleji černého pepře vykazují 
monoterpenické uhlovodíky. Taktéž obsah seskviterpenů je 
vysoký. Následují monoterpenické alkoholy, ketony, fenyl 
étery, aldehydy a oxidy. Éterický olej černého pepře vykazuje 
díky svému složení i  velice zajímavé účinky. Jedná se o  olej 
se silnými prokrvujícími, hřejivými a  povzbuzujícími účinky. 
Současně lze jmenovat i účinky analgetické. Těchto vlastností 
lze použít v  preparátech na různé běžně se vyskytující 
bolesti. Začít můžeme u  ztuhlého svalstva, pokračovat 
revmatizmem, artrózou a  skončit třeba u  bolesti zubů. Díky 
svým protizánětlivým účinkům má své místo v  kombinaci 
s  dalšími éterickými oleji v  preparátech na chronickou 
bronchitidu, laryngitidu a všeobecně při nastydnutí. Zde pak 
oceníme i  jeho expektorační účinky při inhalaci. Občas jsou 
v popisu účinků uváděny i jeho afrodisiakální účinky, některé 
z  obsažených výše zmíněných monoterpenů pozitivně 
ovlivňují funkci nadledvinek. Jak známo, kůra nadledvinek 

produkuje různé hormony, včetně pohlavních, a  pepř tak 
působí jako velice jemné, fyziologické afrodisiakální tonikum. 
Výše zmíněných povzbuzujících účinků lze velice efektivně 
využít k inhalacím v kombinaci s rozmarýnovým olejem všude 
tam, kde je třeba schopnosti bdělosti a koncentrace. Tyto dva 
oleje mají také své místo v  různých masážních přípravcích 
pro sportovce. Zde mohu doporučit kombinaci s třezalkovým 
olejem. Stejně dobré terapeutické účinky jako masáže nám 
poskytnou i  teplé koupele, ať již při uvolňování ztuhlého 
svalstva, výše popsaných problémech, jež způsobují výše 
popsané nemoci, a samozřejmě i při nastydnutí. V posledních 
desetiletích se mnohá vědecká pracoviště věnují výzkumu 
účinnosti éterických olejů. Olej z  černého pepře nevyjímaje. 
Krom potvrzení mnoha empirických poznatků výzkum 
potvrdil i pozitivní vliv černého pepře na lipidovou látkovou 
výměnu. Napomáhá spalování tuků, zvyšování hodnot HDL 
cholesterolu (dobrého) a  snižování hodnot LDL cholesterolu 
(špatného). Dalším pozitivem je podpora vylučování toxických 
produktů látkové výměny z organizmu. Občas jsou zmiňovány 
i  antivirální účinky pepřového oleje. V  úvodu jsem zmínil 
vysoký obsah monoterpenických uhlovodíků v  pepřovém 
oleji. Tyto složky se vyskytují v  mnoha éterických olejích 
a  tím je dána i  jejich antivirální účinnost. Kdysi jsem též četl 
o experimentech s pepřovým éterickým olejem při odvykání 
kouření. 

Na závěr možno zmínit, že občas bývá pepřový olej i součástí 
prostředků sebeobrany, tzv. pepřových sprejů, byť většinou tyto 
spreje obsahují extrakt z feferonek. Proto při práci s pepřovým 
olejem vždy dáváme řádný pozor, aby se tento olej v žádném 
případě nedostal do očí. Velice nepříjemné pocity by vyvolaly 
i vyšší koncentrace oleje na sliznicích. Pokožka snáší pepřový 
olej celkem dobře. Já sám jsem si kdysi udělal masážní olej 
z  5 % pepřového oleje a  žádné dráždění jsem neregistroval. 
Přesto bych doporučoval používat koncentrace jen kolem 2 %. 
Individuální vnímavost je velice rozdílná, a proto bych právě 
u tohoto prokrvujícího oleje doporučoval vždy provádět test 
snášenlivosti, nejlépe v loketní jamce.

Karel Hadek
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Vitamín A
Dotazy na tento vitamín patří k těm, které přichází do poradny 
celkem pravidelně. V průběhu let jsem na ně sice již vícekrát 
odpovídal i  v  časopise Aromaterapie. Není to tak dlouho, 
co jsem odpovídal na dotaz ohledně pravdivosti údaje, že 
vitamín A může vyvolat rakovinu. Tato „může-fáma“ nejspíše 
pochází ze studie, která byla provedena na nemocných 
jedincích vysoce ohrožených rakovinou plic a kuřácích, kterým 
byly dlouhodobě podávány vysoké dávky betakarotenu 
a  navíc i  vitamínu A  (předpokládám, že nejen betakaroten 
byl syntetického původu). Je prokázané, že za normálních 
okolností betakaroten ze zeleniny a  ovoce má preventivní 
účinky. Jakmile se na dóze s  krémem objeví údaj o  obsahu 
vitamínu A, objeví se zcela jistě i nějaký ten k smrti vystrašený 
spotřebitel, který je ochoten otevřít peněženku za účelem 
zakoupení bezpečného výrobku bez obsahu onoho „může.“ 

Zde nutno uvést, že vitamín A je chemická účinná látka a záleží 
jen a jen na použivateli a jeho odborných znalostech, zda má 
na lidský organizmus pozitivní či negativní účinky. Souhlasím 

s  oním, že „může“ být nebezpečný v  kosmetickém krému 
či oleji. Ale jen za předpokladu, že se bude jednat o  výrobu 
naprostým laikem a  jeho finální výrobek bude z  poloviny 
tvořen vitamínem A  a  následně bude navíc používán na 
větší plochu. Zde je možné konstatovat, že běžně nabízená 
kosmetika nemůže vést k předávkování organizmu vitamínem 
A. Jsou však zde i  jiné důvody, proč je nutné s  vitamínem 
A zacházet „jako se solí“. Část výrobců ve svých prospektech 
prezentuje vitamín A  jako omlazující zázrak, jiní výrobci jej 
z použití v kosmetice vylučují a  reklamní texty jej prezentují 
jako „prodlouženou ruku Černobylu“. Jak už to bývá, i  zde 
je pravda někde uprostřed. Za absurdní lze označit šíření 
strachu z  používání vitamínu A  v  kosmetických výrobcích.  
Jako zajímavost lze uvést, že vitamín A je prvním vitamínem, 
který byl prezentován vládní agenturou USA Food and Drug 
Administration – FDA, případně USFDA, což je úřad pro 
kontrolu potravin a léčiv, jako účinná látka proti vráskám, která 
optimalizuje vzhled povrchu pokožky a působí proti stárnutí. 
Opomenout nelze v žádném případě ani empirické poznatky. 
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a Nelze se divit, že ona druhá část výrobců jej široce používá 
v různých koncentracích a deklaruje jako vitamín krásy, mládí 
i zdravé pokožky.

No a dostáváme se k onomu „může.“ Vitamín A není chemicky 
nijak moc stabilní a  podléhá celkem rychle oxidaci. Nezáleží 
však jen na samotném vitamínu A, ale i  na obsažených 
složkách nazývaných antioxidanty, které tento proces 
zpomalují. Chemickou cestou – oxidací - se z  vitamínu 
A  vytváří kyselina retinová. Pokud by byl vitamín A  obsažen 
ve výrobku ve vysokém podílu, vznikající kyselina retinová 
by působila jako chemický peeling. Koneckonců nic nového 
pod sluncem. V  padesátých letech minulého století byla 
kyselina retinová používána v  USA na zmírnění důsledků 
těžkých aknózních onemocnění, tzv. „měsíční krajiny.“ Tento 
objev následně unikl z medicíny i do kosmetiky s tím, že když 
dochází k  podstatnému vylepšení stavu zjizvené tváře, musí 
to přece odstraňovat i  vrásky. Po relativně krátké době bylo 
používání kyseliny retinové v kosmetice zakázáno jak v USA, 
tak i ve světě. Místo aby mizely vrásky, se objevovala poleptání 
pokožky způsobená kyselinou retinovou a zjizvení. 

Až do přelomu tisíciletí byl na této úrovni klid, než se 
hledajícím věčného mládí podařilo objevit nezakázanou 
formu chemického peelingu, tedy ovocné kyseliny (AHA 
kyseliny). Bohužel peeling (jakýkoli) odstraňuje zrohovatělou 
vrstvu pokožky, která je první linií ochrany pokožky před 
povětrnostními vlivy a samozřejmě i krátkých vlnových délek 
ultrafialového záření. Důsledky peelingu jsou hned dva. 
Efekt a  účinek. Efekt je bezprostřední a  velice krátkodobý. 
Pokožka zbavená zrohovatělé vrstvy vypadá (dočasně) lépe, 
s trochou nadsázky lze říci mlaději. Účinek je podstatně daleko 
delšího trvání. Pokožka zbavená oné první linie ochrany, tedy 
zrohovatělé vrstvy, daleko více podléhá negativním vlivům 
nepřízně počasí, a hlavně pak UV záření. Důsledkem takovéto 
agresivní, nefyziologické „péče“ o  pokožku nemůže být nic 
jiného než urychlování procesů stárnutí. 

Nezbývá než konstatovat, že vitamín A  je v  regenerační 
kosmetice přínosem pro pokožku a  je běžně používán 
v optimálních, tedy bezpečných množstvích. Ono „může“ ať se 
objeví u čehokoli a ať jej napsal kdokoli, zdaleka neznamená 
že „musí.“ I proto bývá velice často používáno v konkurenčním 
boji k  relativizaci textu a  vyloučení právní závaznosti a  tím 
i odpovědnosti nejen u vitamínu A.

Karel Hadek           
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AROMA-BALNEO – termoterapie 
Podzim se nezadržitelně blíží, ruku v  ruce s  postupujícím 
časem přijdou i  chladné dny a  sychravé počasí. O  nějaké 
to nastydnutí či rýmu zcela jistě nebude nouze, i  pokud se 
nenaplní předpovědi ohledně druhé vlny koronaviru. O  to 
více si v tuto roční dobu ceníme tepla domova. Když jeden 
přijde domů prokřehlý (a navíc zestresovaný), není snad nic 
milejšího, než se naložit do vany s  příjemně teplou vodou 
a tělo krásně prohřát. Ona koupel nám zahřeje nejen prokřehlé 
tělo, ale i  „zmrzlou“ náladu. Po náročném dni zasloužený 
relax. A  nejen to. Od nepaměti je známo používání vody, 
včetně koupelí při různých zdravotních problémech. Osvědčí 
se při bolestivých kloubech, revmatizmu, ztuhlém svalstvu, 
zánětech dutin, nastydnutí a  třeba i  při začínající viróze. 
Působením tepla dochází k  rozšíření cév, čímž se zlepší jak 
prokrvení, tak i  látková výměna. Tím dochází ke zvýšenému 
přísunu kyslíku a  živin, vylučování kysličníku uhličitého 
a metabolických produktů. Používání tepla k terapeutickým 
účelům je velice starou záležitostí. Z historických pramenů je 
známé používání slunečního tepla, případně dle příležitosti 
sloužily i geotermální zdroje. Na počátku našeho letopočtu 
dochází k  rozkvětu lázeňství a  budování lázní v  římské říši. 
Koneckonců i  v  dnešní době různé formy tepla používané 
v  lázeňství jsou díky své účinnosti velice populární 

a uznávané. Ne s každým problémem musíme k lékaři či do 
lázní. Doslova a do písmene, při trošce informovanosti není 
problém si „lázně“ zařídit i doma. 

Nejjednodušší a současně nejvíce používané a velice účinné 
jsou koupele, jejichž účinek lze podstatně posílit přidáním 
koupelových olejů s  obsahem éterických olejů.  Jejich 
nespornou výhodou oproti přípravkům vytvářejícím pěnu 
(obsahujícím tenzidy) je skutečnost, že pokožku nezbavují 
nadměrně tuků, tedy nevysouší ji. Delší pobyt v  koupelové 
vodě s  pěnivými přípravky sice pokožku očistí (bohužel 
příliš agresivně), zatěžuje pokožku a narušuje její přirozenou 
lipidovou vrstvu. Nutno též konstatovat, že tenzidy také 
likvidují symbiotickou kožní mikroflóru. Po pěnivé koupeli 
je kůže dehydrovaná, vysušená a  má sklony k  rychlejšímu 
stárnutí, někdy i svědivosti. Olejové koupele, ať již relaxační 
či terapeutické, lze provádět podstatně delší dobu, neboť 
nedochází k „rozmočení“ pokožky jako u  pěnových koupelí 
v  důsledku odmaštění a  bobtnání.  Při prvních projevech 
nastydnutí mohu doporučit koupel o teplotě kolem 35 °C, se 
specialitou pro tyto případy, EUKALYPTOVO-TYMIÁNOVÝM 
koupelovým olejem. Teplá lázeň zlepší prokrvení celého 
těla a  éterické oleje se postarají, aby viry a  bakterie byly 
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a prakticky bez šance. A  nejen to, takováto koupel se 
pozitivně projeví svými sekretolitickými účinky v dýchacích 
cestách při rýmě či zánětech dutin. Dobrou službu zde 
mohou poskytnout i  koupelové oleje BOROVICOVÝ, 
TYMIÁNOVÝ, ROZMARÝNOVÝ. Minimální doba koupele 
je v  takovémto případě 20 minut. Pokud nejsou žádná 
zdravotní omezení, lze koupel prodloužit až na jednu 
hodinu. Jedním z neblahých faktorů, které nás každodenně 
provází, je stres, negativně ovlivňující imunitu, způsobuje 
nervozitu, mohou vznikat problémy s  usínáním. Zde je 
v  nabídce celá skupina doslova relaxačních koupelových 
olejů – LEVANDULOVÝ, MEDUŇKOVÝ, PELARGÓNIOVÝ, 
MANDARINKOVÝ, GRAPEFRUITOVÝ, BOROVICOVÝ, 
které v  kombinaci s  teplou lázní uklidňují a  odbourávají 
stres a  doslova nechají zapomenout na starosti všedního 
dne. Speciálně levandulové koupele mohu doporučit při 
problémech s  usínáním. Dalším pozitivem pak může být 
využívání teplých relaxačních koupelí ke snižování krevního 
tlaku. Zde se osvědčily uklidňující éterické oleje, hlavně pak 
levandulový. Zmínit je nutno i kosmetické působení teplých 
olejových koupelí. Působením teplé lázně dochází k rozšíření 
pórů, čímž dochází k hlubší očistě pleti. 

Oblíbené jsou i horké koupele s  teplotou vody 40 až 43 °C. 
Zde je však podmínkou dobrý zdravotní stav. V  domácích 
podmínkách bych doporučoval jen krátkodobé, delší 
koupele značně zatěžují organizmus, hlavně pak srdce. 
Zde velice rád vzpomínám na jeden z  kurzů Aromaterapie 
v Rusku. Byl uspořádán v městě Ťumeň. Na Sibiři je opravdu 
zima jak na Sibiři, a  tak jsem tam řádně prochladl. Dostal 
jsem nabídku jet do vesnice Dubrovinskoye, která se 
nachází 67 km východně od Ťumeně a  mají tam termální 
bazén s  vodou o  teplotě 43 °C. Byl jsem tak prokřehlý, že 
prvních asi 10 minut jsem se i  nadále klepal zimou, byť 
jsem vnímal onu značně horkou vodu. Cítil jsem, jak se mi 
zrychlil srdeční tep a  po nějakých 20 minutách jsem musel 
koupel přerušit pro pocit nesnesitelného horka. Faktem je, 
že žádné obávané nastydnutí se nekonalo. Takováto horká 
koupel má i  očistnou funkci pro organizmus. Potní žlázy 
odvádí díky zvýšenému pocení toxické produkty látkové 
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výměny z  podkoží, zvlášť pokud aplikujeme éterické oleje, 
podporující tok lymfatických tekutin, jako je např. jalovec či 
borovice. V žádném případě by se takovéto koupele neměly 
provádět po jídle, nejlépe je počkat minimálně dvě hodiny. 
Vzhledem k  silnému pocení může vznikat silný pocit žízně. 
Horké koupele lze terapeuticky využít u  artrózy, artritidy, 
některých forem revmatizmu a dále po operacích či úrazech 
pohybového aparátu. Tyto procedury bych vzhledem 
k  možným zdravotním omezením vždy doporučoval 
konzultovat s lékařem. Opakem horkých koupelí jsou studené 
koupele, které se běžně moc terapeuticky nevyužívají, ale 
známe je např. ze saunování, kdy umožňují po horké fázi 
velice rychlé ochlazení. Občas se nevyužívá studená koupel, 
ale přímo vyválení ve sněhu. Ono střídání teplot bych označil 
jako vynikající trénink termoregulačního systému organizmu, 
tedy součást posilování imunity. Kombinace střídání delšího 
pobytu v  teplé vodě a  kratšího ve studené je známa z  tzv. 
kneippování.

Za zmínku stojí i  sedací koupele, které bych vzhledem 
k  možnostem terapeutického využití označil jako 
dámskou specialitu. Jejich nejširší využití bude v  oblasti 
gynekologie. I u těchto částečných koupelí lze využít účinků 
aromaterapeutických preparátů intimní hygieny HY-INTIMA 
případně i  koupelových olejů s  logem KH JALOVCOVÝ, 
LEVANDULOVÝ, ROZMARÝNOVÝ, ŠALVĚJOVÝ, TYMIÁNOVÝ 
a další. Teplotu koupelové vody bych doporučil v rozmezí od 
cca 37 do 42 °C. Doba sedací koupele by měla trvat kolem 
20 minut. Mezi částečné koupele se řadí i  koupele nohou. 
Od dob minulých, kdy koupelna či sprchovací kout nebyly 
standardní součástí domácnosti, oné terapeuticky významné 
procedury podstatně ubylo. Život se zrychlil, a  tak dřívější 
„každodenní“ koupele nohou vystřídalo rychlé osprchování. 
Bohužel jen vystřídalo, nikoli nahradilo! Nohy nám slouží 
každý den, a  i  jim je třeba nabídnout jak odpočinek, tak 
i  řádnou péči. Krom očisty nabízí koupel nohou i  okamžité 
terapeutické účinky. Zbaví je nejen nečistot a únavy, účinně 
pomáhá, pokud se objevují otoky. Nutno zmínit i  zlepšené 
prokrvení, jehož důsledkem je lepší přísun výživných složek 
do nohou, tak i podstatně zlepšená látková výměna dolních 
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a končetin, jinými slovy, vnitřní očista. Právě tento účinek je 

nutno označit jako jednu z nejlepších investic pro optimální 
funkčnost dolních končetin i  v  budoucnosti. Čtenář se 
mnou zcela jistě bude souhlasit, že kvalita života je značně 
ovlivněna právě schopností se bezproblémově pohybovat. 
Značná část populace trpí na plísňová onemocnění nohou. 
Ať již se jedná o  plísně nehtů či plísně pokožky nohou, 
i  zde jsou koupele velice důležitou součástí léčby. Účinek 
koupele lze posílit kyselým prostředím (to je toxické pro 
plísně), tedy přidáním např. jablečného octa či kyseliny 
citronové. K tomuto účelu poslouží i koupelový olej na nohy, 
jenž obsahuje éterické oleje, které krom nabídky excelentní 
péče vykazují i  protiplísňové účinky. Teplota koupelové 
vody by měla být co nejvyšší, na úrovni snesitelnosti, cca 
42–44 °C. Doba koupele 20 minut. Během koupele je dobré 
dolévat horkou vodou. Aby byl účinek koupele co největší, 
je dobré při koupeli nohou nesedět, ale „šlapat vodu“, neboli 
pochodovat na místě, abychom podpořili jak tok krve, tak 
i tok lymfatických tekutin. Pokud bychom seděli, vahou těla 
zatížíme nohy a  proudění krve i  tok lymfatických tekutin 
značně omezíme. Uvedené teploty jsou vhodné pouze pro 
jedince, kteří nemají žádná zdravotní omezení, jako jsou 
např. křečové žíly, záněty žil, bércové vředy a  podobně. Při 
zdravotních omezeních je nezbytně nutné teplotu lázně 
uzpůsobit zdravotnímu problému. Koupele nohou nabízí 

účinnou pomoc i v chladném ročním období, kdy nachlazení 
bývá u  mnoha jedinců průvodcem běžných dnů. Vysoká 
teplota lázně prohřeje nohy, zvýší teplotu celého organizmu 
a  tím zvýší i  aktivitu bílých krvinek, které jsou schopny 
likvidovat patogenní bakterie, viry a  podobně. Koupele 
nohou mají navíc velice pozitivní vliv při bolestech hlavy, 
migréně, dně, chronickém revmatismu. Pokud na nás „leze“ 
chřipka, objeví se rýma, patří horká koupel nohou mezi první 
opatření, které brání jejich rozvinutí.

Dalším velice příjemným bonusem koupelí je i  uvolnění 
stažených svalů a  tím i  příjemný relax. Pravidelné koupele 
nohou se osvědčily i  u  nespavosti.  Ať již se rozhodnete 
pro jakoukoli formu koupele, vždy doporučuji vyhrazení 
dostatečné časové rezervy nejen na koupel samotnou, ale 
i následnou relaxaci, která ke koupeli zcela jednoznačně patří.

Karel Hadek

jedince, kteří nemají žádná zdravotní omezení, jako jsou 
např. křečové žíly, záněty žil, bércové vředy a  podobně. Při 
zdravotních omezeních je nezbytně nutné teplotu lázně 
uzpůsobit zdravotnímu problému. Koupele nohou nabízí 
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Laboratorní vyšetření antibakteriálních vlastností 
éterických olejů 
Éterické oleje mají řadu pro nás pozitivních vlastností – jednou z  nich je, že působí antibakteriálně. To 
znamená, že tlumí růst bakterií nebo je přímo ničí. Je to ale velmi obecné tvrzení, protože každý éterický 
olej působí podle svého složení různě intenzivně. Navíc různé druhy bakterií jsou jinak vnímavé k různým 
éterickým olejům. Zjednodušeně řečeno – co působí na jednu bakterii, nemusí působit na druhou. 

Že není tvrzení ohledně antibakteriálního působení 
pouhou frází, jsme se rozhodli ověřit pomocí laboratorního 
bakteriologického vyšetření. Testy byly provedeny ve spolupráci 
s Jihočeskou univerzitou. Jako vzorové jsme vybrali dvě bakterie:

- Staphylococcus aureus, zlatý stafylokok – odolná bakterie, 
která může způsobovat hnisavé záněty kůže, ale také vnitřních 
orgánů, i např. kloubů, infekce může mít za následek tvorbu 
abscesů a sepsi.

- E.coli – bakterie přítomná ve střevech, některé kmeny mohou 
způsobovat průjmová onemocnění nebo komplikovat hojení 
ran, určité patogenní kmeny postihují i vnitřní orgány a  jsou 
schopny vyvolat sepsi.

Proti zlatému stafylokokovi nejlépe působily éterické 
oleje z  dobromysli, česneku, tymiánu, Litsey cubeby, 
mateřídoušky, skořice, saturejky, manuky, hřebíčku, máty 
peprné, heřmánku a pelargonie. 

Proti E. coli byl zaznamenán nejvýraznější výsledek u skořice, 
mateřídoušky, dobromysli, saturejky, hřebíčku, tymiánu 
a máty peprné. 

Výsledky jsou srovnatelné i s působením antibiotik, která byla 
používána jako kontrola. 

V budoucnu plánujeme provést i laboratorní vyšetření zjišťující 
synergické působení různých éterických olejů. Při kombinaci 
některých éterických olejů totiž dochází ke zvýšení účinku 
a působí intenzivněji než ty jednodruhové. Díky různorodému 
složení éterické oleje míří na více cílů v bakteriální buňce, ta 
se pak účinným látkám hůře brání a  navíc obtížněji rozvíjí 
rezistenci. O výsledcích našeho dalšího výzkumu vás budeme 
určitě rádi informovat.

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.
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a Jak éterické oleje ovlivňují naši psychiku?
Těm, kdo pracují s éterickými oleji, to je jasné – „ano, éterické oleje dokážou samozřejmě ovlivňovat emoce 
a naladění člověka!“ Pro nezasvěcené je to spíš úsměvné…„Jak by asi tak nějaké vůně mohly ovlivnit něco 
tak složitého, jako je lidská mysl?“

Jaká je podstata a  mechanismus působení éterických olejů 
na náš nervový systém? Není to úplně tak abstraktní věc, jak 
by se mohlo zdát. Vůně vnímáme pomocí čichových buněk, 
jejichž řasinky se nacházejí v  nose a  vnímají látky, které se 
na nich uchytí. Éterické oleje a  jejich složky jsou těkavé, 
uvolňují se do vzduchu a  následně jsou vnímány právě 
čichovými buňkami. Tyto nervové buňky vjemy přenáší do 
mozku, konkrétně do vývojově velmi staré části někdy zvané 
„čichový mozek“. Ten sousedí s  dalšími strukturami mozku, 
které mají na starosti právě emoce. Části mozku se pak 
samozřejmě ovlivňují mezi sebou.

Na toto téma byla prováděna i  řada výzkumů. U éterických 
olejů byly prokázány farmakologické účinky jako působení 
proti depresím, úzkosti, tlumení bolesti, tlumení křečí, 
pomoc při poruchách spánku nebo poruchách kognitivních 
schopností, jako je paměť, koncentrace, pozornost, 
schopnost učení. Tyto účinky má zřejmě na svědomí 
schopnost éterických olejů ovlivňovat přenos vzruchů přes 
synapse, což jsou spojení mezi nervovými buňkami. 

Jaké éterické oleje zvolit při konkrétních 
potížích?
Nervozita – levandule, meduňka, heřmánek, majoránka, 
myrha

Psychická zátěž – pelargonie, grep, heřmánek, jasmín, 
kardamom, koriandr, muškátový ořech

Únava – borovice, citron, ravensára, skořice

Stimulující – citrusy, rozmarýn, kajeput, saturejka, smrk, cedr

Pro zlepšení soustředění – rozmarýn, bazalka, eukalyptus, 
pačuli, meduňka, borovice, černý pepř, jedle, neroli, vavřín, 
yzop

Nespavost – levandule, mandarinka, majoránka, heřmánek, 
vanilka

Neurózní stavy – jasmín, majoránka, meduňka, hřebíček, 
kadidlo, koriandr

Neurotonikum – cypřiš, máta peprná, tymián, pomerančové 
listí, ravensára, jalovec

Deprese – bergamot, pelargonie, grep, majoránka, limetka

Sedativní účinky – levandule, heřmánek, heřmánek římský, 
kadidlo, meduňka, santal

Podpora dýchání – tymián, mateřídouška, borovice, 
eukalyptus citronový, kajeput, elemi, litsea cubeba, limetka

Osvěžení – citron, mandarinka, máta peprná, šalvěj lékařská, 
anýz, Eucalyptus citriodora, modřín, růžová palma 

Analgetikum (působení proti bolesti) – hřebíček, máta 
peprná (menthol), eukalyptus, levandule, řebříček, vetiver

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.
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ECHINACEA PURPUREA – pomocník nejen při nachlazení
Echinaceu obdivujeme nejen pro její krásu, pokud zdobí náš květinový záhon, ale i pro její schopnosti 
léčivé byliny. V angličtině se setkáte s označením „černooká Susan“, český název této rostliny je třapatka 
nachová (čeleď Asteraceae – hvězdnicovité). Tato trvalka pochází z travnatých oblastí Severní Ameriky. 
Její účinky využívali již původní obyvatelé této části světa, jejich znalosti následně přebrali i nově příchozí 
Evropané. Získaná šťáva se hodila třeba k léčení ran.

Co dalšího tato krásná rostlina dokáže?
Je známá především pro zrychlení a zmírnění průběhu 
respiračních infekcí – při nachlazení, bronchitidě, kašli. Její 
složky mají protizánětlivý a antioxidační efekt. Používána je 
i preventivně. Její účinek nespočívá přímo v nějakém extra 
silném antimikrobiálním působení, dokáže však podporovat 
naši imunitu. Aktivuje řadu buněk zapojených do imunitních 
reakcí a zvyšuje jejich počet. Díky protizánětlivému účinku a 
schopnosti uvolňovat stažené průdušky (bronchodilatace) 
může podpořit léčbu pacientů trpících astmatem. 

Echinacea ovlivňuje i psychiku člověka – hovoří se o mírném 
antidepresivním účinku a zmírnění úzkosti. Je vhodné ji 
používat také, pokud jste vystaveni zvýšené zátěži a stresu, 
který má obecně na imunitu negativní vliv. 

Složky této rostliny působí proti kvasinkám, konkrétně 
proti těm rodu Candida. Při užívání echinaceového extraktu 
současně s dalšími přípravky bylo pozorováno rychlejší 
vyléčení např. u žen trpících vaginální kandidózou.

Třapatka se užívá vnitřně ve formě získané rostlinné šťávy 
nebo lihového extraktu. Mezi obsaženými účinnými 
látkami naleznete echinakosid, verbaskosid, různé fenolové 
sloučeniny, kyselinu kávovou, cichorovou, chlorogenovou, 
ale také polysacharidy (arabinogalaktany), galaktosaminy a 
glykoproteiny. Zajímavý je i obsah éterických olejů (složky 
karyofylen, humulen, felandren, limonen, kamfen atd.).

Echinacea je považována za bezpečnou i při dlouhodobém 
používání, v Evropě je její vliv na zdravotní stav odborně 
sledován už více než 20 let. Mezi nežádoucími vedlejšími 
účinky se mohou objevit alergické reakce např. ve formě 
nevolnosti nebo vyrážky. Na pozoru by tedy měly být osoby 
trpící alergiemi na rostliny čeledi hvězdnicovité. Pokud mezi 
alergiky nepatříte, zkuste pro nadcházející podzim zvolit jako 
podporu imunity třeba právě ECHINACEOVÝ EXTRAKT.

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.
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Pokud si uvědomíte, že vše v těle je uzpůsobeno tak, aby si tělo 
pomohlo samo, bez užívání léků, máme napůl vyhráno. Vím, 
že někdy to není možné. Ale většinou to jde, jen to trvá delší 
dobu. Jelikož jsem původním povoláním spojová mechanička, 
vím, že kde není vedení, tam není spojení. To v praxi znamená, 
že v těle máme orgánové dráhy – jako jsou dráhy JATER, PLIC, 
TLUSTÉHO a  TENKÉHO STŘEVA, SRDCE, SLINIVKY, SLEZINY, 
ŽALUDKU, ŽLUĆNÍKU… Právě tyto dráhy se starají a vzájemně 
se ovlivňují, aby v  těle vše fungovalo, jak má. Když dráha 
některého orgánu nefunguje, tak ostatní dráhy se chvíli 
snaží pracovat za ni, ale pak se i ony oslabí a vzniká zdravotní 
problém. V  současné době, kterou prožíváme a  jsme nuceni 
nosit roušky, i když už omezeně, nejsme schopni vydechovat 
všechny nečistoty, jež by měly při dýchání odejít z  těla ven. 
Tak si už způsobujeme problémy, např. větší únavu, bolest 
hlavy a také ovlivňujeme ostatní orgány, které jsou závislé na 
dostatečném okysličování, jako je např. srdce. Můžeme zjistit, 
že se nám např. zvýší tlak, jsme více podrážděni nebo běžnou 
chůzi brzy neudýcháme. A  tak bych mohla pokračovat. Ale 
každý je jiný, proto i zdravotní problémy z doby, kdy se nosily 
roušky, se budou lišit.  Další zdravotní problém může nastat 
v  přílišné a  všude přítomné desinfekci. Ta může způsobit 
jak potíže s  dýcháním, tak i  problémy na kůži, protože naše 
pokožka není na takovou desinfekční nálož uzpůsobena. Když 
se ještě přidá dlouhodobé nošení ochranných rukavic, je jen 
otázkou času, kdy se na kůži rukou projeví nějaký problém. 
Např. ekzém, suchost, svědivost atd. Není  nic nového, že 
když desinfekci používáme delší dobu, zaděláváme si také na 
velký problém. Stačí si přečíst příbalový leták. Jak si můžeme 
pomoci, abychom tuto nelehkou dobu prožili co nejlépe?

Aromaterapie – rady, tipy, zkušenosti a souvislosti
Hned na úvod chci napsat, že vše v tomto článku jsou mé poznatky z mého třicetiletého používání aromaterapeutických výrobků 
Karla Hadka a z knih, které mě oslovily natolik, že jsem se dostala ze všech svých zdravotních problémů, kterých nebylo zrovna málo 
a od kterých mi klasická medicína nepomohla. Tak jsem to zkusila jinak a povedlo se! Proto začnu od konce, a tudíž od souvislostí. 



19

1. Roušku nosit jen nezbytně nutnou nařízenou dobu. Na 
roušku si můžeme kápnout např. ÉO EUKALYPTUs nebo 
BOROVICOVÉHO JEHLIČÍ, čímž se nám zlepší dýchání. Nosní 
dírky několikrát denně vymazat Nosním olejem.

2. Když roušku nemáme, zaměřit se na hluboké dýchání 
nejlépe venku na čerstvém vzduchu, abychom dodali tělu 
kyslík.

3. Desinfekci používat v  rozumné míře a  pak doma po 
důkladném omytí ruce ošetříme krémem. Můžeme použít 
některý z  krémů na ruce, např. SHEA DERM, ale třeba 
i  INTIMISS. Na běžné mytí rukou je vhodné použít místo 
tekutého mýdla mycí oleje na ruce, např. mycí olej SENSITIV 
nebo DESINFI.

4. Posílit si imunitu tím, že budeme užívat 3x denně 15 kapek 
ELEUTHEROCOCCU.

5. Mohou se projevit i  různé alergie právě na dlouhodobé 
používání desinfekce, proto si na to musíme dát pozor.

Jedině pokud bude mít naše tělo dostatek vitamínů C, A, B, 
E…a dostatek minerálů, můžeme vše ve zdraví zvládnout. A to 
bez toho, abychom onemocněli. A podotýkám, v  jakémkoliv 
věku! Potřebné vitamíny a  minerály můžeme také do těla 
dostat pomocí směsi různých semínek.   Osvědčila se mi směs 
smíchaná ze stejných dílů slunečnicového, dýňového, lněného, 

chia semínka a  vlašských ořechů, které pomelu na tříštivém 
kávomlýnku a přidám také stejný díl Psylia. Této směsi užívám 
2 čajové lžičky ráno na lačno a zapiji ji 2 dl vlažné vody.

Pokud vás tento článek oslovil a v něčem vám pomůže, budu 
ráda. Když si uvědomíte, že některé, i když dobře míněné rady 
a  doporučení vašemu tělu neprospívají, vyberte si to, co je 
pro vaše tělo ještě přijatelné, aby zůstalo zdravé. Já si své tělo 
hýčkám, opatruji a hlavně poslouchám, protože vím, že jiné mi 
nikdo nedá!!!

Doufám, že až budete číst tento článek, bude už situace 
mnohem lepší a budeme se snažit na všechno to nepříjemné, 
co jsme zažili, co nejrychleji zapomenout. Moc si přeji, aby tato 
nepříjemná doba brzy skončila a  mohli jsme Aromaterapii 
zase využívat nejen pro zdraví, ale i pro krásu a měli jsme z ní 
užitek a potěšení.

Kolarčíková Vlastimila 
kosmetička-aromaterapeutka, Slezská Ostrava 

e-mail: vlastimilakolarcikova@seznam.cz, mob.:  603 286 335
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Zubům na zoubek
O tom, že jsou ZUBNÍ OLEJE zdraví prospěšnější alternativou zubních past, není pochyb. O jejich používání 
jsme psali již mnohokrát.  Vzhledem k stále se opakujícím dotazům, ale i proto, že opakování je matkou 
moudrosti, se znovu podíváme ZUBNÍM OLEJŮM na zoubek. 

Proč vyměnit zubní pastu za zubní olej? Zubní oleje značky 
AKH neobsahují žádné zbytečné látky, které do ústní dutiny 
nepatří. Obsahují pouze kvalitní rostlinné oleje a  pár kapek 
olejů éterických. Nic víc. 

Uspěl u  vás tento argument? Ano? To nás těší! Ale který 
z  nich si vybrat? K  běžné každodenní péči o  zuby a  ústní 
dutinu vyhrává u  dospělých nejčastěji ZUBNÍ OLEJ ZE 7 
BYLIN nebo KARIOSAN. Hlavní rozdíl je ve složení a obsahu 
éterických olejů. ZUBNÍ OLEJ ZE 7 BYLIN obsahuje mimo 
jiné mátu peprnou, která mu dává peprnější – ostřejší chuť. 
KARIOSAN je chuťově jemnější, a proto si ho oblíbili i dětští 
zákazníci. Často je to dobrá varianta pro rodiny s dětmi. Děti 
ho dobře akceptují a rodičům je jeho chuť také příjemná. Díky 

absenci máty peprné je vhodný i  pro zákazníky praktikující 
homeopatii. Výměna zubní pasty za olej bývá často první radou 
lékařů pacientům s periorální dermatitidou. Zubní oleje mají 
díky obsahu éterických olejů protizánětlivé a antimikrobiální 
účinky a působí preventivně proti zubnímu kazu. Od zákazníků 
máme reference i  v  tom duchu, že pomáhají při krvácení 
a počáteční fázi paradentózy. Dlouhodobé používání zubních 
olejů vás dokáže zbavit i zubního kamene.

U nás si přijdou na své i zákazníci zvyklí používat ústní vodu. 
Její plnohodnotnou alternativou je ústní výplachový olej 
DENTAROM. Tento olej navrací zpět  zapomenutou tradici 
vyplachování úst rostlinnými oleji. Ideální použití je po ránu, 
na lačno, před prvním douškem vody či čaje. Olej povalovaný 
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Vážená paní Rigová,
chtěla bych Vám moc poděkovat za doporučení vyzkoušet Váš 
Zubní olej ze 7 bylin. Musím přiznat, že použití oleje na čištění 
zubů mě z počátku trochu děsilo. Neuměla jsem si představit, 
jak si budu zuby čistit olejem. Jenže hned při prvním použití 
přišlo rozčarování. Bylo znát, že zuby jsou opravdu čisté a ten 
pocit svěžesti v ústech nejde ani popsat. Ale teď to nejlepší! 
Na spodních řezácích se mi tvoří zubní kámen a mám trochu 
odhalené krčky. Tak nejenže zubní kámen doslova odpadl 
sám, ale navíc se mi krásně zatáhly dásně a daleko méně 
mi při čištění krvácí. Tímto Vám ještě jednou moc děkuji za 
doporučení a všem nerozhodným doporučuji určitě vyzkoušet.

Amálie Ř.

v ústech, po dobu alespoň 10 minut, do sebe natáhne velké 
množství toxických látek a tím… Příjemná chuť mateřídoušky 
doladí tuto nezvyklou proceduru. Na konci zůstává nevyřčená 
otázka, zda polknout, či nepolknout? Doporučujeme rozhodně 
NEPOLYKAT. Vyplivnutím vzniklé čisticí emulze, oleje a slin se 
zbavíme velkého množství nežádoucích mikroorganismů. 
Olej smíchaný se slinami obsahuje velké množství toxinů, 
které potřebujeme dostat z těla ven. Neradi bychom vytvořili 
klamný dojem, že se zubní oleje nemohou polykat. Určitě 
mohou. Dokonce tím můžete pomoci svému trávení. Ale lepší 
je první várku oleje vyplivnout a poté do „čistých“ úst nakapat 
pár kapek „čistého“ oleje a ten s „čistým“ svědomím spolknout. 

Rodinu zubních olejů doplňuje i  ústní olej HALITOSAN. 
Na nepříjemný zápach z  úst, odborně zvaný halitosis či 
halitóza, způsobený sirnými bakteriemi, je nutné použít těžký 
kalibr. Koktejl rozmarýnu, čajovníku, hřebíčku a  máty nemá 
s bakteriemi slitování.  

Pro první klubající se zoubek, ale i všechny další, je tu připraven 
zubní olej BABY DENT. Jemný olej je vhodný k  masírování 
nateklých dásní a prvních zoubků našich nejmenších. Masáž 
dásní pomůže rychlejšímu prořezávání zoubků, které porostou 
jako po másle. Pardon, jako po oleji.  

Ústa však nejsou jenom zuby, jazyk a dásně, ale také rty. I  ty 
jsou naší vizitkou, a proto máme v nabídce i přípravky pro péči 
o rty. LIPPEA, HERPILAN a TANALIP, s kterými se budou vaše 
rty cítit líp. 

Lenka Rigová
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Zdravím tým AKH, chtěla jsem vám poděkovat za zázrak jménem CANDIOL. Nejdříve jsem ho začala 
používat na úpravu trávení a odvodnění organismu. Dvě tobolky denně (cca 10 kapek dohromady) – při 
mém cvičení mi to hodně pomohlo a srovnala jsem se. Žádné nafouklé břicho, trávicí potíže, připadala 
jsem si taková „lehčí“. v

Jednoho dne jsem se vzbudila a  ejhle – jako bych polykala 
nože. Chycená pravá mandle, krk jako v  ohni. Zrovna byl 
svátek, na pohotovost se mi nechtělo. Tak co teď? Nic na krk 
doma nemám. A pak mě napadlo zkusit CANDIOL. Vzala jsem 
tedy lahvičku se směsí a pár kapek jsem si kápla přímo do krku. 
No nebudu vám lhát, chuť upřímně nic moc, musela jsem to 
zapít hned sladkým pitím, ale zvládnout se to dalo. Takhle jsem 
si kapala 3x denně a po 2 dnech bolest začala povolovat, po 4 
dnech mi zůstala jen rýma a občasný kašel. Pozitivum? Zvládla 
jsem to bez antibiotik a doktora! Jako jediné negativum bych 

tedy vypíchla tu chuť. Ale později jsem se dozvěděla, že se 
dá nakapat do medu, tak třeba příště. Ještě bych dodala, že 
kamarádka, se kterou se vídám dost často, měla stejný průběh 
o týden později. Ta si ale došla k doktorce a byla jí potvrzena 
angína, tudíž mohu s jistotou říct, že jsem ji měla taky. 

Anička B. 
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Kadidlo jako bojovník proti zánětům
O účincích kadidla bylo řečeno už mnohé. Ne nadarmo patří ke třem darům Tří králů při narození Ježíše, 
mezi které se řadí zlato, myrha a  právě kadidlo… A  co na to moderní věda? Nestačí vám jen výroky 
o jeho prospěšnosti, ale zajímá vás trošku vědecký pohled? Čtěte dále…

V poslední době se kadidlo začíná dostávat do popředí zájmů 
vědeckých týmů, protože se zjistilo, že kyseliny obsažené ve 
stromech kadidlovníků – Bosweliia – umí přeprogramovávat 
enzym, který máme v těle a má klíčovou úlohu při vzniku zánětů 
(5-Lipoxygenáza). Substance z kadidlovníků tak umí pozitivně 
ovlivnit astma, revmatickou artritidu a  neurodermatidu, říká 
Oliver Werz z Friedrich-Schillerovy univerzity v Jeně.

Tento tým provádí již několik let výzkum. Ve svých pokusech 
použil syntetický protizánětlivý lék Zileuton a  přírodní 
látky s  protizánětlivým potenciálem, mezi nimiž bylo právě 
i kadidlo. Tým profesora Werze byl překvapen, že zatímco se 
Zileuton i další přírodní látky ihned usídlily přímo v aktivním 
centru enzymu, aby zablokovaly vznikající zánět, kadidlo 
postupovalo úplně jinak. Jeho substance se spojila s enzymem 
na místě mimo jeho aktivní centrum. Toto propojení začalo 
způsobovat neobvyklé strukturální změny v chování tohoto 
enzymu. Nejen, že začalo v jeho centru protizánětlivě působit, 
ale začalo ovlivňovat dominovým efektem i další strukturální 
změny tohoto enzymu. Jak uvádí spoluautorka výzkumu 
Jana Gerstmeier, z  analýzy molekulárního komplexu a  jeho 
možných účinků vyplývá, že 5- lipogenáza pod vlivem kadidla 
nejenže přestává aktivovat zánět, ale svoji funkci dokonce 
obrátí. Místo aby spustila zánět, produkuje protizánětlivé 
substance.

Tento vědecký tým si uvědomuje potenciál svého výzkumu 
v  oblasti vývoje protizánětlivých léků nejen ve výše 
uvedených oblastech onemocnění. A  tak má v  plánu dále 
zaměřovat svoji pozornosti na kadidlo, coby lék proti 
zánětům. 

Třeba se tedy jednou dočkáme, že bude síla přírody využívána 
bez ohledu na farma lobby. V tuto chvíli neumožňují zákony 
a předpisy v ČR jakkoli kadidlo spojovat s léčivými účinky…
přes všechna historická i vědecká fakta.

A tak je jen na nás, k čemu inklinujeme, co s námi více souzní, 
a kterým směrem se naše vlastní volby vydávají… 

Eliška Lukonchik  
www.ocistnevune.cz

Zdroje: 

– https://www.ocistnevune.cz/nas-blog/kadidlo-bojovnik-proti-zanetum-/ 

– https://www.wissenschaft.de/gesundheit-medizin/weihrauch-wie-das-

heilige-heilmittel-wirkt/ 

– Friedrich-Schiller-Universität Jena: Nature Chemical Biology, doi: 10.1038/

s41589-020-0544-7
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Ruka ruku myje 
Nenechte se zmýlit, tento článek nebude návodem k zamaskování nekalého chování, ale zamyšlením nad 
hygienou rukou. Ruce jsou taková šedá eminence našeho těla. Dokud fungují, moc si jich nevšímáme. 
Přijde nám automatické, že hladí, gestikulují, pracují, píší na klávesnici. Vše se zdá samozřejmé. Když se ale 
stane nečekaný úraz – rozřízlé bříško prstu, zlomený prst nebo zanícená záděra, cítíme se… JASNĚ jako 
BEZ RUKY. V tu chvíli nabývají skoro vesmírné důležitosti. Proto bychom měli péči o ně věnovat zvýšenou 
pozornost.  

Pravděpodobně v  žádné jiné době nezažily ruce tolik 
pozornosti jako letos na jaře. Koronavirová situace dala rukám 
pořádně zabrat. Neustálé mytí, desinfekce a používání rukavic 
způsobily přesušenou pokožku, svědění, štípání, olupování 
a nemožnost „je umazat“. Ruce byly v žebříčku pozornosti na 
nejvyšším místě. 

Ale jak se říká: „Všechno zlé je pro něco dobré.“ Někteří lidé si 
oživili základy správné hygieny. Mytí rukou po toaletě, po 
příchodu z venku, před jídlem atd. 

A  přitom to je tak jednoduché. Věděli jste, že většina 
infekčních nemocí se přenáší rukama? Proto mytí rukou stále 
zůstává nejjednodušším způsobem, jak infekcím předcházet. 
Nejčastěji se jedná např. o  žloutenku, E. coli, roupy, rotaviry, 
salmonelózu, a dříve to bývala i dětská obrna. Úlohu mohou 
mít špatně umyté ruce i při přenosu chřipky. Některé patogeny 

přenášené v  důsledku nedostatečné hygieny rukou přežívají 
v prostředí hodiny až dny, jiné, třeba virus žloutenky typu A, 
i měsíce. To je už  docela dobrý důvod k mytí a desinfekci rukou, 
nemyslíte? Správným mytím rukou nic nezkazíte, pokud tedy 
používáte přípravky šetrné k pokožce – například mycí oleje. 

V naší nabídce naleznete mycí oleje na ruce hned tři – DESINFI, 
CITRIO a  SENZITIV. Spolehlivě odstraní všechny nečistoty 
rozpustné v  tucích, ale i  ve vodě. Rostlinné oleje, které tvoří 
základ těchto mycích olejů, nejsou těkavé, a proto se jich část 
vstřebá pokožkou včetně éterických olejů. Pokožka rukou je 
po jejich užití čistá a jemná. Mycí oleje z  naší nabídky jsou 
vhodné pro celou rodinu od dětí až po seniory. 

První pomoc, po níž většina lidí sáhne, je krém na ruce. 
Opravdový BALzám NA RUce je třezalkovo – mateřídoušková 
specialita BALNARU. Polomastný třezalkový krém MYRHEA 
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zase pomůže u profesionálních ekzémů a extrémně namáhané 
pokožky rukou u pečujících profesí, tedy lékařů, kadeřnic atd. 
Pro každodenní použití se hodí lehký nemastný vitamínový 
krém REA.

Na stavu pokožky rukou se často podepisuje i chlad, odmašťující 
mycí prostředky nebo různá kožní onemocnění, např. atopický 
ekzém. Pro ty, kteří potřebují ruce pořádně promazat, je tu 
mastný multivitamínový krém SHEADERM TH. Základem je 
bambucké máslo, které pokožku krásně zjemní, zregeneruje 
a na dlouhé hodiny uleví od pocitu suchých rukou. Hodí se i pro 
přípravy masky či masáže. Najdou se však i  tací, kteří naopak 
nemají rádi pocit mastných rukou, a přesto potřebují své ruce 
ošetřovat. Pro ty je v  nabídce lecitinový balzám s  mírným 
obsahem alkoholu LECIO-MAJO. Rychle se vstřebává, vejde se 
i do té nejmenší kabelky a oblíbili si ho i zákazníci s atopickým 
ekzémem.  

Nově můžete nalézt na e-shopu Aromaterapie Karel 
Hadek i  desinfekční lecitinové emulze DESISTRONG 
a  DESICITRO a  hydrofilní mycí oleje s  antimikrobiálními 
účinky HY-DESISTRONG a  HY-DESICITRO. Lecitinové emulze 
na rozdíl od přípravků čistě na bázi alkoholu nepoškozují 
kůži a  nenarušují důležitý ochranný kožní film. Desinfikují 
a  zároveň pečují a  podporují zdravou kůži. Přesto jsou 
však citlivé k  problematické a  ekzematické pokožce. (Za to 
JÁ EKZEMATIK dám RUKU do ohně). Antimikrobiální účinek 
lecitinových emulzí je zajištěn lihem, podpořen thymolem 
a  obsaženými éterickými oleji z  pomerančové kůry, citronové 
kůry, máty, rozmarýnu, čajovníku a  dalšími. Před aplikací 
emulze doporučujeme použít i  mycí oleje HY-DESISTRONG 
a HY-DESICITRO s antimikrobiálním účinkem. 

Prostě každý si u nás najde to své. Do rukou se nám stejně jako 
do tváře zapisuje sám život. Ať je váš život jakýkoliv, nedovolte, 
aby první pohled na vaše ruce o vás prozradil více, než chcete 
odhalit. 

Lenka Rigová

FEMISHEA a HY-INTIMA
Dobrý den, chtěla jsem se podělit se svou pozitivní zkušeností 
s  vašimi přípravky. Poměrně často trpím kvasinkovými 
infekcemi v  intimních partiích. Kamarádka mi doporučila 
vaše přípravky. Jelikož se vyzná v  takových těch přírodních 
a zdravých věcech, poslechla jsem ji. Objednala jsem si tedy 
přípravky HY-INTIMU a  balzám FEMISHEU. Přestala jsem 
na rady kamarádky používat sprchové gely a  myla jsem si 
intimní partie HY-INTIMOU.  Po prvním umytí se mi okamžitě 
zmírnilo svědění! Na noc jsem si zaváděla balzám FEMISHEA. 
Balzám FEMISHEA jsem používala preventivně ještě pár dní 
a HY-INTIMU používám už pravidelně. 

Děkuji 
Zuzana H. 
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BELAIR PUR
V  části roku minulého a  letošního společnost 1. Aromaterapeutická KH a.s. začala vyrábět parfémy, 
esenciální parfémy, parfémové vůně značky BELAIR PUR. Při jejich výrobě jsou používány stejné suroviny, 
jako je tomu v případě produkce KAREL HADEK, AROMAFAUNA, AROMAFLORA, AKH, AROMASANITY. 

BELAIR PUR  –  „Nevšední vůně pro všední dny“ jsou esenciální 
vůně vlastní produkce, která je vytvořena třemi řadami. 

Vůně EXCLUSIVE – Vytváříme přímo pro klienty, kteří chtějí 
svou charakteristickou vůni.  

Vůně LITE – Vytváříme pro všední dny.

PARFÉMOVÁ ŘADA – Vůně pro každou příležitost. 

Informace o voňavých řadách najdete na samostatné webové 
stránce www.belair-pur.cz . 

Od měsíce září bude fungovat blog, ve kterém se dozvíte 
názory a zkušenosti nejen žen, ale i mužů. Setkáte se s pocity 
muže na vůně, které vyrábíme. Zajímavý je například jeho 
názor na malinový autoparfém. Oponovat mu budou 
samozřejmě ženy…, a to i těhotné ženy.

Věřím, že i těmito produkty vám budeme dělat radost. 

Michaela Švorcová
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Součástí záplavy koronavirových zpráv byla i  informace o  tom, že klinické onemocnění covid-19 je 
způsobeno přehnanou imunitní odezvou organismu… Následně jsme se začali setkávat s dotazy, jestli 
bychom neměli nějaký přípravek na snížení imunity. 

Vysvětlení mechanismu působení viru v  organismu by bylo 
na dlouhý článek, uvědomme si však, že uvedené tvrzení je 
značně zjednodušené. Jisté ale určitě je, že umělé snižování 
imunity není tou správnou cestou v  boji s  koronavirem. 
Naopak, zdravý člověk často infekci prodělá bez jakýchkoli 
vážných příznaků. 

Důležité je udržovat svůj imunitní systém v  dobré kondici  – 
jeho podporou nic nezkazíte. Dbejte na pravidelnou 
vyváženou stravu s  obsahem vitamínů. Vitamíny pomáhají 
jako antioxidanty proti volným radikálům a jsou zapojeny do 
řady biochemických reakcí. Tělo si je samo neumí vytvořit, 

proto je musíme přijímat ve stravě. Potřebný je samozřejmě 
notoricky známý VITAMÍN C, i  pro podporu imunity je ale 
zásadní také vitamín D, kterého má řada lidí nedostatek.  

S  podporou imunity Vám pomohou i  naše produkty. 
TYMIÁNOVÝ a  ROZMARÝNOVÝ ÉTERICKÝ OLEJ, ty dokáží 
pozitivně působit na buňky mající na starost imunitní reakce. 
Mezi doplňky stravy nezklame ELEUTHEROCOCCOVÝ nebo 
ECHINACEOVÝ extrakt ani ŠŤÁVA z ALOE VERA.

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.
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Milá paní Ello,
děkuji za Váš dotaz. Co se allicinu ve vztahu k Vámi zmíněné 
studii týká, to může být i  pravda. Allicin je velice těkavý 
a  pokud rozdrtíte česnek a  necháte stát nějakou dobu na 
kuchyňské lince, pak se odpaří. Chemickým procesům podléhá 
i  v  různých výrobcích, např. potravinách, i  zde dochází po 
nějaké době k pomalé destrukci. Pokud se česnek suší, zůstává 
uchován a  při smíchání česnekového prášku s  vodou dojde 
k uvolňování allicinu.

No a co se týká éterického oleje, je allicin jednou z nejdůležitějších 
složek. Éterický olej se vyrábí destilací vodní parou a následně 
je nutné jej uchovávat/skladovat v  nádobách (lahvičkách), 
které nepropouští UV záření a  běžné denní světlo (proto 
používáme hnědé sklo). Lahvička je samozřejmě uzavřený obal 
bez přístupu vzduchu, tedy kyslíku. Tak je allicin nejen chráněn 
před chemickými vlivy, ale i odpařováním. Pokud jednu kapku 
kápnete na vhodný materiál a  necháte odpařovat, nejen že 

Vám v  tomto případě neprovoní dané prostory, ale doslova 
je „aromatizuje nepříjemnou sirnou, typicky česnekovou 
pachovou informací,“ ale též z daného předmětu velice rychle 
zmizí, tedy odpaří se. 

Takže jediným handicapem česnekového éterického oleje oproti 
česneku jako takovému je, že neobsahuje vitamíny a minerální 
složky, které se díky podmínkám technologie výroby, destilaci, 
do výsledného éterického oleje nemohou dostat. U vitamínů se 
jedná hlavně o vitamín C a vitamíny skupiny B. Z minerálních 
látek možno zmínit mangan, selen, zinek, měď, fosfor, draslík, 
hořčík, jód, vápník, železo a další.

Budu rád, pokud Vám tato česneková informace bude užitečná.

Karel Hadek

Dobrý den, pane Hadku,
nejspíše jste v té záplavě proseb přehlédl mou poznámku o studii, která zmiňuje, že nejcennější složka česneku allicin je velmi 
prchavá a nelze ji udržet v jakékoli formě déle než pár minut po mechanickém rozdrcení buněk. Zajímalo by mě, zda je to pravda, 
přála bych si, aby nebyla a Váš olej zcela nahradil česnek čerstvý. Samozřejmě, jak uvádíte, při atace nemoci bychom doplňovali olej 
i čerstvým česnekem.

Přeji krásné dny 
Ella 
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MULTIF BALZAM – pomocník při potížích  
s paranálními váčky u psů 
Běžně se o paranálních váčcích hovoří jako o análních žlázách, i když to není zcela přesné označení. Ústí do 
nich pachové žlázy, proto obsahují poměrně zapáchající náplň, většinou hnědožluté barvy. Vzhled sekretu 
se liší u různých jedinců, vliv na jeho složení má i potrava. U domestikovaných psů nejsou již tak rozvinuté 
jako u jejich volně žijících předků. Slouží ke značení teritoria a ke komunikaci mezi zvířaty. Zřejmě obsahují 
i informaci ohledně hierarchie. Obvykle jsou vyprazdňovány při vypuzení stolice. K uvolnění výměšku však 
může také dojít, když je zvíře ve stresu nebo vyděšeno. 

Zdravé váčky jsou měkké, bez otoku, zarudnutí a bolestivosti 
v  této oblasti. Pokud pejsek netrpí problémy, není třeba je 
preventivně vymačkávat (i  když někteří chovatelé mají jiný 
názor). Na možné potíže nás může upozornit i  pejskovo 
chování – vykusování srsti, nadměrné olizování, sáňkování 
zadkem po zemi, bolestivá reakce při stolici. Nejsou to však 
příznaky charakteristické pouze pro tyto problémy. 

Méně závažnou změnou je přeplnění sekretem. Důvodů může 
být celá řada - od nevhodné stravy (složení tuků v krmivu, příliš 
řídká stolice, která dostatečně nestimuluje vyprazdňování 
váčků, obezita, nedostatek pohybu, ucpání vývodu váčku). 

Predisponována jsou spíše menší plemena. Chovatelé uvádějí 
větší výskyt s potížemi u zvířat níže hierarchicky postavených 
v  rámci smečky. Váčky je v  tomto případě nutné manuálně 
vymačkat. Po přeplnění žlázy může dojít až k rozvoji zánětu, 
kdy se v  sekretu objevuje i  hnis a  krev. V  tomto případě je 
již určitě nutná návštěva veterináře, který provede výplach, 
zhodnotí rozsah zánětu a  případně aplikuje antibiotika. 
Někdy se dokonce vytvoří absces, který následně praskne, 
a obsah vyteče ven. Pokud se potíže často opakují, je na místě 
nechat provést chirurgické odstranění. Rizikem ale může být 
poškození svěrače a s tím spojené nepříjemné následky. 
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a Při potížích s paranálními váčky využijte:

– MULTIF BALZAM, který díky éterickým olejům (např. 
šalvějovému, tymiánovému, hřebíčkovému, levandulovému) 
působí protizánětlivě a  antisepticky, zároveň tlumí bolest. 
Při náznaku potíží aplikujte na oblast 2× denně. Lze jej 
aplikovat i ve formě čípku (přiměřené množství balzámu dejte 
do alobalu, vytvarujte čípek a  vložte do mrazáku). Velikost 
čípku záleží na velikosti pejska. Ideální je čípky zavádět 1–2× 
denně, nejlépe po stolici. Při lehčím zánětu není třeba váčky 
vymačkávat. 

– Velice důležitá je i hygiena. Pro omývání se osvědčil mycí olej 
HY-NEUTRAL nebo HY-INSI smíchaný s vodou. 

– Na místě je posílení imunity pomocí přípravku
IMUNOFAUNA, který přidáváme do vody.

– Pokud již došlo k  provalení abscesu, využijete MULTIF 
BALZAM nebo HELP BALZAM, které podporují hojení, působí 
antimikrobiálně a  protizánětlivě. Ránu lze zakápnout přímo 
i levandulovým éterickým olejem. 

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.
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Dobrý den,
chtěla bych se s Vámi podělit o své zkušenosti, resp. zkušenosti naší fenečky, s problémy s pokožkou a srstí 
a přípravky od AROMAFAUNY. 

Náš příběh začíná v prosinci loňského roku, kdy se poprvé 
u naší fenky objevila zarudlá místečka, která následně 
vylínávala. Fenečce bylo 9 let a přešla už do veteránského 
věku. Je důležité napsat, že fenečka je modré barvy a tento 
typ je pro kožní problémy náchylnější, což dokazuje její tuková 
bulka mezi lopatkami, která byla i startovacím místem pro 
problém. Nedokážu napsat důvod, spoušteč, který to všechno 
odstartoval. Celkově to byl běh na dlouhou trať a já doufám, že 
jsme tento běh doběhli na jedničku a už ho nebudeme muset 
absolvovat. Pokud bych přeci jen musela tento problém řešit, 
vím, že to chce trpělivost, pravidelnou péči a AROMAFAUNU. 
Celou péči jsme postavili na přípravcích AROMFAUNY, a to 
vnějších a vnitřních. Na úplný úvod jsme odčervili pomocí 
PAPENDA, přestože tak děláme pravidelně. A následně 
začali posilovat imunitu IMUNOFAUNOU. A to vše doplněné 
lněným a pupalkovým olejem. Na pokožku a srst byl používán 
mycí olej HY-NEDEMOD ve spojení s balzámem NEDEMOD, 
kterým se mazala postižená místa. A jednou za čas se 
udělal welness zábal  FELL BALZAM NEUTRAL. Zpočátku 
jsme koupali několikrát do týdne a upřímně jsme hledali 
nejvhodnější intervaly pro péči. A přiznám se, že začátek nebyl 
úplně jednoduchý v tom, že když se zahojilo jedno místo, tak 

se objevilo další. A to trochu nahlodává Vaše odhodlání :). Ale 
samozřejmě tělo potřebovalo čas se nastartovat a ten nakonec 
přišel po pár měsících.  Každopádně obnova a následné 
zasrstění probíhalo neuvěřitelně rychle, dalo by se říct skoro 
před očima :). 

V současné době je fenečka krásně zahojená, zasrstěná 
a já šťastná a spokojená. A to je to nejdůležitější! Nyní už 
děláme jakousi preventivní péči, kdy jednou za čas fenečku 
vykoupeme. A nadále pokračujeme v podávání pupalkového 
oleje, v době výměny srsti je to lněný olej. A samozřejmostí je 
pravidelné odčervování a také posilování imunity. 

Přílohou zasílám porovnávací foto jednoho postiženého místa, 
kde fotky dělí cca měsíc. 

Chtěla bych tímto poděkovat AROMAFAUNĚ za jejich výrobky 
a také podporu. 

S přáním krásného dne
Petra a fenečka Showie

Ukázka průběhu 
léčby

Jednotlivé ukázky 
dělí cca 1 mesíc
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S hmyzem zatočíme!

Proč si léto neužít v klidu a pohodě? Všichni přece milujeme posedět si na čerstvém vzduchu. Jenže všude 
na nás číhá v bojové pohotovosti otravný a všudypřítomný hmyz. A ten, jak je nám známo, dokáže tyto 
báječné chvilky pořádně znepříjemnit. Proto vezmeme nejbližší drogerii útokem a  nakoupíme spoustu 
chemie v domnění, že jsme udělali to nejlepší pro svoji ochranu. Ale je to pro nás a naše okolí opravdu 
zdravé a bezpečné?  Nebylo by vhodnější použít něco šetrnějšího?

Spousta rostlin, která voní nám, nevoní hmyzu a  dokáže ho 
odpuzovat. Mezi takové rostliny patří např. levandule, bazalka, 
fenykl, rozmarýn, hřebíček, tymián, citrusy atd. A  právě 
rostlinné silice z  těchto rostlin tvoří základ našich směsí 
éterických olejů. 

Éterické oleje s  repelentním účinkem obsažené ve směsích 
TROPFINOL, GELSINEX, INSEKTIN nebo REPELIN lze použít 
v  aromalampách nebo v  různých difuzérech jak v  domácím, 
tak venkovním prostředí.  

Zejména venku oceníme NEBULIZAČNÍ DIFUZÉR neboli 
NEBULIZÉR. Tento přístroj přeměňuje čisté éterické oleje na 
jemnou mlhu bez přidání vody.  Jedná se tedy o  absolutně 

nezávadné provonění prostředí a  nejefektivnější způsob 
využití. Spotřeba éterického oleje je přitom minimální 
s vysokou účinností. Jeden nebulizér dokáže bezpečně pokrýt 
až 100 m2 v  uzavřeném prostoru. Ve venkovním prostředí 
zhruba 50 m2. 

Nebulizér se velice dobře osvědčil při použití na terase, 
pod pergolou nebo ve stanu. Po zapnutí nebulizéru do 
powerbanky nebo elektrické zásuvky přestane hmyz během 
pár minut obtěžovat. My si tak budeme moci v klidu vychutnat 
pobyt na čerstvém vzduchu bez obav o své zdraví a navíc si 
budeme připadat jako v bylinkové zahrádce.

Lucie Kubyncová
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TOMCAT TOMMY, 
co k tomuto přípravku říct. Ten, kdo ho umíchal, měl úžasný 
nápad. U nás doma jsou kočky, pes, kouřící děda a jiné jinak 
vonící elementy. TOMCAT TOMMY používáme neustále při 
všech příležitostech, kde je potřeba osvěžit místnost i náladu.
Vůně tohoto přípravku nás tak oslovila, že jej vozíme všude 
s sebou. Často jsou nám kladeny otázky, nebo se dozvídáme, 
co to tu tak pěkně voní. Děkujeme!

Hedvika Dvořáčková

Proč na domácí mazlíčky nepoužívat „lidskou“ kosmetiku?
Pro někoho to nemusí být vůbec téma k zamyšlení – na špinavého psa vezme prostě nějaký vlastní šampón 
nebo sprchový gel a je to. Existuje ale více důvodů, proč na zvířata nenapatlat, co nám přijde pod ruku…

V  první řadě zmíním to, co naši zákazníci dobře vědí – 
pro kůži lidskou i  zvířecí jsou tenzidové přípravky (např. 
mýdla, sprchové gely a  šampóny) nevhodné. Smývají totiž 
lipidový ochranný kožní film, který pokožku chrání. Bez něj 
je náchylnější k  infekcím a  ekzémům i  citlivější k  vnějšímu 
prostředí. V  důsledku častého používání pak může dojít 
k  rozvinutí kožních problémů. Mycí oleje jsou tedy ideální – 
odmývají nečistoty, kožní film však neporušují. 

V čem se liší mycí oleje pro lidi od těch určených pro zvířata? 
Zvířata a  speciálně psi mají několikanásobně lepší čich než 
člověk. Do produktů pro zvířata tak volíme méně dráždivé 
éterické oleje s  méně výrazným aromatem, přípravky 
odpovídají jejich specifickým dermatologickým problémům.

Psí kůže je mnohem slabší než lidská, i když se to tak nemusí 
zdát. Vrchní zrohovatělá část lidské kůže většinou sestává 
z 10–15 vrstev buněk (keratinocytů), u psa pouze ze 3–5.

Dalším důvodem, proč pro zvířata nepoužívat běžnou lidskou 
kosmetiku, je rozdílné pH (kyselost) kůže. Člověk má pH 
kůže kyselé, pohybuje se v rozmezí 4–6, tomu jsou přípravky 
přizpůsobeny. Novorozenec má pH neutrální a  postupně se 
snižuje. Naopak pes má pH spíše zásadité, většinou v rozmezí 
7–8. Pokud je fyziologická hodnota pH kůže změněna, 
neprospívá jí to. Dochází navíc k poškození přítomné přirozené 
kožní mikroflóry. Přirozeně přítomné mikroorganismy přitom 
chrání kůži před uplatněním patogenů, které mohou kůži 
poškozovat.

Různá varování před častým mytím zvířat nebo jejich mláďat 
vychází právě z  používání klasických tenzidových přípravků, 
např. šampónů. Ve skutečnosti není důležité, jak často, ale čím 
psa myjete!

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.
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Vývoj přípravku na podporu včelstev
Každý rok jsme svědky mnoha úhynů včelstev, která většinou 
hynou za neznámých okolností. Příčin může být mnoho… 
uniformita krajiny, nízká rozmanitost a  úživnost potravních 
zdrojů či znečištění životního prostředí agrochemikáliemi, 
v  důsledku čehož často dochází ke snížení imunity 
a  schopnosti detoxikace včel. Za těchto okolností jsou 
navíc včely vnímavější k  různým patogenům (houbám, 
bakteriím, virům a  parazitům, především roztoči kleštíku 
včelímu). Vzhledem k  této neutěšené situaci jsou včelaři 
nuceni používat další přípravky sloužící k potlačení populace 
roztoče, přičemž většina registrovaných přípravků je na 
bázi syntetických látek, nejčastěji amitrazu, tau-fluvalinátu, 

kumafosu či flumethrinu. Ošetření včelstev syntetickými 
látkami s  sebou ale nese různá rizika v  podobě vedlejších 
účinků, především intoxikace včel, kumulace reziduí ve 
včelstvu a  včelích produktech a  vznik rezistentní populace 
roztočů a  s  tím spojená nutnost používat větší množství 
těchto látek.

Snahou probíhajícího výzkumu je vyvinout takový přípravek, 
který by včelstvům pomohl nejen proti roztočům, ale také 
lépe odolávat houbovým a  bakteriálním onemocněním. 
Dalším kritériem je zdravotní nezávadnost jak pro včely, 
tak i  pro člověka a  v  neposlední řadě přírodní charakter 
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přípravku, který je poslední dobou stále žádanější. Jako 
optimální stavební kameny tohoto přípravku se zdály 
být éterické oleje, které jsou známé svým antiseptickým, 
antibakteriálním, antifungálním a  imunomodulačním 
účinkem. Velkou výhodou jsou také akaricidní účinky známé 
u některých olejů. 

Předběžně bylo vybráno 31 éterických olejů, které byly 
dále testovány na inhibiční efekt vůči včelím patogenům 
(Penibacillus larvae způsobující mor včelího plodu 
a  Ascosphera apis způsobující zvápenatění včelího plodu). 
Tyto experimenty probíhaly kultivačními metodami.

Nyní se postoupilo k  další fázi testování formou klíckových 
chovů, kde se testuje vliv různých koncentrací olejů 
a  emulgátorů. Emulgátory a  esenciální oleje jsou včelám 
podávány v roztoku sacharózy, následně se sleduje spotřeba 
krmiva, mortalita včel a odchylky od běžného chování.

Dalším krokem bude testování akaricidních účinků 
jednotlivých olejů a  vybraných kombinací éterických olejů 
na roztoče kleštíka včelího. V konečné fázi bude nutné zjistit 
vliv vyvíjeného produktu na celé včelstvo.

Dle dosavadních výsledků lze očekávat silný antimikrobiální 
a akaricidní efekt vyvíjeného produktu. Kromě toho by měl 
produkt ještě zvyšovat atraktivitu příjmu krmiva, podporovat 
stavbu voskového díla a  v  neposlední řadě podporovat 
imunitu a detoxikační kapacitu včel. 

Ing. Marian Hýbl, Ing. Petr Mráz
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USKLADŇOVÁNÍ ÚRODY S AROMAFLOROU
Léto se s námi pomalu loučí a nechává nám tu bohatou úrodu ovoce a zeleniny. Jak ji skladovat nebo 
zpracovat, aby nám vydržela co nejdéle? Pomoci vám může AROMAFLORA, ale všechno pěkně popořadě. 

NEJPRVE ÚKLID
Pro skladování ovoce i  zeleniny je klíčový prostor, kde 
plánujete úrodu uložit. Podzemní sklepy jsou skvělé díky své 
stabilní teplotě a  minimálnímu množství světla. Nevýhodou 
však bývá vysoká vlhkost, která vyhovuje plísním i  plžům, 
kteří v takových prostorách hledají úkryt před blížící se zimou. 
Proto je třeba sklep co nejlépe připravit. Zbavte ho hrubých 
nečistot a nežádoucích zvířátek, poté se vrhněte na ošetření 
proti plísním. Můžete sklep vybílit vápnem tak, jak se to dělalo 
dříve. Pokud se vám zrovna nechce malovat, můžete použít 
přípravek THYMICON, kterým sklep důkladně prostříkejte. 
Úrodu lze samozřejmě skladovat i  v  garážích nebo jiných 
temných prostorách. Tady však počítejte s  nestabilními 
teplotami, které mohou vést k  rychlejší zkáze uložených 
potravin.

KOŘENOVÁ ZELENINA
Už naše babičky i prababičky uskladňovaly kořenovou zeleninu 
v  suchém písku, díky kterému zůstane zelenina šťavnatá. 
Jednotlivé kusy ukládejte kořenem dolů a  zasypejte je až 

po okraj růstového vrcholu, přičemž nezapomeňte dát mezi 
jednotlivé kusy vždy trochu písku. Před samotným uložením  
do písku zeleninu lehce oroste naředěným přípravkem 
FUNGHI-STOP (postačí 3% roztok) a nechte oschnout. Postřik 
vytvoří na povrchu zeleniny ochranný film, který plísním 
nevoní. 

BRAMBORY
Nejprve brambory vytřiďte na tři jakosti. Nahnilé hlízy dejte 
rovnou na kompost. Poraněné hlízy nebo nakousané od 
hrabošů co nejdříve spotřebujte. Zdravé brambory opět oroste 
přípravkem FUNGHI-STOP (použijte 10–30 ml přípravku na 
1 litr vody) a nechte oschnout. Poté je uložte ve více vrstvách 
do beden, ty mohou být vystlané slámou, která od hlíz odvede 
případnou vlhkost.

OVOCE
Důležitý je už samotný výběr odrůdy ovoce. Mělo by se jednat 
o  podzimní odrůdy vhodné k  dlouhodobému skladování. 
Jablka či hrušky je třeba stejně jako brambory přetřídit. Zdravé 
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ovoce bez známek omačkání a  vykousaných otvorů od vos 
dejte na jednu hromádku, lehce pomačkané ovoce na druhou 
(takové ovoce se snažte spotřebovat co nejdříve). Ostatní ovoce 
zpracujte okamžitě třeba do povidel, určitě ho neskladujte.

První dvě jakosti ovoce prostříkejte 3% roztokem přípravku 
FUNGHI-STOP a  nechce oschnout. Poté ovoce poskládejte 
v  jedné vrstvě do bedýnek. Jako výstelku bedýnek lze 
použít suché smrkové piliny, které je vhodné nejprve ošetřit 
přípravkem THYMICON nebo společně s ovocem prostříkat 
FUNGHI-STOPem. Takto ošetřené ovoce můžeme uložit do 
připraveného sklepa. 

Ovoce i  zeleninu je třeba v  průběhu zimy pravidelně 
kontrolovat a případně i třídit zdravé kusy od špatných.

A CO PAPRIKY, CUKETY NEBO RAJČATA? 
Obvykle se taková zelenina zamrazuje nebo suší. Pozor na 
zamrazování paprik, které nedoporučuji dávat do mrazáku 
společně s masem a jinými potravinami. Ty pak nepříjemně 
„načichnou”.

Lépe uděláte, když si z takové zeleniny připravíte naši směs, 
na kterou budete potřebovat:

· 1,5 kg cuket
· 1 kg různě barevných paprik
· 0,5 kg cibule
· 2 celé česneky
· 2 kečupy (ostrý i sladký)
· 2 rajčatové protlaky (máte-li vyzrálá rajčata, můžete je
   použít místo protlaku)
· slunečnicový olej
· 6 lžic sójové omáčky
· 6 lžic worcestrové omáčky
· sůl a cukr podle chuti
· milovníci pálivého mohou přidat feferonku 

Cuketu a  papriky pokrájejte na kostky. Nakrájenou 
cibuli osmahněte na rozpáleném oleji, přidejte česnek 
a  nakrájenou zeleninu. Vše podlijte trochou vlažné vody 
a  zvolna duste, dokud zelenina nezměkne. Poté přidejte 
sójovou i  worcestrovou omáčku, sůl, cukr, kečup a  protlak. 
Dobře promíchejte a nechte ještě pár minut povařit. Hotovou 
horkou směsí naplňte sklenice a ještě 20 minut sterilujte. 

Tuto směs oceníte pokaždé, když budete potřebovat připravit 
ultrarychlý oběd. Podávat ji můžete na topinkách nebo s rýží 
či těstovinami. 

Iva Šimonková

kontrolovat a případně i třídit zdravé kusy od špatných.
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Termíny kurzů – lI. pololetí 2020
3.–4. 10. 2020  Základní kurz Brno
Školitel: Karel Hadek, Vlastimila Kolarčíková 
Kontakt: Pavel Vozdek 
Telefon: +420 776 077 314 
Email: info@kurzynow.cz, vozdek@umeni-masaze.cz  
Web: www.kurzynow.cz 

9.–11. 10. 2020 Základní kurz Ostrava
Školitel: Karel Hadek, Vlastimila Kolarčíková 
Kontakt: Vlastimila Kolarčíková 
Telefon: +420 603 286 335 
Email: vlastimilakolarcikova@seznam.cz

16.–18. 10. 2020 Základní kurz Praha
Školitel: Karel Hadek, Vlastimila Kolarčíková 
Kontakt: Drahomíra Vaculová 
Telefon: +420 737 312 571 – večer 
Email: kurzypraha@seznam.cz, vaculovadrahomira@seznam.cz  
Web: www.zdravvuska.webnode.cz
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Sleva se týká všech označených přípravků a platí od 4. 9. 2020 do 27. 9. 2020 do 24.00 hodin.

SPRCHOVACÍ OLEJE

Kód
zboží 6% sleva

Kč

100 ml E 200 ml G

1102 Z BOROVICOVÉHO JEHLIČÍ  283,57    405

1103 CITRONOVÝ 299,2 418,88

1109 ČAJOVNÍKOVÝ 275,97 386,36

1104 FRISCH 289,26 404,97

1113 GRAPEFRUITOVÝ 281,27 393,78

1117 HVĚZDA 276,45

1116 JALOVCOVÝ 292,12 408,96

1105 LEVANDULOVÝ 294,66 412,51

1114 MEDUŇKOVÝ 281,74 394,43

1110 NEUTRÁLNÍ 242,11 338,96

1106 ROZMARÝNOVÝ 334 467,6

1107 SANTÁLOVÝ 318,63 446,06

1112 ŠALVĚJOVÝ 290,63 406,89

1108 Z CITRONOVÉ RŮŽE 286,25 400,73

1111C
SADA SPRCHOVACÍCH 
OLEJŮ

12 × 20 ml: 606,08  

PŘÍPRAVKY NA INTIMNÍ HYGIENU
Kód

zboží 6% sleva
Kč

100 ml E 200 ml G

OLEJE
1202 HY ‑INTIMA (pro ženy) 253,79 355,3

1203 HY ‑INTIM H (pro muže) 253,79 355,3

1205 HY ‑INTIM SET 2 × 200 ml: 638,88

1209 SADA INTIM 606,32

KRÉMY
50 ml D 100 ml E

1204 INTIMISS 391,88 666,15
1206 FEMISHEA 456,51 776,06

KOUPELOVÉ OLEJE
Kód

zboží 6% sleva Kč

100 ml E 200 ml G

1002 Z BOROVICOVÉHO JEHLIČÍ 296,52 415,14

1003 CITRONOVO ‑KAFROVÝ 313,18 438,46

1004 EUKALYPTO ‑TYMIÁNOVÝ 348,19 511,87

1020 GRAPEFRUITOVÝ 341,25 477,74

1006 JALOVCOVÝ 390,34 546,47

1021 JEŽÍŠEK 361,73 506,4

1007 LEVANDULOVÝ 297,62 416,63

1008 MANDARINKOVÝ 252,37 353,31

1009 MEDUŇKOVÝ 286,25 400,73

1017 NEUTRÁLNÍ 242,11 338,96

1015 PAČULIOVÝ 333,07 466,28

1010 PELARGÓNIOVÝ 573,73

1011 ROZMARÝNOVÝ 380,2 532,28

1019 ŠALVĚJOVÝ 358,32 501,65

1012 TYMIÁNOVÝ 325,79 456,08

1013 YLANG ‑YLANG 500,53 700,79

1014 Z CITRONOVÉ RŮŽE 333,14 466,41

1016 Z RŮŽOVÉHO DŘEVA 345,73 484,02

1018C SADA KOUPELOVÝCH OLEJŮ 18 × 20 ml  682,41  

HY ‑OLEJE NA OMÝVÁNÍ OBLIČEJE

Kód
zboží 6% sleva

Kč

100 ml E 200 ml G

1301 HY ‑OLEJ NA HOLENÍ 303,76 455,63

1302 HY ‑OLEJ NA ODSTR. MAKE ‑UPU 289,12 433,69

1306 HY ‑OLEJ NEUTRÁLNÍ 289,12 433,69

1303 HY ‑OLEJ SANTÁLOVÝ 341,76 512,63

1304 HY ‑OLEJ YLANGOVÝ 328,71 493,06

1980 LIPIO KARLOFF 343,09 513,31

1317 ATLAS TONIKUM PO HOLENÍ 204,74

50 ml D 100 ml E

1211 GENISAN 488,54

1212 PRESHEA 514,93 875,39

1213 LUCALEN 349,47 524,26
1214 MONTANISS  377,54 566,28

DEODORANTY
200 ml G 500 ml P

1208 HAPPY ‑DEO 439,65 879,29
1216 ANTIINSEKT SPRAY 364,21 728,41

50 ml 100 ml

1215 DEOMAN 151,97 273,54

PŘÍPRAVKY NA OŠETŘENÍ ZUBŮ A ÚSTNÍ 
DUTINY

Kód
zboží 6% sleva

Kč

100 ml E 200 ml G

1507 BABY ‑DENT 276,08 414,15

1503 DENTAROM 289,07

1505 HALITOSAN 371,43

1506 KARIOSAN 202,69 304,07

1504 ZUBNÍ OLEJ 274,22 411,31

5 ml A 30 ml Z

1501 HERPILAN 170,63 580,08

1502 LIPPEA SPF 169,4 575,98

1508 TANALIP 164,77 560,14

PŘÍPRAVKY NA OŠETŘENÍ  NOHOU

Kód
zboží 6% sleva

Kč

100 ml E 200 ml G

1811 DEOBOTAS 230,13 368,22

1801 DEO PROFUSS 174,73 279,61

1804 KOUPELOVÝ OLEJ NA NOHY 290,63 406,89

1805 MASÁŽNÍ OLEJ NA NOHY 405,15 567,2

1806 MYKOSAN ‑N 954,66

2728 PREVENTY 434,5 608,32

Tento ceník nabývá platnosti dne 1. 9. 2020  Všechny předešlé ceníky tímto dnem pozbývají platnosti. Vzhledem k neustálému 
pohybu cen surovin na světových trzích je nutno považovat ceny v tomto ceníku jen za informativní.  
Jediný platný ceník je na našem e -shopu www.eshop.karelhadek.eu
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OPALOVACÍ OLEJE

Kód
zboží 6% sleva

Kč

100 ml E 200 ml G

2601 SPECIÁLNÍ TĚLOVÝ OLEJ SPF 4 242,73 412,66

2602 OPALOVACÍ OLEJ SPF 6 376,71 602,75

2603 OPALOVACÍ OLEJ SPF 10 405,96 649,53

2604 OPALOVACÍ OLEJ SPF 15 463,6 741,78

2605 OPALOVACÍ OLEJ SPF 20 488,84 786,79

2610 LECISON 325,53 520,85

2606 PANTESON 447,4 671,1

LECITINOVÉ KRÉMY

Kód
zboží 6% sleva

Kč

50 ml D 100 ml E

2007 ELEUTHEROCOCC 373,83 568,21

2008 ELEUTHEROCOCC SPF 6 427,97 650,54

2024
GELEE ROYALE – s mateří 
kašičkou

431,48 655,82

2043 LECIDERMA SHEA LAVENDEL 456,97 685,43

2046
LECIDERMA SHEA LAVENDEL 
SPF 6

496,61 764,76

2042 LECIDERMA SHEA NEUTRAL 383,77 576,44

2049
LECIDERMA SHEA NEUTRAL 
SPF 6

422,31 653,51

2044 LECIDERNA SHEA ROSE  604,67     907,02    

2047 LECIDERNA SHEA ROSE SPF 6 616,83 925,26

2045 LECIDERMA SHEA SANTAL 661,14 1013,89

2048
LECIDERMA SHEA SANTAL 
SPF 6

562,67 844

2041 LECIDERMA SHEA SUPRA 603,09 924,84

2053
LECIDERMA SHEA SUPRA 
SPF 6

408,8 617,32

2054 LECIDERMA GIRL 368,37 552,56

2055 LECIDERMA BOY 351,05

EXKLUZIVNÍ REGENERAČNÍ 
OBLIČEJOVÉ OLEJE BPJ

Kód
zboží 6% sleva

Kč

30 ml Z

1912 HEŘMÁNKOVÝ BPJ 1046,22

1921 JASMÍN BPJ 571,34

1922 JASMÍN SPF 6 608,01

1913 NEROLIOVÝ BPJ 1171,43

1915 NEUTRÁLNÍ BPJ 697,64

1917 ROSEA BPJ 1031,08

1914 SANTÁLOVÝ BPJ 1162,61

REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ KRÉMY

Kód
zboží 6% sleva

Kč

50 ml D 100 ml E

2025 AKNETTE 318,39 509,41

2026 AKNETTE SPF 6 347,9 526,95

2031 ALOE VERA 402,22 622,4

2017 APISAN 399,29 559,3

2003 CITRONOVO ‑MRKVOVÝ 335,38 536,62

2027 CITROSE 328,77 526,03

2014 LEVANDULOVÝ 344,55 516,81

2015 LEVANDULOVÝ SPF 6 359,79 556,08

2016
MATEŘÍDOUŠKOVÝ/
QUENDEL

331,69 530,69

2039 NEROLI 421,13 673,78

2018 OLIVOVÝ 275,84 441,33

2019 OLIVOVÝ SPF 6 342,83 513,77

2022 ROSEANA 467,45 701,16

2023 ROSEANA SPF 6 515,05 772,58

2011 SANTALIA 289,12 491,52

2012 SANTALIA SPF 6 320,61 545,03

2050 SENSISHEA 201,08 321,76

2033 SHEA ‑MELLISEA 348,56 522,83

2032 TAMANU ‑DERM 674,82 1061,62

2028 TANADERM 240,24 384,39

2029 TEA TREE 208,45 312,66

2030 TEA TREE SPF 6 226,07 346,42

50 ml D 100 ml E

1808 LYMPHA ‑PACK W/O 318,46 445,88

1802 PEDI ‑DERM G10 157 219,79
1803 MYKOSAN‑H, plíseň pokožky 261,21

OŠETŘENÍ VLASŮ A POKOŽKY HLAVY

Kód
zboží 6% sleva

Kč

100 ml E 200 ml G

1406 HAARETOL 331,16 529,82

1421 SEBOÖL 325,46 455,64

1401 VLASOVÉ TONIKUM KOMONICOVÉ 215,81

1404 VLASOVÝ MYCÍ OLEJ (mast./norm.) 316,89 475,33

1405 VLASOVÝ MYCÍ OLEJ (suché/norm.) 316,89 475,33

1402 HAARETTE Q 867,38

1403 LUPISAN 230,38

1420 SEBOSAN 363,49

2801 APILINE 257,6 412,18

NOSNÍ OLEJE

Kód
zboží 6% sleva

Kč

10 ml B 20 ml C 50 ml D

1603 DONOSOL 377,2

1604 LECINOS 390,9

1601 NOSNÍ OLEJ 227,42 363,89

1602 NOSNÍ OLEJ BABY 231,79 370,91 741,73

REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE

Kód
zboží 6% sleva

Kč

30 ml Z

1916 ALIPIA 428,62

1901 ALOE VERA 296,52

1920 ALOE VERA SPF 6 334,95

1902 ARNIKA 288,6

1903 ARNIKA SPF 6 326,77

1919 AVOKÁDO 284,89

1904 AVOKÁDO SPF 6 323,4

1909 GERADERM 333,61

1907 LEVANDULOVO ‑MRKVOVÝ 353,86

1908 LEVANDULOVO ‑MRKVOVÝ SPF 6 393,39

1911 NEUTRÁLNÍ 290,86

1910 YLANG ‑YLANG 362,62

Jediný platný ceník je na našem e -shopu www.eshop.karelhadek.eu
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Jediný platný ceník je na našem e -shopu www.eshop.karelhadek.eu

LIPIO ‑SÉRA

Kód
zboží 6% sleva

Kč

35 ml S 30 ml Z

1957 ALBIDERM 507,96

1956 CEDR ATLAS 406,52

1966 CEDR ATLAS SPF 6 446,41

1953 HEŘMÁNEK 473,83

1955 LEVANDULE 401,91

1965 LEVANDULE SPF 6 448,14

1958 LMP 378,21

1968 LMP SPF 6 427

1950 NEUTRÁLNÍ 349,37

1960 NEUTRÁLNÍ SPF 6 389,59

1959 LIPIO‑SÉRUM MAN 579,07

1951 RŮŽE 732,64

1961 RŮŽE SPF 6 773,27

1954 RŮŽOVÉ DŘEVO 396,26

1952 SANTÁLOVÉ DŘEVO 594,31

1962 SANTÁLOVÉ DŘEVO SPF 6 638,45

FLUID – GOTHEA

Kód
zboží 6% sleva

Kč

30 ml Z

1970 GOTHEA AMO 1505,2

1972 GOTHEA DREAM 609,39

1971 GOTHEA ROY 1690,04

ZÁKLADNÍ KRÉMY

Kód
zboží 6% sleva

Kč

50 ml D 100 ml E

2301 DERMISOFT 174,69 235,85

2302 NATURALIA 227,75 318,84

2303 SHEA BUTTER 277,6 388,69

PROGRAM SALTIA

Kód
zboží 6% sleva

Kč

50 ml D 100 ml E

2036 SALTIA 230,38

2037 SALTIA BN 347,78 591,24

2404 SALTIA W/O 274,46 384,22

200 ml G 500 ml P

2518 ROZMARÝNOVÉ Pleťové tonikum 142,65 299,56
2522 RŮŽOVÉ Pleťové tonikum 213,9 449,17
2520 YLANGOVÉ Pleťové tonikum 142,65 299,56

PŘÍPRAVKY NA OŠETŘENÍ RUKOU

Kód
zboží 6% sleva

Kč

20 ml C 500 ml D

1706 CITRIO Mycí olej 19,1 399,28

1707 DESINFI Mycí olej 20,91 434,44
1708 SENSITIV Mycí olej 27,11 544,78

10 ml B 30 ml Z

1701 ELASTOSAN – olej na nehty 187,3 468,23

50 ml D 100 ml E

1710 LECIO ‑MAJO 248,5 496,92
1704 SHEADERM 396,26
1702 REA 201,07 281,51
1703 MYRHEA 206,99 289,74
1705 BALNARU TH 311,06

WOMAN THERAPY

Kód
zboží 6% sleva

Kč

100 ml E 200 ml G

1001 CELLU ‑THERAP Koupelový olej 478,45 669,82

1101 CELLU ‑THERAP Sprchovací olej 372,94 522,11

2707 CELLU ‑THERAP Masážní olej 347,57 486,56

50 ml D 100 ml E

2702 CELLU ‑THERAP Masážní krém 330,12 528,21

2730c SADA CELLU ‑THERAP testery 4 ks 304,45

100 ml E 200 ml G

1038 MENOTON Koupelový olej 390,34 546,47

1138 MENOTON Sprchovací olej 303,8 425,31

2738 MENOTON Tělový olej 412,45 577,39

h2741c SADA MENOTON 243,47

SPECIÁLNÍ PROGRAM COUPEROSE

Kód

zboží 6% sleva Kč

30 ml Z 50 ml D

2004 ALTHEA Regenerační krém 434,33

2005 ALTHEA SPF 6 Regenerační krém 469,63

1905 ALTHEA Regenerační olej 377,27

1906 ALTHEA SPF 6 Regenerační olej 415,29

OČNÍ KRÉMY

Kód
zboží 6% sleva

Kč

15 ml T

2203 LECI ‑CARRE 372,36

2202 SHEA ‑CARRE N 332,92

2201 SHEA ‑CARRE R 376,02

TĚLOVÉ KRÉMY A OLEJE

Kód
zboží 6% sleva

Kč

50 ml D 100 ml E

2060 BODYEM NEUTRAL 202,6 303,86

2061 BODYEM ROY 227,36 341,04

100 ml E 200 ml G

2070 LECITINIA BODY BALM 320,84

2071 LECITINIA BODY MONTANA 352,53

2072 LECITINIA BODY MAN 408,3

2090 MOSKYTOL 282,77 446,79

BYLINNÉ PLEŤOVÉ VODY

Kód
zboží 6% sleva

Kč

200 ml G 500 ml 
P

2501 CITRONOVÁ Pleťová voda 123,68 284,4
2508 ČAJOVNÍKOVÁ Pleťová voda 123,68 284,4
2502 HŘEBÍČKOVÁ Pleťová voda 123,68 284,4
2503 JALOVCOVÁ Pleťová voda 123,68 284,4
2504 LEVANDULOVÁ Pleťová voda 123,68 284,4
2505 ROZMARÝNOVÁ Pleťová voda 123,68 284,4
2506 RŮŽOVÁ Pleťová voda 197,46 454,15
2507 YLANG Pleťová voda 123,68 284,4

BYLINNÁ PLEŤOVÁ TONIKA

Kód
zboží 6% sleva Kč

200 ml G 500 ml P

2524 BOY Pleťové tonikum 154,36 308,7
2523 GIRL Pleťové tonikum 153,08 306,16
2509 CITRONOVÉ Pleťové tonikum 142,65 299,56
2521 ČAJOVNÍKOVÉ Pleťové tonikum 142,65 299,56

2510
ELEUTHEROCOCC‑PROPOLISOVÉ 
Pleťové tonikum, 70% alkoholu

268,31 575

2513 HŘEBÍČKOVÉ Pleťové tonikum 142,65 299,56
2514 JALOVCOVÉ Pleťové tonikum 142,65 299,56
2516 LEVANDULOVÉ Pleťové tonikum 142,65 299,56

2517 MĚSÍČKOVÉ Pleťové tonikum 185,99 390,58
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MASÁŽNÍ KRÉMY A BALZÁMY

Kód
zboží 6% sleva 50 ml D 100 ml E

2701 CALEN B 401,33

2704 CALEN K 433,29

2739 BORO ‑BORO balsám 252,25 403,6

2731 SCHOKO PACK 252,41 375,79

2705 TENARENE AKUT 271,4

2706 TENARENE SUPER 435,83

SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVKY
Kód

zboží 6% sleva Kč

100 ml E 200 ml G

2830 ATOSAN ‑LECI 445,04 623,07

1810 DEKUBITOL Spec. těl. olej 495,77 842,79

1809 DEPILOL 274,49 439,19

2803 HEMOSAN 287,73 460,37

2733 NARBENOL 506,44

50 ml D 100 ml E

2020 ARADEA 434,5

2002 ATOP ‑DERM 303,76 455,62

2821 ATOPINAL 320,13 448,16

2062 BODY SALVIA 270,04 432,05

2725 CHINA BALSAM 452,18

2740 JOSHEA 417,5 667,99

2804 MOLUSAN 249,35 398,95

2001 MONTANA 259,63 389,42

2807 PROATEM balzám 391,88 666,15

2808 SALTERICA 156,39 234,58

2822 SHEA VITA 124,73 174,61

2726 THERMO ‑BALSAM 319,09

2802 WINTERSHEA 280,2 448,31

SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVKY – OLEOSOL

Kód
zboží 6% sleva

Kč

30 ml Z 100 ml E

2809 OLEOSOL BAL 91,4 127,94

2810 OLEOSOL JAGR 105,14 147,14

2811 OLEOSOL CELLU 114,99 160,96

2812 OLEOSOL PEDI 114,06 159,63

PŘÍRODNÍ PARFÉMY – PENTAGRAM

Kód
zboží 6% sleva

Kč

3 ml R 50 ml D

4951 DŘEVO – SOUCITNOST 118,39 1526,98

4952 OHEŇ – LÁSKA 117,20 1508,77

4953 ZEMĚ – EMPATIE 120,31 1609,60

4954 KOV – ÚCTA 62,02 802,57

4955 VODA – MOUDROST 116,62 1526,98

PARFÉMY

Kód
zboží 6% sleva

Kč

3 ml R 50 ml D

4908 VALENTINE – Unisex parfém 48,78 399,28

4909 KLEOPATRA – Dámský parfém 52,61 436,25

4910 FARAO – Pánský parfém 35,43 268,91

4911 MAGIC – Dámský parfém 53,14 446,80

4912 LILIEN – Dámský parfém 46,08 373,16

4913 VIOLA – Dámský parfém 62,58 533,66

4914 CARLOSS – Parfém pro muže 182,23 1512,39

PŘÍRODNÍ PARFÉMY – ČAKROVÉ

Kód
zboží 6% sleva

Kč

3 ml R 50 m D

4901 č. 1 MULADHARA ‑KOŘENOVÁ 40,23 294,38

4902 č. 2 SVADHIŠTHANA ‑SAKRÁLNÍ 51,52 465,95

4903 č. 3 MANIPURA ‑EMOČNÍ 66,11 681,38

4904 č. 4 ANAHATA ‑SRDEČNÍ 70,05 915,16

4905 č. 5 VIŠUDDHI ‑KOMUNIKAČNÍ 56,71 534,41

4906 č. 6 ADŽŇA ‑INTUIČNÍ 67,72 706,63

4907 č. 7 SAHASRARA ‑KORUNNÍ 53,40 496,27

DOPLŇKY STRAVY

Kód
zboží Bez slevy

Kč

100 ml E 250 ml H

3011 ELEUTHEROCOCC extrakt 258,74 517,47
3005 ECHINACEA EXTRAKT 289,09 631,37

100 g E 250 g H

3002 ELEUTHEROCOCC KOŘEN 110,53 187,88
5105 VITAMÍN C v prášku – 130 g 282,32

DĚTSKÁ SÉRIE
Kód

zboží 6% sleva Kč

50 ml D 100 ml E

2034 BABY K heřmánkový 217,58 304,56

2035 BABY L levandulový 208,66 292,14

100 ml E 200 ml G

2708 DĚTSKÝ masážní olej 239,25 358,89

2709 FENYKLOVÝ masážní olej 288,9 491,11

1005 HEŘMÁNKOVÝ Dětský koupelový olej 285,77 400,03

1207 MANDLOVÝ umývací olej 267,16 374,03

2713 MUTTISOFT 304,92 518,39

10 ml B 20 ml C

1602 NOSNÍ OLEJ BABY 231,79 370,91

2729c SADA BABY – testovací 8 ks 477,99

REGENERAČNÍ PLEŤOVÉ MASKY
Kód

zboží 6% sleva Kč
50 ml D 100 ml E

2405 AKTIDERMA LY 311,51 467,26

2401 JOJOBA 246,53 345,12

2402 LECITHIN W/O 303,03 424,23

2403 NATURALIA W/O 287,57 402,61

MASÁŽNÍ OLEJE
Kód

zboží 6% sleva Kč

100 ml E 200 ml G

2714 CAYATHERM 434,5 738,65

2722 COSETTE 604,78 1028,13

2732 Dr. VOŠTĚP 428,62 686,98

2735 LECITOL LINDENOL 259,76 441,56

2721 LECITOL MCS ‑N 89,07 160,14

2719 LECITOL NEUTRAL SUPER 271,31 488,37

2716 LECITOL NEUTRAL Z 186,53 335,71

2723 LECITOL ROYALE 318,56 541,59

2737 LECITOL WALO 302,36 513,99

2736 LECITOL YLJA 333,14 566,35

2710 LEVANDULOVÝ 276,45 469,97

2711 MANDLOVO ‑TŘEZALKOVÝ 264,14 449,08

2724 NEUTRÁLNÍ 231,95 394,32

2717 PMS (uklidňující) 541,87

2720 SKOŘICOVÝ 266,92 453,75

2712 THERMOTON 514,86 875,28

2727 SADA MASÁŽNÍCH OLEJŮ 12×20 804,44

Jediný platný ceník je na našem e -shopu www.eshop.karelhadek.eu
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3003 ALOE VERA GEL – šťáva 149,09 240,38
3004 ALOE VERA KONCENTRÁT –10× 536,76 1081,6

DESINFEKČNÍ A ČISTÍCÍ PŘÍPRAVKY
Kód 

zboží Bez slevy 100 ml E 500 ml I

1807 THYMICON 109,09 289,87
5502 ORANGE ‑ACIDOL 82,73
5500 ORANGE ‑SANITOL 433,31

5501 SAMEA ‑ 140 gr  včetně 
aplikároru 130,3

3213 HY‑DESISTRONG 233,88 667,77
3215 HY‑DESICITRO 233,88 667,77

50 ml 500 ml
3214 DESISTRONG 203,31 918,18
3216 DESICITRO 205,34 927,36

ÉTERICKÉ OLEJE
Kód

zboží 6% sleva Kč

10 ml B 20 ml C

4001 AMYRIS 225,23 360,57

4002 BADYÁN 159,59 261,59

4108 BAZALKA 236,02 377,61

4004 BENZOE ABSOLUE PRYSKYŘICE 358,76 573,97

4005 BERGAMOT 289,88 463,85

4006 BOROVICE ‑JEHLIČÍ 163,62 263,62

4033 BOROVICE ‑KLEČ 244,42 391,89

4007 CEDROVÉ DŘEVO 136,36 215,13

4003 CEDROVÉ DŘEVO ATLAS 126,16 201,86

4009 CELER ‑SEMENA 302 471,68

4010 CITRON 231,3 309,06

4011 CITRON BEZ TERPENU 483,8 795,88

4012 CITRON EXTRA 217,74 344,93

4013 CITRONELA 133,59 213,73

4015 CITRONOVÁ TRÁVA 160,44  256,69

4016 CYPŘIŠ 230,28 368,66

4076 ČAJOVNÍK 177,06 283,29
4110 ČERVENÝ POMERANČ 83,97 134,29

4017 ČESNEK 302 524,2

4054 DOBROMYSL ‑OREGÁNO 283,81 456,53

4018 ELEMI 326,5 522,39

4019 ESTRAGON 355,42

4096 EUKALYPTOVO ‑CITRONOVÝ 144,96 231,95

4020 EUKALYPTUS 130,3 208,06

4022 FENYKL 187,87 306,03

4023 GRAPEFRUIT 185,85 302

10 ml B 20 ml C

4024 HEŘMÁNEK ŽLUTÝ 1098

4025 HŘEBÍČEK 120,19 194,94

4101 JALOVEC EXTRA 512,08 831,24

4027 JEDLE ‑ŠIŠKY 231,3 368,1

4028 KADIDLOVNÍK 625,82 1001,29

4029 KAFR 117,17 192,92

4030 KAFR PŘÍRODNÍ KRYSTALY  (v g) 127,26 223,21

4031 KAJEPUT 241,4 403

4032 KANANGA 297,96 478,75

4103 KARDAMOM 424,62 721,54

4034 KMÍN 273,72 443,4

4035 KOPR 338,32 541,3

4036 KORIANDR 523,75 838

4038 LAVANDIN 192,92 311,1

4039 LEVANDULE EXTRA 270,68 436,32
4112 LIMETKA 160,95 257,52

4097 LITSEA CUBEBA 133,13 212,99

4040 MAJORÁNKA 354,51 566,62

4041 MANDARINKA ČERVENÁ 255,22 408,33

4098 MANDARINKA ZELENÁ 264,63 433,31

4042 MÁTA KADEŘAVÁ 288,2 461,12

4043 MÁTA PEPRNÁ 282,79 453,49

4044 MATEŘÍDOUŠKA 340,38 546,42

4047 MENTOL PŘÍRODNÍ KRYSTALY  (v g) 165,19 264,29

4048 MRKVOVÁ SEMENA 507,15 811,47

4049 MUŠKÁTOVÝ KVĚT 358,15 573,02

4050 MUŠKÁTOVÝ OŘECH 417,13 672,66

4051 MYRHA 561,36 898,2

4052 MYRTA 476,72 765,58

4053 NIAOULI 223,21 359,56

4055 PAČULI 280,94 449,48

4099 PELARGÓNIE 356,57 570,52

4057 PEPŘ ČERNÝ 550,2 880,3

4058 PETRŽEL 416,16 665,86

4060 POMERANČ 99,67   159,43

4061 POMERANČ BEZ TERPENU 217,12 347,35

4062 POMERANČ EXTRA 113,61 181,8

4063 POMERANČOVÉ LISTÍ 229,59 367,35

4064 PUŠKVOREC 459,55 741,35

4065 ROZMARÝN EXTRA 181,59 290,5

4111   RAVENSARA 372,7 594,9

10 ml B 20 ml C

4066 RŮŽOVÁ PALMA 228,45 365,53

4069 SATUREJKA HORSKÁ 361,89 579

4070 SKOŘICE – KŮRA 420,44 672,7

4072 SMRK – JEHLIČÍ 179,07 286,52

4073 SPAJK 263,6 421,75

4074 ŠALVĚJ 236,34 378,76

4075 ŠALVĚJ MUŠKÁTOVÁ 508,65 813,81

4077 TÚJE 203,25 325,17

4078 TYMIÁN ČERVENÝ 373,93 599,06

4079 TYMIÁN SVĚTLÝ 281,8 442,38

4080 VAVŘÍN 295,96 473,55

4081 VETIVER 592,14 947,24

4082 YLANG ‑YLANG 609,03 988,79

4083 YZOP 633,27 1018,09

4084 ZÁZVOR 511,06 817,72

50 ml B 100 ml C

4021 EUKALYPTUS KOALA 151,11 271,99

9412 TESTOVACÍ KUFŘÍK S EO  3 743,38 (BEZ SLEVY)

EXKLUZIVNÍ ÉTERICKÉ OLEJE
Kód

zboží Bez slevy
Kč

2 ml O 5 ml A

4086 HEŘMÁNEK MODRÝ 280,94 632,15

4109   HEŘMÁNEK ŘÍMSKÝ 279,88 560,77

4087 JASMÍN 1423,09 3210,79

4037 KOZLÍK 259,62 584,16

4045 Z VČELÍHO VOSKU 466,68 1050,02

4113   MANUKA 213,11 429,25

4088 MEDUŇKA 661,8 1489,04

4089 MIMOZA 317,21 713,71

4090 NEROLI 978,7 2200,8

4091 RŮŽE 2299,78 5046,98

4092 ŘEBŘÍČEK 601,98 1354,44

4068 SANTÁLOVÉ DŘEVO 924,15 2084,65

4093 SLAMĚNKA 604,99 1365,53

4094 VANILKA 800,26 1800,56

4085 ANGELIKA – KOŘEN ÉO 381,11 857,49

SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ
Kód

zboží 6% sleva
Kč

10 ml B 20 ml C

4201 AFRODIZIAKÁLNÍ 227,23 363,55
4205 ANTICHRAPIN 229,48 367,19
4206 ANTIINSEKT 191,63 306,62

Jediný platný ceník je na našem e -shopu www.eshop.karelhadek.eu
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4207 ANTINIKOTIN 388,66
4224 ANTIOXI 448,93
4208 ANTIRAUCH 211,11 337,8

4229 AROMA baby 260,12

4220 AROMA ‑BUDÍK 234,71 375,53

4202 AROMECLIMA 182,79 292,44

4219 ATEMOL 243,98 390,35

4226 BRONOL 347,95

4209 CANDIÖL 274,03 438,41

1201 CANDISAN 290,8 465,26

4221 CHINA 205,81 329,29

4014 CITRONOVÁ RŮŽE 211,72 338,74

4211 DOBRÝ DEN 162,05 259,27

4203 HARMONIE 258,63 413,8

4216 INSEKTOL 186,8 298,87

4046 MEDUŇKA INDICUM 125,81 201,25

4223 MOLUNOL 431,47

4225 MOTTENOL 125,08 200,14

4217 NELINOL 276,11 441,8

4204 NOC LÁSKY 389,64 623,38

4212 RELAXAČNÍ 471,8 753,28

4213 SENNÉ KVĚTY 151,75 242,79

4210 THYMION 276,93 438,19

4214 UŠLECHTILÉ DŘEVO 239,69 383,53

4215 UVOLŇUJÍCÍ 182,9 292,62

4218 VIROSAN 247,45 395,92

4231 JARNÍ KVÍTÍ 252,41 410,84

10 ml 5 ml

4230 PŘÍCHOD JARA 669,58 336,91
30 ml Z 50 ml D

5600 AROMISAN 264,21

4014 CITRONOVÁ RŮŽE 677,45

4046 MEDUŇKA INDICUM 402,51

2805 PROAPINOL 270,44

SMĚSI ÉO SAUNA

Kód
zboží 6% sleva

Kč

10 ml B 20 ml C

4401 ČÍNSKÁ SAUNA 349,57 559,33
4402 FINSKÁ SAUNA 282,38 451,78
4404 HORSKÁ SAUNA 322,3 515,71
4405 JAPONSKÁ SAUNA 303,32 485,28
4406 LESNÍ SAUNA 276,36 442,14
4409 POLÁRNÍ SAUNA 397,15 635,42
4412 RUSKÁ SAUNA 302,7 484,31
4410 SAUNA RELAX 303,98 486,35

ROSTLINNÉ OLEJOVÉ MACERÁTY

Kód
zboží Bez slevy

Kč

115 ml U 215 ml V

5209 ALOE VERA 274,02 427,45
5201 ARNIKOVÝ 377,46 603,96
5202 KAŠTANOVÝ 227,88 364,61
5203 MĚSÍČKOVÝ 261,43 418,29
5208 TŘEZALKOVÝ C10 239,27 382,86
5211 TŘEZALKOVÝ M10 256,95 411,1
5207 TŘEZALKOVÝ O10 249,18 398,7
5204 TŘEZALKOVÝ S10 239,27 382,86
5205 TŘEZALKOVÝ W10 547,54 876,03

VITAMÍNY

Kód

zboží
Bez slevy

Kč

20 ml C 50 ml D

5101 LECITIN SUPER 230,68
5102 PANTHENOL 76,42 152,84
5103 VITAMIN A 239,38 478,79
5104 VITAMIN E 194,32 388,66

PENTAGRAMOVÉ SMĚSI

Kód
zboží 6% sleva

Kč

2 ml O 5 ml A

4851 DŘEVO  – SOUCITNOST 407,07 929,56
4852 OHEŇ  – LÁSKA 452,07 917,96
4853 ZEMĚ  – EMPATIE 478,21 980,98
4854 KOV  – ÚCTA 211,13 477,3
4855 VODA  – MOUDROST 173,75 546,26

4850
SADA PENTAGRAMO‑
VÝCH SMĚSÍ 5 ×

1636,11 3454,29

ČAKROVÉ SMĚSI

Kód
zboží 6% sleva

Kč

2 ml O 10 ml B

4801 č. 1 MULADHARA ‑KOŘENOVÁ 59,61 248,45

4802 č. 2 SVADHIŠTHANA ‑SAKRÁLNÍ 93,93 391,32

4803 č. 3 MANIPURA ‑EMOČNÍ 133,18 554,67

4804 č. 4 ANAHATA ‑SRDEČNÍ 194,86 841,1

4805 č. 5 VIŠUDDHI ‑KOMUNIKAČNÍ 108,51 448,66

4806 č. 6 ADŽŇA ‑INTUIČNÍ 142,12 592,03

4807 č. 7 SAHASRARA ‑KORUNNÍ 99,66 351,45

4800 SADA ČAKROVÝCH SMĚSÍ 7 × 790,23 2997,1

ROSTLINNÉ OLEJE

Kód
zboží Bez slevy

Kč

215 ml V 500 ml I

5040 AMARANTOVÝ OLEJ LZS

5041 ARGANOVÝ OLEJ LZS 635,3 1208,98

5002 AVOKÁDOVÝ OLEJ 174,72 334,32

5003 BRUTNÁKOVÝ OLEJ LZS 621,15 1312,01

5004 DÝŇOVÝ OLEJ LZS 358,56 675,7

5005 JOJOBOVÝ OLEJ LZS (DPH 21%) 663,58 1241,3

5024 KARITÉ (SHEA OLEJ) 140,4 261,6

5042 KOKOSOVÝ OLEJ LZS 479,75

5031 KONOPNÝ OLEJ LZS 276,74 582,78

5006 LNĚNÝ OLEJ LZS 100 200,99

5007 MAKADAMIOVÝ LZS 190,89 392,89

5039 MANDLOVÝ OLEJ LZS 251,5 463,59

5009 MANDLOVÝ OLEJ LZT 85,85 160,59

5010 OLIVOVÝ OLEJ LZS 140,4 265,64

5011 PUPÁLKOVÝ OLEJ LZS 574,69 1105,95

5012 RICINOVÝ OLEJ LZS (DPH 21%) 138,37 269,68

5014 SEZAMOVÝ OLEJ LZT 125,25 233,32

5015 SLUNEČNICOVÝ OLEJ LZS 106,05 198,97

5035 SLUNEČNICOVÝ OLEJ LZT 87,88

5016 SOJOVÝ OLEJ LZT 73,73 120,19

5018 Z ČERNÉHO KMÍNU LZS 663,57 1241,3

5022 Z JADER ANDSKÉ RŮŽE LZS 1180,7

5017 Z JADER HROZNŮ LZT 124,24 231,29

5019 Z MERUŇ. PECEK LZS 277,75 516,11

5020 Z PŠENIČNÝCH KLÍČKŮ LZS 291,89 549,44

5013 Z RÝŽOVÝCH KLÍČKŮ LZS 128,26 249,47

5021 Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ LZS 572,67

5023 Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ LZT 125,25 261,6

5043 Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ PRA

KOSMETICKÁ MÁSLA

Kód
zboží Bez slevy

Kč

100 ml E 250 ml H

5029 BAMBUCKÉ MÁSLO 109,35 218,65

5026 KAKAOVÉ MÁSLO (v gramech) 181,73 363,44

5025 MANGOVÉ MÁSLO 278,21 556,4

Jediný platný ceník je na našem e -shopu www.eshop.karelhadek.eu
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VÁNOČNÍ SMĚSI ÉO

Kód
zboží 6% sleva

Kč

10 ml B 20 ml C

4309 JEŽÍŠEK 206,76 330,79

4313 ROMANTICKÉ VÁNOCE 232 371,18

4301 VÁNOČNÍ ČAS 171,95 275,15

4302 VÁNOČNÍ DÁREK 178,14 285,03

4310 VÁNOČNÍ HVĚZDA 135,73 217,13

4303 VÁNOČNÍ KOLEDA 226,48 362,39

4311 VÁNOČNÍ NÁLADA 171,95 275,15

4304 VÁNOČNÍ POHÁDKA 314,56 503,3

4305 VÁNOČNÍ SEN 208,31 333,28

4308 VÁNOČNÍ STROMEČEK 173,36 277,37

4306 VÁNOČNÍ VEČER 179,05 286,52

4307 VÁNOČNÍ VŮNĚ 186,33 298,14

4312 VOŇAVÉ VÁNOCE 205,52 328,8

AUTOPARFÉMY

Kód
zboží Bez slevy

Kč

5 ml A 100 ml E

7005 ANTI ‑TABAK 73,78 444,76

7003 FLAVOUR 61,96 297,64

7004 FLIRT 64,23 386,94

7006 FRUIT ‑LINE 67,21 599,09

7002 LOVE STORY 62,54 292,21

7001 VANILOU 62,78 323,55

OSVĚŽOVAČE VZDUCHU

Kód
zboží Bez slevy

Kč

100 ml E 500 ml I

7101 CLIMAFRESH 291,32 1098,02

7102 FRESHNESS 224,62 853,61

7103 VŮNĚ SPÁNKU 293,59 293,59

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

Kód
zboží Bez slevy Kč

9506 AROMATÁCKY 28,00

6001 KOSMETICKÁ ČEPICE 25,89

6000 OCHRANNÁ ROUŠKA 68,00

9416 PILNÍK 59,33    

9507 SPORTOVNÍ LÁHEV S LOGEM 99,00   

9501 TERMOPODLOŽKA  1187,47

9504 ŽELATINOVÉ TOBOLKY 43,90

9950 BROŽURA – AROMATERAPIE V PRAXI  13,70    

S M

9602 SADA 6–12 KULIČEK MIX VELIKOSTÍ 70,60  85,75 

9603 KULIČKY – SADA VÍCE KUSŮ 47,47 92,82

9611 DŘEVĚNÝ KROUŽEK 5 KS 49,48

9730 DŘEVĚNÉ MISKY 150,00 188,87

9500 TRIČKO S LOGEM XS–XXL 107,92

série Emotion 

SPRCHOVACÍ OLEJE A KRÉMY

Kód
zboží 6% sleva

Kč

50 ml D 100 ml E

8203 FLIRT sprchovací olej 289,65

8404 ETERICA regenerační krém 219,54 362,23

PARFÉMOVÉ OLEJE

Kód
zboží

Kč

10 ml B 20 ml D

8501 AMBRA 118,85 190,15

8502 ANANAS 117,44 187,91

8503 AVOKÁDO 213,02 340,84

8504 BROSKEV 196,94 315,11

8505 KONVALINKA 129,17 206,26

8506 ČOKOLÁDA 131,81 210,88

8507 FIALKA 131,81 210,88

8509 JASMÍN 148,112 236,98

8510 KARAMEL 125,11 200,18

8511 KOKOS 115,71 185,14

8512 MED 131,81 210,88

8513 MEDOVÝ MELOUN 115,85 185,32

8514 MELOUN 131,81 210,88

8515 TABÁK 157,12 251,37

8516 VANILKA 130,52 208,86

8518 KÁVA 195,77 313,17

8519 SANTAL 128,53 221,36

SOUTĚŽ 
Soutěžní otázka:

Pryskyřice vhodná k péči o zuby 
a ústní dutinu MASTICHA  
pochází z:

a) chorvatského ostrova CRES

b) řeckého ostrova CHIOS

c) španělského ostrova TENERIFE

Odpovědi posílejte jako vždy  
na e-mailovou adresu:  
soutezAKH@karelhadek.eu

Uzávěrka proběhne  
3. 10. 2020 ve 23.59 h. 

Ceny:

1. cena: odběr zboží v hodnotě 1 000 Kč

2. cena: odběr zboží v hodnotě 800 Kč

3. cena: odběr zboží v hodnotě 600 Kč

4.–5. cena: odběr zboží v hodnotě 400 Kč

Tento ceník nabývá platnosti dne 1. 9. 2020 Všechny předešlé ceníky tímto dnem 
pozbývají platnosti. Vzhledem k neustálému pohybu cen surovin na světových 
trzích je nutno považovat ceny v tomto ceníku jen za informativní.  
Jediný platný ceník je na našem e -shopu www.eshop.karelhadek.eu
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