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Horké, ale jako vždy sladké léto se s námi pomalu loučí, za pár dní převezme vládu podzim, doufejme,
že i on bude sladký. Bude! Dozrávají jablka, hrušky, broskve, švestky a mnohé další ovoce. Jak jinak tyto přírodní
příjemnosti nazvat než podzimní sladkosti? Za zmínku stojí, že tyto potraviny nabízela příroda člověku od jeho
prvních kroků po této planetě. Naši předkové se prakticky po celou dobu živili sběrem a lovem. To neplatí zhruba
posledních tisíc generací, kde se člověk naučil hospodařit, pěstovat rostliny a chovat dobytek. S přibývajícím
počtem lidí na planetě a technickým pokrokem se zásadně mění stravovací návyky, jež se projevují i různými
zdravotními problémy. Hledá se viník a ten je i nalezen. Výjimečně to není zahradník, ale cukr. Myslím, že tak
trochu i neprávem, byť… Pokud se podíváme nejen na to, co jíme, ale i kolik toho jíme, ke zjištění, kolik lidí
trpí nadváhou, nepotřebujeme vědeckou obec, stačí se jen rozhlédnout kolem sebe. Svádět vše jen na cukr mi
připadá pošetilé. Dle mého názoru, to mě kdysi učili ve škole, cukr je rychle přístupným zdrojem energie a člověk
ho ke vému životu zcela jednoznačně potřebuje. Jako chemik bych spíše věnoval pozornost konzumované
kvalitě a samozřejmě i množství. Tedy preferování onoho cukru v ovoci a zelenině před bílým cukrem,
glukózovým sirupem, které se nachází jak v komerčních nápojích, tak i různých průmyslových potravinách.
Ke zdraví patří zcela jistě pestrá strava v odpovídajícím množství. Příčinou zdravotních problémů, či dokonce
chorob není v omto smyslu cukr jako takový, ale nadměrný příjem kalorií v konzumovaném jídle. A cukr?
Ten je zde jen jednou z kaloricky hodnotných složek. Pokud je kalorický příjem delší dobu vyšší než výdej,
nemůže to dopadnout jinak, než tvorbou tukových zásob. Kdysi snad byly vytvořené podzimní tukové zásoby
nutností k přežití zimy. Ale dnes v době supermarketů? Zapomenout nesmíme ani na pohyb. Navíc bych dodal,
pokud možno na čistém vzduchu. K přeměně potravin na energii potřebujeme kyslík obsažený ve vzduchu.
Aby biochemická laboratoř člověk mohla dobře pracovat, kvalita všeho vstupujícího do organizmu hraje
podstatnou roli. Nezbývá než popřát podzim oslazený jak babím létem, kouzlem barev, tak i chutným ovocem.
A samozřejmě i dobré spalování nadbytečných kalorií při podzimních procházkách přírodou hýřící barvami.
Karel Hadek
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Slovo odborníka

Sytí, krášlí i léčí
Na mysli mám rostlinné oleje a tuky, pro úplnost však musím zmínit i oleje a tuky původu živočišného. Mezi
olejem a tukem není zásadního rozdílu v chemickém složení, skládají se z mastných kyselin. Tuky obsahují
vyšší podíl nasycených mastných kyselin. Jejich specifikem je pevné skupenství při běžné teplotě. Součástí
úvodní informace musí být i konstatování, že ono sycení, krášlení a léčení platí pouze v případě, že jsou řádně
zvoleny. Není olej jako olej, jejich původ a složení předurčuje jejich věcné použití. Samozřejmě musí mít
i vhodnou kvalitu. Zde je důležitá již sama kvalita výchozích surovin, následuje technologie výroby, jakož
i možné doošetření např. chemikáliemi proti oxidaci (žluknutí).
Již samotný název pojednání napovídá, že tuky a oleje
můžeme použít jako součást potravinového řetězce. Své
uplatnění dále najdou v kosmetice při pěstování pokožky.
Jejich dalším posláním je i navracení zdraví. Toto pojednání
bych rád věnoval použití těchto energeticky bohatých
surovin v našich kuchyních. Byť informací o „zdravých“ olejích
je dostupné obrovské množství, pro laika je obtížné
vyhodnotit, co je odborné pojednání a co jen na prodej
za každou cenu zaměřená reklama. Občas mívám pocit,
že vše, co je nabízeno, je jen a jen to nejlepší, byť pro reklamní
agentury není nejmenším problémem v případě potřeby
objevovat něco ještě lepšího než to nejlepší.. Odborníci na
výživu uvádí (za toho se v žádném případě nepovažuji), že denní
energetická spotřeba každého jedince by měla být ze zhruba
30 % pokryta právě tuky. To je sice hezké, ale toto konstatování
dává vzniknout další otázce, jaké tuky by to měly být. Máme
zde tuky s takzvaně nasycenými mastnými kyselinami,
které si organizmus (nejen lidský) dovede vyrobit sám.
To je koneckonců důvod, proč tyto formy tuku jsou bohatě
zastoupeny v tucích živočišného původu (máslo, sádlo apod.).
Nasycené tuky najdeme i v různých rostlinných výrobcích
obsahujících tzv. zpevněné (hydrogenované) rostlinné tuky.
Zde bych mohl jako příklad jmenovat margaríny, náhražky
másla, trvanlivé pečivo apod. Konzumace těchto forem tuků
by měla být nízká, nejlépe podstatně méně než 1/3 z oněch
shora uvedených 30%. Následují oleje s vysokým podílem
nenasycené kyseliny olejové. Jako typického zástupce lze
označit olivový olej, který obsahuje kolem 75% kyseliny
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olejové a je široce používán jako neodmyslitelná součást
středomořské kuchyně. I zde by měla být denní spotřeba cca
1/3 z výše uvedených 30%. Kyselina olejová je dále bohatě
obsažena v oleji mandlovém (cca70%), arašídovém (cca 60%).
Jako zajímavost lze uvést, že kyselina olejová se nachází
i v živočišných tucích jako je máslo (cca 20%), vepřové sádlo
(cca 45%), husí sádlo (cca55%). Zbývající 1/3 oněch 30% pak
připadá na vícenásobně nenasycené mastné kyseliny. Hlavními
zástupci těchto složek jsou dvojnásobně nenasycená kyselina
linolová a trojnásobně nenasycená kyselina alfalinolenová.
Jestliže se denní energetická spotřeba průměrného člověka
bude pohybovat kolem 2.000 kcal, pak denní spotřeba
všech tuků (i těch ve skryté formě např. sušenek, nanuků
či zmrzlin, vývarů apod.) by se měla pohybovat na úrovni
cca 670 kcal, což odpovídá zhruba 70 g tuků a olejů. Jedna
třetina s trochou nepřesnosti (nechci obtěžovat několika
číslicemi za desetinnou čárkou) je 25 g. Zde by pak hlavně
ze zdravotních důvodu měl být poměr 3 díly kyseliny linolové
a 1 díl kyseliny alfalinolenové. Důvodů je vícero. Jedním z nich
je skutečnost, že kyselina linolová podporuje v těle zánětlivé
procesy, zatímco kyselina alfalinolenová záněty potlačuje.
Pokud se podíváme, jaká je reálná situace, nestačíme
se divit. Slunečnicový olej, který je jedním z nejlevnějších olejů,
obsahuje kolem 70% kyseliny linolové a to je důvod, proč jej
najdeme téměř všude. Povětšinou i v oné hydrogenované
formě, kdy část nenasycených vazeb chemici-potravináři nasytí
vodíkem, slunečnicový olej ztratí tekutou formu a na světě
je „slunečnicová pomazánka“ (dříve máslo), pokud ne ještě

něco „tužšího“ ve formě ztuženého pokrmového tuku. Nelze
se divit, že poměr konzumovaných vícenásobně nenasycených
kyselin není 3:1, ale 10 až 20:1. Za daných okolností se ona
„zdravá“ mastná kyselina velice rychle stává nezdravou.
Navíc nutno zmínit, že při zmíněném ztužování (nejen)
slunečnicového oleje vznikají zdraví škodlivé trans mastné
kyseliny. V potravinářství se u daných nenasycených mastných
kyselin používá označení omega. Takže kyselina linolová
je omega 6, zatímco kyselina alfalinolenová má označení omega
3. Za účelem zajištění vhodného poměru omega kyselin 6 a
3 je vhodné zařadit do stravy oleje s vysokým podílem oněch
omega 3 mastných kyselin. Z rostlinné říše jich nejvíce obsahuje
lněné semínko (kolem 40 % oleje), případně lněný olej, kde
50 – 55% připadá právě na kyselinu alfalinolenovou! V historii
byl len daleko více pěstovanou rostlinou a lněný olej běžně
používaným olejem. Vzhledem ke skutečnosti, že vícenásobně
nenasycená kyselina alfalinolenová je chemicky málo stabilní,
doporučuji lněný olej skladovat výhradně v lednici a používat
jen ve studené kuchyni. Dále lze doporučit jako vhodné
potravinářské oleje s vyšším podílem omega 3 kyselin oleje
konopný (cca 18%), řepkový (cca 10%), z vlašského ořechu
(cca 15%). Omega 3 mastné kyseliny jsou v rostlinných olejích
velice málo zastoupeny, což je jistě i důvod jejich deficitu
v naší stravě. Zde nutno vložit i zmínku o omega 3 mastných
kyselinách z rybí říše, jako jsou kyselina eikosapentaénová
(EPA) a kyselina dokosahexaénová DHA. I to je důvod, proč
jsou ať již mastné ryby či případně jako potravinové doplňky
s těmito mastnými kyselinami doporučovány. Jejich vyvážený
poměr je daleko důležitější pro naše zdraví. Koneckonců
i rostlinné oleje s logem KH jsou pro tyto účely určeny. Až na dvě
výjimky (jojobový a ricinový olej) se jedná o oleje analyticky
certifikované, nejvyšších kvalit, tedy oleje potravinářské. Např.
protizánětlivými účinky se osvědčily u revmatismu, artritidy,
neurodermatitidy, atopického ekzému. Oleje s kyselinou
gamalinolenovou (brutnák, pupalka) pomáhají velice často
u premenstruálního syndromu či lupénky. Mnohé další zajímavé
informace o jednotlivých olejích s logem KH jsou uvedeny
v katalogu či e-shopu na našem webu www.karelhadek.eu
Karel Hadek
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Zázvorový olej
Zázvor patří k rostlinám, jejichž léčebné účinky lidé využívají (jak se říká) „od nepaměti“. Koneckonců i lidová
píseň „Běží liška k Táboru, nese pytel zázvoru“ vznikla zcela jistě jen díky všeobecně známým léčebným
schopnostem této bylinky.

Zázvor poslední dobou nachází stále častěji cestu do našich
kuchyní, hlavně pak jako rostlina, z níž lze připravit chutný
a zdravý čaj, jehož hřejivé účinky oceníme při nachlazení
či chřipce. V zázvoru je obsažena složka gingerol, která
se při tepelném zpracování mění na pálivou složku
zingeron, jež je pak důvodem oné ostré chuti zázvorového
čaje, případně i jiných zázvorových nápojů, kde došlo
k tepelnému zpracování. Běžné je používání zázvoru při
výrobě dalších nápojů (limonády, piva, sirupů či v poslední
době velice populárního smoothie), případně marmelády.
Zázvor jako koření může být součástí mnoha jídel, která
nejen příjemně provoní, ale dodá jim na pikantnosti.
Své významné místo má zázvor v orientální kuchyni.
Bývá součástí pokrmů z hovězího, vepřového, kachního
či kuřecího masa. Za velice zajímavou specialitu v čínských
restauracích lze označit kachnu se zázvorem a ananasem.
Používání zázvoru se osvědčilo i při pečení pikantního domácího
pečiva. Velice oblíbená a častá je kombinace zázvoru s medem.
4

Výše popisované účinky zázvoru jsou dány obsahem éterického
oleje v oddenku rostliny. Zázvor ve formě éterického oleje
má své zasloužené místo i v aromaterapii. Zázvorový olej
(Zingiber officinale root oil) bych zařadil po bok levandule,
jalovce, borovice a dalších éterických olejů, tedy těch, které
by neměly chybět v žádné domácnosti. Jeho terapeutické účinky
jsou stejně tak zajímavé, jako i velice široké. Zázvorový olej
se vyrábí parní destilaci z mletého oddenku rostliny. V čerstvém
oddenku zázvoru se nachází zhruba 1 % až 3 % éterického
oleje. Tento nízký obsah éterického oleje ve výchozí surovině
se pak samozřejmě podepisuje na vyšší ceně zázvorového
éterického oleje. Jeho barva je slabě nažloutlá, co se vůně
éterického oleje týká, lze ji označit jako kořeněnou, se vzdáleným
podtextem citronu. Chuť je mírně pálivá, po koření a též
příjemný citronový podtext. Co se jednotlivých obsahových
složek zázvorového éterického oleje týká, jejich bohatý výčet
je v souladu s bohatými terapeutickými účinky tohoto oleje.
Jmenujme si alespoň ty nejdůležitější. Celkově vysoký je obsah
následujících seskviterpenů, které vykazují protizánětlivé
a antialergické účinky: alfa-zingiberen, ar-curcumen, betaseskvifeladren, beta-bisabolen, alfa-farnesen. V menším
množsví, avšak v bohatém výběru, jsou zastoupeny
monoterpeny s hlavně antivirálními a protizánětlivými účinky:
beta feladren, 1,8-cineol, alfa-pinen, kamfen, myrcen, limonen
a další. Za zmínku stojí i malá množství aldehydů, esterů, ketonů
a dalších složek.
Jak již jsem zmínil, zázvorový olej nabízí široké použití. Díky
prokázaným účinkům proti nevolnosti a zvracení jej mohu vřele
doporučit jedincům, kteří trpí na kinetózy a nechtějí se spoléhat
na účinky výrobků farmaceutického průmyslu. Zázvorový
olej v tomto případě nabízí ještě jeden velice zajímavý bonus.
Má spíše povzbudivé účinky, a nezpůsobuje tedy ospalost

a nesnižuje schopnost řidiče reagovat. Vzhledem k celkem
příjemné chuti jej lze za pomoci kapátka aplikovat v množství
1 – 3 kapky přímo do úst, smíchat se slinami a pomalu polykat
(alespoň tak to praktikuji já). Problém může být u malých dětí,
těm by zázvorový olej podaný touto formou zaručeně nechutnal.
Jako vhodnější bych doporučil smíchat éterický olej s olejem
rostlinným, přidat do smetany, případně i vmíchat do medu
či nakapat na tabletku připravenou z měkkého pečiva (viz foto),
spolknout a zapít. Ono působení proti nevolnosti či dráždění

nutícím ke zvracení je dáno obsahem složek zázvorového
éterického oleje, jež optimalizují žaludeční činnosti. Je všeobecně
známo, že žaludeční nevolnost, jakož i nucení na zvracení
velice často doprovází onkologické pacienty, kteří se podrobují
chemoterapii. I zde nabízí zázvorový olej velice efektivní pomoc.
Možná i toto je jeden z důvodů nepochopení, případně i vzniku
přehnaných zpráv, že zázvor léčí rakovinu. Zda léčí, či nikoli,
netuším, žádné přesvědčivé důkazy nemám k dispozici! Jedno
je však jisté, může být jednou z vhodných součástí celkové
terapie. Nutno zmínit i další aplikaci. Nabízí se možnost použít
zázvorový olej u těhotenských ranních nevolností. Zapomenout
nelze ani empiricky ověřenou skutečnost, že zázvor, později
i zázvorový olej, byly používány při bolestech hlavy, svalů,
zánětech kloubů, menstruačních problémech, revmatizmu.
I v dnešní době jej lze označit za rostlinnou alternativu široce
používané, volně prodejné kyseliny acetylsalicylové (Acylpyrin).
Při vnitřním užívání zázvorového oleje doporučuji 1-3 kapky
3x denně, maximální dávka by byla 1-3 kapky 5x denně.
U zázvoru nutno vyzdvihnout jeho prokrvující a protizánětlivé
účinky, kterých lze velmi úspěšně využít (ať již samostatně
nebo ve směsích) při chronické bronchitidě, případně i silném
kašli. I zde přichází v úvahu vnitřní použití. Zázvorový olej lze
použít i v mnoha dalších případech. Prokrvující, prohřívající,
protibolestivé a uklidňující účinky lze samozřejmě využít, ať již
samostatně či ve směsích, v koupelových olejích, masážních
olejích, při kompresích apod. Podobné či prakticky stejné účinky
nabízí aromaterapie v mnoha dalších, podstatně levnějších
éterických olejích (např. rozmarýn, borovice, kafr a další). Při
různých problémech (např. ztuhlém svalstvu) lze za pomoci
podstatně levnějších olejů připravit stejně účinné preparáty.
Nejen u zázvorového oleje, ale u mnoha daších „éteráčků“
bývají velice často zmiňovány „velice silné“ antioxidační účinky.
Samozřejmě bez udání konkrétních údajů. Prakticky všechny
éterické oleje tyto účinky vykazují, byť ona konkrétní účinnost
je velice rozdílná. Konkrétní ORAC (Oxygen Radical Absorption
Capacity) hodnota u zázvorového oleje je 99.300 na 100 g. Pro
názornost uvedu i olej s nejvyšší hodnotou. Tím je hřebíčkový
olej s ORAC 1.078.700. I rozmarýnový olej je též běžně uváděn
jako silný antioxidant, jeho ORAC hodnota na 100 g je ale jen
330! Krom výše zmíněných zdravotních účinků lze zázvorový
5
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olej úspěšně používat při kosmetickém ošetření a regeneraci
pokožky, pokud pro použivatele bude příjemná jeho výše
zmíněná kořeněná vůně. Díky prokrvujícím účinkům napomáhá
lepší látkové výměně pokožky. Protizánětlivých účinků pak lze
využít při drobných zánětech pokožky. V ojedinělých případech
se zázvorový olej osvědčil i u aknózních zánětů. Zázvorový
olej může být i vítanou součástí masážních a regeneračních
olejů. Zde pak lze doporučit přidání 1 % až 3 % do zvoleného
základního oleje. Uvedená koncentrace je souhrnná pro
všechny použité oleje, použije-li se směs éterických olejů.
Na závěr mohu již jen konstatovat, že zázvorový olej patří
k oněm dobře snášeným olejům a prakticky nejsou známé
žádné negativní vedlejší účinky. Vzhledem k prokrvujícím
účinkům mírně zvyšuje i krevní tlak, a proto není vhodný pro
jedince s vysokým krevním tlakem. Zázvor i zázvorový olej při
pravidelném používání snižují krevní srážlivost. To může být
terapeutickou předností tam, kde je riziko tvorby krevních
sraženin. Před operací se tento účinek stává nevýhodou.

Karel Hadek
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PPN aneb…
Teplé koupele v chladném ročním období (to se mimochodem
pomalu ale jistě blíží) jsou zcela jistě pro každého (kdo
má k dispozici vanu) příjemnou záležitostí. Nutno zdůraznit,
že nabízí daleko více než jen onu zmíněnou příjemnost. Tomu
pak odpovídá i nadpis článku, tedy PPN - „Příjemná Prevence
Nemocí“. Nebude dlouho trvat a podzimní plískanice, studený
déšť a vítr, později i sníh se stanou součástí běžného dne.
Lidský imunitní systém v oblasti termoregulace již také
není to, co bývalo dříve. Technický pokrok nás nenutí jej
„pěstovat“, a tak v létě hůře snášíme teplo a v zimě chlad.
(Daní, kterou si tento technický pokrok vybírá u stále většího
počtu postižených, je scestně reagující imunitní systém
termoregulace, projevující se nepříjemností, či spíše nemocí
nazývanou chladová alergie.) Důsledkem „nepěstování“ bývá
„jen“ nastydnutí, pokud se při značné dávce štěstí ke slovu
nedostanou bakterie a viry. Zde nám mohou poskytnout
dobré služby koupelové oleje. Nejenže nám nabízí relaxaci,
tedy velice příjemnou formu odbourání nastřádaného
stresu. Prohřejí a dle volby éterického oleje, případně jejich
směsí, nabízí různé terapeutické možnosti včetně prevence
nastydnutí. Zapomenout nesmíme ani na silné antibakteriální
účinky, jimiž jsou éterické oleje od přírody vybaveny. Při
problémech s usínáním, nejen při nastydnutí, je jak známo
velice dobrým pomocníkem večerní koupel v Levandulovém
koupelovém oleji. Jako bonus lze doporučit tuto koupel
i jako vhodnou součást terapie při vysokém krevním tlaku,
migréně, bolestech hlavy. Rozmarýnová koupel je naopak
vhodná pro ty, kdož se ráno nemohou “probrat“. Je dobrá
i tam, kde potřebujeme prokrvit a povzbudit tělo k lepšímu
výkonu. Velice zajímavým pro toto roční období je Tymiánový
koupelový olej. Vynikající prevence nastydnutí a díky obsahu
tymolu a karvakrolu lze jeho antimikrobiální účinky označit
jako jedny z nejsilnějších. Doporučit mohu tymiánovou
koupel při problémech horních dýchacích cest, jako je kašel,
bronchitida. Nápomocný může být i při astmatu. Tymiánový
koupelový olej je dobrým pomocníkem u zánětlivých kožních
problémů, dokonce i těch způsobených zlatým stafylokokem.

Za zmínku stojí i fakt, že tymiánový olej v různých formách
použití (koupele, masáže, inhalace) se osvědčil díky své
účinnosti i u tak problematické nemoci, jako je tuberkulóza.
Jako specialitu pro chladné roční období lze označit Eukalyptotymiánový koupelový olej. Velice silné antimikrobiální účinky
tohoto oleje v kombinaci s teplou lázní doporučuji použít jako
prevenci vždy, kdy je nějaké to riziko, ať již nastydnutí, případně
i přenosu kapénkových infekcí. Při pocitu „něco na mě leze“
či „zítra asi nevstanu“ je nejvhodnější chvíle zapomenout vše
ostatní a „naložit se“ do této jedinečné koupele. Jako bonus lze
přičíst k antimikrobiálním účinkům Eukalyptovo-tymiánového
oleje i účinky spasmolytické a sekretolytické. Pokud je imunita
7

Slovo odborníka

oslabená, a i přes veškerá opatření dojde k onemocnění,
doporučuji po odeznění nemoci k urychlení rekonvalescence
koupele v Jalovcovém, případně i Borovicovém koupelovém
olej. Přednost těchto olejů spočívá ve schopnosti rozproudit
lymfatické tekutiny, zlepšit látkovou výměnu a zbavit tělo
produktů látkové výměny jak bakterií, tak virů a koneckonců
i léků. Na tyto koupele je třeba si udělat čas. Samotná koupel
si vyžádá minimálně 20minutový pobyt ve vaně. Podstatné
zvýšení účinnosti nám zajistí prodloužená doba koupele
až do cca 60 minut. Zde doporučuji vodu příjemně teplou,
ale jen do té výše, aby nedocházelo k pocení. Pokud by byla
voda příliš teplá, pocení podporuje vylučování a tím omezuje
vstup účinných látek – éterických olejů do pokožky dermální
cestou. I zde nutno zdůraznit, že jak teplotu koupelové vody,
tak i dobu koupele stanovujeme individuálně na základě
terapeutických účinků, ale i s přihlédnutím k aktuálnímu
zdravotnímu stavu. Další z vynikajících alternativ, jak se účinně
bránit nastydnutí, jsou koupele nohou. Studené nohy jsou
vždy spojeny se špatným prokrvením, což negativně ovlivňuje
celý organizmus. Po návratu z venku je stejně tak příjemností,
jakož i prevencí teplá koupel nohou, která se nechá praktikovat
jednoduše, dalo by se říci vždy a všude, na rozdíl od koupelí
celého těla. Nějaká ta nádoba vhodná na koupel bude vždy
při ruce. Koupelový olej na nohy spolu s příjemnou teplou
lázní velice rychle dodá dolním končetinám potřebné teplo,
zlepší prokrvení a látkovou výměnu, což se projeví celkovou
pohodou. Koupele nohou mají i nějaké ty „vedlejší“, nutno
zdůraznit, pozitivní účinky. Jsou dobrými pomocníky při
bolestech hlavy, migrénách, napomáhají uvolnit dutiny.
Osvědčily se i při revmatizmu. Správná koupel nohou by měla
trvat kolem 20 minut. Voda by měla být co nejteplejší, aby
se pomocí tohoto přísunu tepla rozproudila krev, prohřály
nohy a zbytek těla může fungovat doslova jako chladič.
Koupel můžeme ukončit masáží nohou, následným vložením
do teplých ponožek a dopřát si relaxaci.

Karel Hadek
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Novinky

Ceníky

Ahoj Michaelo,

V minulém vydání našeho časopisu byly provedeny změny v ceníku výrobků Aromaterapie Karel Hadek,
byla vynechána některá velikostní balení výrobků a ceník AROMAFAUNY nebyl otištěn vůbec. K tomuto
kroku nás přivedla stále rostoucí poptávka po našem časopise Aromaterapie pro zdraví a krásu a nových
informacích z oblasti používání produktů. Rostoucí zájem je i o informace o aromaterapii jako takové. Stále
více zařazujete toto odvětví do svého denního života a využíváte více produktů ve svých domácnostech.

chtěla bych ti napsat o novinkách, které jsme v naší práci při zastoupení značky KAREL HADEK v Rusku
připravili. Přijde nám zajímavé být co nejblíž našim zákazníkům a uživatelům produktů KAREL HADEK
a nabízet jim doplňkové služby, související zdravotní služby obecně, školení v oblasti aromaterapie
a informační podpory, jak říkáme být on-line.
že klientům mohu osobně poradit s celou řadou produktů
Karla Hadka a mohu jim pomoci s výběrem vhodných
terapeutických prostředků pro domácí použití. Kosmetička
při své práci bude moci využívat možnosti rychlého použití
potřebných přípravků. Vzhledem k tomu, že jsem sama
dokončila směr Kinergetics, bude naše aroma-místnost
schopna nabízet i takovou proceduru, jakou je udržování
rovnováhy v organismu pomocí australské metody Filipa
Rafferti a éterických olejů.

elektronická. V elektronickém časopise vám přineseme
informace o aromaterapii při ošetřování zvířat, možných
onemocněních, rady veterinářky a chovatelů. Informace budou
nejen pro milovníky psů a koček, ale také pro obdivovatele
a milovníky želviček, ještěrek, ptactva. Rádi bychom přidali
informace, které osloví i další chovatele i nevšedních zvířat.
Obracíte se na nás stále více s dotazy vztahujícími se právě
k domácím zvířatům, slepicím, kozám, ovcím.

Velkoodběratelé a velkoobchodníci obdrží vždy při změnách
cen ceník v elektronické verzi. Tu si můžete vytisknout nebo
stáhnout do tabletu. Aktuální ceny výrobků najdete na www.
karelhadek.eu a www.aromafauna.eu.
Uvolněné stránky „ceníku“ jsou využity k dalším informačním
článkům o možnosti používání výrobků všech tří značek. Rádi
bychom zařazovali více informací od kosmetiček, masérů,
fyzioterapeutů, kinezioložek, ale i od obchodníků a laiků
v oblasti aromaterapie, kteří naše výrobky používají a chtějí
se podělit o svoje zkušenosti a nápady.
I přes zúžení ceníku se nám do tištěné podoby časopisu
nevejdou všechny příspěvky a články. Požadujete více
informací z oblasti fauny a flóry. A tak nově přichází i verze
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V tištěné verzi časopisu Aromaterapie pro zdraví a krásu
společnosti 1. Aromaterapeitická KH a.s. vám budeme přinášet
informace týkající se převážně produktů Aromaterapie Karel
Hadek a některé vybrané příspěvky od Aromaterapie Fauna
s.r.o. Nezapomeneme ani na základní informace o letošním
novém projektu na podporu včel. Projekt bude pokračovat
i v letech dalších, a to za pomoci včelařů z celé České republiky.
Jsme rádi, že jste s námi a těšíme se na vaše příspěvky.
Michaela Švorcová

Letos v červenci jsme začali spolupracovat s asociací mistrů
a terapeutů kineziologických směrů. Velmi zajímavou
novinkou bylo použití jak jednotlivých esenciálních olejů (olej
z jalovcových bobulí, citrusů), tak i směsí, například čakrových
a pentagramových. V kineziologické praxi mohou esenciální
oleje synergicky zvyšovat kineziologický efekt, pomáhají
detoxikovat organismus, vyrovnávají psycho-emocionální
stav, doplňují a rozšiřují diagnostiku.

V nejbližší době máme v plánu ještě jedno rozšíření.
Zavedení aroma-třídy pro organizování tematických
seminářů, mistrovských kurzů a setkávání se. Já sama budu
pořádat semináře a mistrovské kurzy, na které budeme zvát
aromaterapeuty a kosmetology, se kterými spolupracujeme
a kteří používají produkty KAREL HADEK.

Oxana Mich, Jekatěrinburg
Zastoupení Aromaterapie Karel Hadek v Rusku

Od června jsme také rozšířili naše prostory a otevíráme
aroma-místnost se zkušenou kosmetičkou, která bude
kompletně pracovat s aromaterapeutickými přípravky KAREL
HADEK. S těmito produkty pracuje již několik let a prošla
opakovaným tréninkem s panem Hadkem. Bude představena
celá řada kosmetických procedur, včetně masáže a aromatické
diagnostiky s esenciálními oleji. Je velkou výhodou,
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Reakce čtenářů

Levandule, heřmánek a zmražený citrón!

Vážený pane Hadku,

Proč mražený citrón? Protože jsme doma neměli po ruce olej z máty peprné. Dostali jsme se do situace, kdy
bylo potřeba zamezit svědění a k tomu nám právě napomohl zmražený citrón.

dnes mi přišel balíček s objednanými výrobky. V první řadě
jsem byla šokována rychlostí, jakou byla objednávka vyřízena.
Včera jsem objednala, dnes mám balíček doma! Po rozbalení
a nabažení se vůní přípravků jsem se vrhla na časopis a začetla
se do článku „To za Hadka nebylo...“.

Samozřejmě jsem si za ta léta všimla, že na obalech přibyly
výstražné obrázky a upozornění. Četla jsem spoustu Vašich
článků, kde upozorňujete na jejich nesmyslnost, leč nutnost.
Je to smutné, že se místo vyrábění Vašich skvělých preparátů
musíte zabývat řešením těchto nesmyslů.

Rozhodla jsem se, že Vás a všechny Vaše zaměstnance
podpořím alespoň touto cestou. Vaše výrobky objednávám
už spoustu let. Pro sebe i pro děti. Některé se mi osvědčily
víc, jiné míň. Rozhodně nedám dopustit na sprchovací oleje
a éterické oleje. Ty vůně prostě miluji! A jako atopik bych
už po obyčejném sprchovacím gelu nesáhla. Děti si samy chodí
do lednice a vybírají, který éteráček si večer nakapou na tácek
na topení a kterým sprchovacím olejem se umyjí. Je to těžké
rozhodování občas i pro mě.

Vaši zaměstnanci jsou vždy příjemní a ochotně mi poradí,
kdykoliv zavolám a od Vás mi vždycky přijde vyčerpávající
odpověď na mé dotazy. Moc Vám a celému Vašemu týmu
děkuji a držím palce v boji s EU. Hlavně vydržte! Nevím, co bych
si bez Vašich výrobků počala.

Tři dny u nás panovala velká horka. S dětmi jsme proto chodili
„smočit“ nohy na jezero Šartaš. Předešlé dva dny bylo vše
v pohodě, ale dnes jsme se nestihli domů vrátit včas a starší
dcerku začaly strašně svědit nohy. Na zpáteční cestě začala
brečet a škrábat se. Když jsme se pak vrátili domů, dcera se už
zuřivě škrábala a do toho řvala. Mladší dcerce stačilo, aby si nohy
umyla ve vaně. Já jsem svědění snášela trpělivě, i když v tom
trošku škubalo. A k tomu se na nohách objevily až ke kolenům
drobné červené skvrny. Starší dceru bylo nutné „zachraňovat“.
V koupelně si až po kolena umyla nohy a osušila ručníkem. Pak
jsme na nohy nanesli heřmánkový balzám INTIMISS, přidali
levandulový a heřmánkový olej s antialergickým a zklidňujícím
účinkem a přípravek proti případnému kousnutí, aby se zlepšil
účinek balzámu. Najednou bylo lépe a zarudnutí ustupovalo.
Aby svědění zcela vymizelo, byla potřebná máta peprná. Máta
ovšem nebyla, a tak jsme zkusili mražený citrón, který pomohl
k ochlazení a uzdravení. Jsem ráda, že mám vždy po ruce svoji
aromalékárničku. Jen je potřeba doplnit mátu.
A cože se nám přihodilo? Minulé dva dny jsme se procházeli
průzračnou vodou přes oblázky jezera Šartaš a všechno bylo
tak, jak má v létě být. Dnes jsme šli blíže k mostu, kde byla
voda jílová a zkalená… Překvapivě se tam až po hlavu koupali
malí i velcí. Zajímalo by mě, jestli se taky budou škrábat.
Oxana Mich
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Přeji krásný den.
Eva F.

Krásný dobrý den, pane Hadku,
děkuji moc za e-mail, který byl pro mne velmi inspirativní
a musím říci, že mi i velice pomohl. Zkusila jsem Váš bylinný
krém ATOP-DERM, ALOE VERA KONCENTRÁT, který piji již
třetí týden, a MEDUŇKOVÝ SPRCHOVÝ OLEJ, MEDUŇKOVÝ
KOUPELOVÝ OLEJ a OLEJ NA MYTÍ RUKOU.

Chtěla bych Vám neskutečně moc poděkovat, že jste na můj
e-mail reagoval a skvěle mi poradil. Pomohl mi zlepšit kvalitu
mého života a za to prosté děkuji nestačí. Je skvělé, že v dnešní
době se můžou lidi obrátit na odborníka, který jim poradí,
pomůže a jehož výrobky opravdu fungují.

Již po prvním týdnu užívání Vašich přípravků, které jsem
zkusila, jsem pocítila neskutečnou úlevu. Na brigádě, kde myji
nádobí, jsem začala používat rukavice s heřmánkem. V životě
jsem omezila v jídle bílou mouku, maso a mléčné výrobky.
Nepřestala jsem je jíst úplně, ale zapojila jsem do svého
jídelníčku více zeleniny, bylinek a ovoce, které naštěstí již začíná
být k dispozici ze zahrádek. Všechno to ve mě nastartoval Váš
e-mail a musím říct, že se cítím celkově mnohem lépe, nejen
fyzicky, ale i psychicky.

Na atopický ekzém jsem zkusila snad vše, ale díky Vašim
výrobkům a radám se mi s ním daří zatočit. Jsem Vám opravdu
nevýslovně vděčná, jen tak dál a kdykoli budu moct Vaše
výrobky někomu doporučit, s naprostou jistotou a radostí
to udělám. Více takových lidí jako jste Vy.
S přáním všeho dobrého a hlavně zdraví
Kateřina K.
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Zkušenosti a rady

Střevní parazité – jak jim voní „éteráky“?

Léto a sluníčko je skvělé , ale…

Že mají střevní parazity naši domácí mazlíčci, tomu se až tak moc nedivíme, většina chovatelů je pravidelně
odčervuje. Ale přiznat si, že podobní malí živočichové obývají i naše střeva, to už jako samozřejmost určitě
nevnímáme. Je pravda, že díky běžným hygienickým návykům i zavedeným požadavkům při výrobě potravin
se v našich zeměpisných šířkách již ve velkém rozsahu paraziti nevyskytují, ale zcela vymýceni určitě nejsou.

Většina z nás se těší na léto, které nás po chladném období zase zahřeje a rozveselí naši mysl. Ale když už je
toho hodně a teploty šplhají vysoko, tak mnoho z nás pociťuje únavu a vyhledává stín a chladnější místa k
odpočinku. To mám na mysli ty relativně zdravé jedince.

Střevní parazité mají často složité vývojové cykly s řadou
možných hostitelů a mezihostitelů, všechny jejich zdroje
prostě ohlídat nelze. Rizikem je např. nedostatečně tepelně
ošetřené maso. Zdrojem tasemnice Taenia solium je vepřové
maso, zdrojem tasemnice Taenia saginata pak hovězí. Nakazit
se člověk může i díky konzumaci některých ryb, které obsahují
stádia tasemnice škulovce širokého (i když k nakažení dojde
spíše v zahraničí). Naopak roupi (roup dětský) se přenáší
pouze mezi lidmi. Paraziti ale nemusí vypadat jen jako nějací
červi, jedná se i o mikroskopické prvoky, jako je měňavka
úplavičná, giardie nebo balantidium.
V rámci některých výzkumů se objevuje snaha o nahrazení
syntetických látek účinných proti parazitům látkami
přírodního původu, které tolik nezatěžují metabolismus
a náš organismus a jsou snadno odbouratelné. Mezi ně náleží
i éterické oleje. Jejich výhodou je, že jejich účinnými složkami
jsou malé molekuly, které pronikají i do vajíček parazitů, která
jsou jinak velmi odolná. Stále není zcela objasněn princip
působení na dospělé parazity, často však cílí na přenos
nervových vzruchů – parazit je tak následně paralyzován
a z těla vyloučen.
Éterické oleje však nemusí působit přímo proti parazitům,
ale i nespecificky zlepšují prostředí ve střevě např. tím,
že podporují bakterie náležející k přirozené střevní
mikroflóře, což bylo prokázáno ve studiích s hospodářskými
zvířaty (např. s nosnicemi či prasaty). Ve střevě byl oproti
kontrolní skupině zjištěn vyšší počet symbiotických bakterií
rodu Bifidobacterium a Lactobacillus, snížilo se vylučování
salmonel a bakterií E. coli.
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Éterické oleje jako ty z hřebíčku, dobromysli, tymiánu,
česneku, skořice, pepře a další pocházejí z rostlin používaných
jako koření. Zlepšení chuti ale není jediné jejich pozitivum.
Toto „koření“ lehkým drážděním sliznice střeva zvyšuje
produkci trávicích enzymů a také hlenu. Hlen je jednou
z přirozených bariér snižující možnost přichycení patogenních
mikroorganismů na stěnu sliznice. Éterické oleje tak obecně
pomáhají snižovat infekční tlak, který je na střevo vyvíjen.
Tymián či rozmarýn mají i pozitivní vliv na imunitní buňky.
Z našich přípravků jsme obdrželi řadu kladných ohlasů
týkajících se střevních parazitů na směs éterických olejů
ENDOPARAZIN. Využívána je zejména při odčervení psů, ale
i např. při nakažení roupy u lidí (přidáváme třeba do tvarohové
pomazánky). Podáván je v rámci týdenní kúry v dávce 1-3
kapky na 7 kg živé hmotnosti denně. Nutný je dostatečný
příjem tekutin.
MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.

O to větší zátěž pociťují lidé, kteří jsou nemocní nebo
se z nějakého důvodu nemohou pohybovat, a jsou tak upoutáni
na lůžko. Například po různých operacích – to je ta lepší
varianta, protože je to jen na omezenou dobu. Ale co ti, kteří
jsou dlouhodobě upoutáni na lůžko a jsou odkázáni na pomoc
druhých? Klimatizace není všude, tak se horko dostane i
tam, kde ho nechceme. Při takových vedrech a bezvládném
ležení vznikají často proleženiny, které se vytvoří mnohdy za
krátkou dobu a jsou nesmírně bolestivé, velice špatně se hojí.
Proto je vždy mnohem lepší prevence, která spočívá hlavně v
tom, že budeme takového člověka často otáčet a polohovat
tak, aby se všechna místa mohla dostatečně prokrvovat a
proleženiny /dekubity/ nevznikaly. Je to velice náročné, a
přes veškerou snahu se mohou proleženiny objevit. Je proto
na odbornících a lékařích, aby tento problém řešili. Doléčení
pak s velice dobrými výsledky ,,zajistí“ speciální masážní olej
s názvem DEKUBITOL, který má vynikající protizánětlivé,
regenerační a také uklidňující schopnosti. Tento výrobek byl
vyvinutý právě pro tyto popisované problémy. Také lze použit
balzám CALEN B, který má také protizánětlivé a uklidňující
účinky a osvědčil se i při špatně se hojících ranách. Tento
balzám je ale dost tuhý, proto se před použitím musí zahřát na
pokojovou teplotu /nebo dostatečně rozetřít v dlaních / a pak
ho lze s úspěchem také používat.
Na základním kurzu byla i velice vnímavá paní doktorka, která
operuje lidem páteře, a tak ví, jaké problémy tito pacienti
upoutaní na lůžko po operaci mají. Volala mi a byla velice
nadšená a překvapená, jak se tito pacienti rychle „zhojili“, když
jim operované místo bylo ošetřeno TŘEZALKOVÝM OLEJEM
spolu s ÉTERICKÝM OLEJEM ROZMARÝNOVÝM. Tento
poznatek je přímo z praxe a ukazuje na nepřeberné možnosti

využití AROMATERAPIE. Proto jsou velice cenné informace,
které si každý, kdo má zájem, může najít v KATALOGU výrobků
Karla Hadka nebo čerpat z článků časopisu AROMATERAPIE.
Zde najde mnoho rad, zkušeností, nápadů a tipů na mnohé,
často dost se opakující problémy a neduhy. Kdo absolvuje
kurzy vedené panem Hadkem, daleko snadněji se v Katalogu
výrobků orientuje a najde si pro sebe a své problémy či neduhy
to nejlepší, co mu může pomoci.
Těším se na podzimní pokračovací kurzy spolu s těmi, kteří
se již nyní na ně hlásí a chtějí si tak rozšířit své znalosti pro ještě
lepší využití těch skvělých výrobků AROMATERAPIE pro sebe
a své blízké.
Kolarčíková Vlastimila
kosmetička – aromaterapeutka, Ostrava
e-mail : vlastimilakolarcikova@seznam.cz
mob.: 603 286 335
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Přirozené obočí je luxusní!
Každý pupínek, skvrnka nebo mílie nás okrádá o sebevědomí. Během několika měsíců používání preparátů
KH se pleť dostává do rovnováhy a dlouholeté problémy mizí. Málokdo si však uvědomuje, jak dominantním
prvkem našeho obličeje je obočí, které nám doslova rámuje tvář. Pěstěný vzhled by měl jít ruku v ruce
s jeho příjemným a přirozeným tvarem.
Nevhodně upravené obočí vnáší do našeho obličeje
disharmonii a určuje výraz, jakým působíme na své okolí.
Často si modelujeme obočí do tvaru, který nám nelichotí
a navíc ubírá na kráse. Ke změnám dochází postupně, proto
si neuvědomujeme, jak jsme se vzdálily od původní podoby.
Dlouhodobý nesprávný zásah do tvaru vede k poškození
vlasových váčků, obočí má pak sklony dorůstat velmi pomalu,
nebo dokonce vůbec. Vydatným pomocníkem při jeho růstu
je ricinový olej, jehož kapka vmasírovaná do obočí příznivě
ovlivní jeho kvalitu. Husté a divoké obočí je doménou mládí.
Když si své obočí uchováme do zralého věku, bude našemu
vzhledu lichotit a ubírat roky.

volíme podle našeho barevného typu. Pozor, platinovým
tónům, vlasům pepř a sůl nebo velmi studeným odstínům
blond bude slušet barva černá nebo grafitová.

Suma sumárum, nevhodně upravené obočí nám zásadně
ovlivňuje výraz v obličeji. Obočí v různých výškách a jinak
dlouhé způsobuje asymetrii tváře, podtrhává i drobné rozdíly
mezi pravou a levou polovinou obličeje. Tvrdé linie, velice
obvyklé u tetovaného obočí, působí příliš uměle. Pokus
o klenutý a symetrický oblouk, který nerespektuje původní
proporce obočí, je nejhorším pokusem o upravený vzhled.
Nejčastější chybou při úpravě obočí je něco, čemu říkám
„záliv“, jak můžete vidět na obrázku 2.

Upravené obočí musí působit přirozeně. Pak dělá ženu
mladší, výraznější a upravenou v jakékoliv situaci. Krásné
obočí je luxusní! Vždy však bude vypadat lépe obočí bez
kosmetických zásahů než to nevhodně upravené. Často
nevěříme tomu, že jsme úžasné tak, jak nám to geny namíchaly.
Někdy mi zůstává rozum stát, jak se zarputile snažíme měnit i
to, v čem k nám byla příroda velkorysá. Hrdě přijmout drobné
nedostatky a to hezké podtrhnout současnými možnostmi
je podle mne ideální cesta. V tom vidím krásu a styl.
Přeji hezký podzim
Věra Kotásková
Studio Dobrý pocit, Ostrava

Jak na to?
Jestliže si obočí barvíme, barvu aplikujeme vždy před
úpravou obočí. Barvu nanášíme do tvaru, kterého si přejeme
docílit. Pečlivě si obočí vyměříme podle uvedeného
schématu (Obrázek 1), ale nejhezčího výsledku dosáhneme,
když se budeme držet původní linie. Vždy se snažíme
zachovat přirozenou podobu obočí, abychom chloupků
trhaly co nejméně. Dorůstající chloupky v obočí ale působí
zanedbaně. Neupravené vizáži se snadno vyhneme opatrným
a citlivým zásahem, minimum překážejících chloupků pak
bude pro okolí nepostřehnutelné. Po umytí barvy zůstane
na kůži vyznačená kontura, podle které upravíme spodní linii.
Nikdy neodstraňujeme chloupky rostoucí v rámci podbarvené
kontury, i když můžou působit jako zbytečné nebo prořídlé.
Vytrhnutím bychom pokazily celý koncept a obočí by pak
vypadalo, že je každé v jiné výšce, jinak daleko od sebe nebo
každé různě dlouhé. Obočí můžeme dotvarovat stínem nebo
tužkou v místech, kde není plné nebo chybí úplně. Barvu
16

Obrázek 1: Schéma linií, které propojují křídlo nosu s částmi oka a obočí.
Nalezené body určují, kde by mělo obočí začínat a končit a kde by se měl
nacházet nejvyšší bod. Spojnice křídla nosu s vnitřním koutkem oka udává
začátek obočí. V nejvyšším bodě dochází k zalomení, tzv. stříšce. Poslední
linie ukazuje, kde obočí končí. Trik spočívá v rovném tahu mezi začátkem
a zalomením. Snaha o oblouk v tomto místě vede k nezdaru. A právě
zalomení charakterizuje tvar obočí. Ostrá stříška rozbije kulatost v obličeji,
oblá linka změkčí ostré rysy. Schéma je pouze orientační, důležité je držet
se přirozené linie obočí.

Obrázek 2: Slečna se dopustila všech chyb při úpravě svého obočí – protrhané
daleko od kořene nosu, vytvořený „záliv“, tenké konce. Navíc si nezvládla
obočí upravit ani na každé straně stejně. Bohužel se jedná o nejobvyklejší
chybu. Rozdíl mezi nepovedeným a zdařilým kosmetickým zásahem je
zřejmý.
Dámy, které navštíví naše studio poprvé, často odchází
s doporučením nechat si obočí dorůst. Někdy trvá i několik
let, než společně docílíme hezkého tvaru, ale výsledek za to
stojí. Už jsem několikrát slyšela příběh: „Prohlížela jsem si fotky
z předchozích let, vypadala jsem divně. To obočí bylo nehezké.“
17
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Element KOV
Energie roku se od svého středu posouvá dále k období elementu KOVU. Jedná se o období od 15. 9.
do 14. 11. Tato doba (část roku) odpovídá ročnímu období podzimu. Podzim je doba sklizně, ale také
představuje pomalé rozloučení se s létem, smutek. V průběhu každého dne podzim představuje večer.
Teplé slunce a doba letních slavností jsou pryč, dny se krátí, rostlin a zvířat ubývá.

„Povinná“ četba s vůní levandule
Povinná četba v uvozovkách je vlastně katalog aromaterapeutických preparátů Karla Hadka, ve kterém
si průběžně čtu a velmi ráda listuji. Nikdy si nezapomenu přečíst příspěvek pana docenta Feřteka
v úvodu katalogu. Letos je to již 20 let, co nás navždy opustil náš nejznámější dermatolog a člověk ryzího
charakteru, Doc. MUDr. Otakar Feřtek, CSc. Měla jsem tu čest být žákyní pana docenta v Kosmetické škole
jeho manželky, Vlasty Feřtekové. Zde jsem se také poprvé seznámila s kosmetikou pana Karla Hadka.
Vzpomínám na příhodu z praxe, kdy došlo po masáži obličeje k alergické reakci u jedné mé spolužačky.
Když pan docent zjistil, že je v lahvičce u lehátka obyčejný slunečnicový olej, velmi se rozzlobil a prohlásil,
že na tu pleť směl přijít pouze a jedině olej od Hadka. A jestli se to bude opakovat, že on v této škole končí.
Jindy když přišel na vyučování a spolužačky polehávaly
po lavicích v šusťákových sportovních soupravách, začal
zvyšovat hlas, že kdyby takhle přišly v Německu do práce,
že mají na hodinu výpověď. Paní Feřteková se je snažila obhájit
tím, že denně tráví hodiny ve vlaku a v autobusech a nemohou
být jako ze škatulky. Pan docent si stoupl před třídu a zeptal
se: „ Kolik z vás denně dojíždí, zvedněte ruku.“ Byla jsem z 20.
žákyň jediná a ještě v kostýmku.
Pan docent Feřtek nosil na krku aromaamulet s vůní
levandule a vždy, když se rozčílil, k němu voněl. Po půl roce
byly v červnu Závěrečné zkoušky. Předseda zkušební komise
byl prof. MUDr. František Vosmík, DrSc. Hodně jsem se bála.
Ve zkušební komisi byli samí docenti a lékaři, ale když mi
pan docent Feřtek řekl, „ tak spusť“, byla tréma ta tam.
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Po slavnostním rautu, jsme šly s kolegyní pana docenta
doprovodit k autu. Šli jsme po Malé Straně, byl nádherný
teplý podvečer, slunce rudě zapadalo nad Prahou. Pan docent
Feřtek se zastavil a řekl: „ Děvčátka, dám vám do života cennou
radu. Nestřídejte ty kosmetické přípravky, držte se Hadka! Měl
jsem možnost se přesvědčit, že on jde tím správným směrem.“
Když listuji v katalogu pana Hadka, cítím vůni levandule,
kterou pan docent Feřtek tolik miloval a s kosmetikou pana
Karla Hadka pracuji od roku 1992, kdy jsem absolvovala
Kosmetickou školu Vlasty Feřtekové.
Bc. Eva Wastlová
profesionální kosmetička
www.wastlovaeva.cz

V lidském životě představuje KOV období mezi 56 až 75 lety,
kdy si stále více uvědomujeme, že naše osobní životní cesta
je konečná a v zorném poli se nám objevuje téma pomíjivosti
a smrtelnosti. KOV nás přivádí k soustředění se na to, zda
se dokážeme rozloučit a opustit všechno nepotřebné
a ukládáme pouze to nezbytně nutné a potřebné. Znáte
tu odpověď našich babiček? Já už nic nepotřebuji, to už pro
mě není…(potřebné).
Element KOV je především o zdokonalování se a (sebe)ÚCTĚ.
Symbolizuje ho bílá barva ranních mlh a prvního sněhového
poprašku a ostrá chuť jako nůž.
Orgány patřící k tomuto období jsou plíce a tlusté střevo.
Plíce hospodaří s vodou. Tlusté střevo vstřebává stopové
prvky, které napájí energetický systém. Element kovu
se v těle projevuje skrze plíce a tlusté střevo, jejichž úkolem
je výměna energie s okolním světem a vytváření rovnováhy
mezi přijímáním a dáváním. Dýcháním se přes plíce spojujeme
s celým vesmírem, tlusté střevo naopak uzavírá proces trávení
a pomáhá se zbavovat nepotřebného jak na fyzické, tak
i na duchovní úrovni. To je velmi důležité, protože cokoliv
nového vznikne jen tehdy, když vyřešíme a ukončíme staré
záležitosti. Symbolicky jde o to, jak dokážeme věci uzavírat,
vytvářet si od nich odstup, jak se od nich dokážeme oddělit
a rozloučit se s nimi.
Podpořit správnou funkčnost orgánů plic a střeva můžete
i jednoduchým cvikem. Postavte se zpříma a paže spojte
za palce za zády. Nohy držte napnuté, pomalu se předkloňte
a zvedněte paže tak vysoko, jak je to jen možné. Sledujte
napětí v těle a dvakrát až třikrát pomalu intenzivně

nadechněte a vydechněte. Při nádechu si představte, jak
se vám hrudní dutina plní energií, při výdechu si vizualizujte
uvolnění svalstva. Vraťte se do vzpřímeného postoje a cvičení
si několikrát zopakujte.
Element kovu je ve stravě vyjádřen ostrou chutí, která rozproudí
energii v organizmu. K typickým potravinám elementu kov
patří například zázvor a nápoje z něj. Obecně se na podzim
19
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a v zimě mají podávat především vařená jídla. Energii kovu
podpoří také pikantní chuť křenu, cibule, česneku. Příroda
nám nabízí především kulaté plody podporující energii našeho
středu a vnitřní vyrovnanost – zelí, kapustu, dýně, kedlubny
a podzimní ovoce. Nezapomeňme také na kvašenou zeleninu,
která podporuje trávení.

1. Dýni oloupeme, odstraníme semínka a dužinu pokrájíme
na kostičky. Na pánvi rozpustíme máslo nebo dýňový olej,
přidáme jemně nakrájenou cibuli, nasekaný česnek a kostky
dýně. Necháme dusit cca 5 minut.
2. Přidáme vývar a pozvolna uvedeme do varu. Osolíme,
opepříme, dle chuti přidáme zázvor, citronovou šťávu. Vaříme
na mírném plamenu asi 20 minut, aby dýně lehce změkla.

S vylaďováním melancholické podzimní nálady mohou
pomoci i vůně. Typickým představitelem vůně v elementu
KOVU je CYPŘIŠ. CYPŘIŠ reprezentuje odhodlání a sílu, která
nám pomůže s přijetím nového a smířením se se starým,
odcházejícím. Dalšími éterickými oleji, které je možné použít,
jsou jalovcový, tymiánový, šalvějový, eukalyptový,
yzopový, borovicový, čajovníkový nebo kadidlový.
Pro účely práce s elementy byla vytvořena PENTAGRAMOVÁ
SMĚS KOV. Příznivci parfému ocení tuto směs i ve variantě
PŘÍRODNÍHO PARFÉMU. Kompozice jalovce, cypřiše
okořeněná tymiánem, řebříčkem, zjemněná růží podpořenou
pomerančem a meditativním kadidlem. Směs můžete použít
do aromalampy, při masážích, do neutrálního koupelového
oleje i jako podzimní přírodní parfém.
Lenka Rigová
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3. Polévku necháme trochu zchladnout a rozmixujeme
do hladka.
4. Přidáme mléko a mírně prohřejeme. Na talíři ozdobíme
trochou zakysané smetany a opraženými dýňovými semínky.

1. Rozkrájenou dýni zbavenou kůry dáme uvařit do měkka
a rozmixujeme. Troubu předehřejeme na 180 - 200 °C.
2. Sušenky rozdrtíme, smícháme s rozehřátým máslem
a upěchujeme na dno dortové formy. ( Místo másla můžeme
použít dýňový olej, korpus bude mít výraznější chuť.)
3. Smícháme tvaroh, lučinu, cukr a vejce. Přidáme dýňové
pyré, skořici a sůl, promícháme a vlijeme do formy.
4. Pečeme 1 hodinu při 180°C.
Dobrou chuť
Sára Celundová

Dýňové hody
Dýně je symbol podzimu. A tak v tomto období
není týden, abych si z ní neuvařila nějakou lahůdku.
A co takhle zkusit i dýňový olej? Tato potravina
je bohatá na minerální látky, vitamíny, obsahuje
nenasycené mastné kyseliny, které jsou pro náš
organismus prospěšné.
Dýňová polévka

Dýňový cheesecake

1 středně velká dýně
3 lžíce másla nebo dýňového oleje
1 cibuli
1 stroužek česneku
1 litr zeleninového vývaru
1 lžičku mletého zázvoru
1 lžíci citronové šťávy
300 ml mléka
sůl, pepř
na ozdobu: zakysanou smetanu, dýňová semínka

200 g očištěné máslové dýně, rozkrájené na kostky
200 g máslových sušenek /celozrnných sušenek 		
60 g rozpuštěného másla 		
500 g tučného tvarohu		
200 g lučiny		
150 g krupicového/třtinového cukru
3 vejce		
½ lžíce skořice		
1 lžička soli
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Špína je príma
Slogan: Vraťte špínu dětem! Zachraňte špínu!
Jsem od přírody celkem líná . Abych se vyhnula hromadám
špinavých triček, zavedla jsem jedno tričko denně. Kdo
ho ušpiní, chodí v něm až do večera. Že by se u nás dalo
jíst z podlahy, se také nedá říci (rozuměj: umím trávit čas
smysluplněji než věčně s rukama v kýblu ). Také pusy mých
dcer jsou skoro permanentně od něčeho umazané a neustálé
„UMYJ SI RUCE“ sice zní domem jako mantra, ale většinou mi
to není moc platné. Přesto jsou mé děti od mala (až na pár
výjimek) zdravější než většina dětí okolo. Netrpí na alergie,
nemají časté rýmy, nezdědily atopický ekzém a laryngitidy
se jim také vyhýbají. Nechávám je hrát si v blátě a prachu,

chodí ven i když prší a když jim spadne kus jablka, snědí
ho dříve, než se stihnu nadechnout. Ve škole a školce se jim
bacily také vyhýbají. Nechci se rouhat, ale často si říkám, jak
je to možné? Napadá mě souvislost s používáním kosmetiky,
potravinových doplňků a éterických olejů KAREL HADEK.
Moje děti jsou HADKEM v podstatě „promořené“ . Od mala
neznají nic jiného. A tak jsem se svou otázkou obrátila na paní
Michaelu Švorcovou.
Lenka Rigová

Není špína jako špína…
nastolit správné mikroklima pro symbiotické mikroorganismy.
Pokožka je po ošetření oleji jemná, hladká „zacelená“ a ještě
se z ní line příjemná „přírodní“ vůně.

Naše babičky říkaly: „Čistota půl zdraví, špína celé.“
Nic se nemá přehánět. A proto denní úklid přípravky
s důrazem na dezinfekci domácnosti, kde si při příchodu
domů nemůžeme sednout na židli, aniž bychom nejprve
nepodstoupili dezinfekční očistu…,to už nemá s normálním
bydlením a žitím nic společného. Každodenní sprchování,
mytí za pomoci gelu se silným dezinfekčním účinkem vyvolá
během několika týdnů suchou načervenalou pokožku,
gynekologické výtoky, kožní plíseň, svědění, padání vlasů,
lupy a mnoho dalších nepříjemných omezení.
Vlivem nevhodných přípravků likvidujeme symbiotickou
mikroflóru, která pomáhá naší pokožce v její obranyschopnosti.
V kožním filmu, střevní flóře, na sliznicích žijí symbiotické
„oboustranně prospěšné“ bakterie, které nám pomáhají proti
„cizopasníkům“, patogenním bakteriím, které na naší pokožce
nemají být a mohly by způsobit nám lidem zdravotní potíže.
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Častým odmašťováním pokožky odstraníme povrchový
mastný film a tím již není pokožka chráněná, celistvá. Objeví
se „poranění“, prostory, které pouhým okem nevidíme. Každá
dutina a každá část povrchu těla má svou charakteristickou
mikroflóru, která je vlastní člověku po celý život. Za normálních
okolností jsou na lidském těle jen určitá místa vhodná díky své
vlhkosti k množení bakterií. Vlasy, obličej, uši, podpaží, močové
cesty, konečník a prostory mezi prsty nohou.
Výměšky kožních žláz obsahují značné množství živin pro
bakterie, jako je močovina, aminokyseliny, soli, mléčná
kyselina a lipidy. Ty je rozkládají, čímž se tvoří zapáchající
produkty. Reakce kůže je kyselá, pohybuje se v rozmezí pH
4–6. Nepříjemný zápach způsobují zejména stafylokoky,
mikrokoky a bakterie, které rozkladem tuků tvoří zapáchající
mastné kyseliny. Oleje s dezinfekčním účinkem pomáhají

Pokožka miminek v děloze je sterilní a bakterie ji začínají
osídlovat při porodu.
Hlavním zdrojem mikroflóry
je především matka, vzduch, prostor a předměty, se kterými
přijde právě narozené dítě do styku. Tedy děložní hrdlo matky,
čistota porodního sálu, vyprané připravené oblečení, plenky,
zavinovačky. Kůže novorozence je více náchylná k infekcím
způsobeným stafylokoky a dalšími patogeny, a to z toho
důvodu, že nemá zdaleka vyvinutou normální „symbiotickou“
mikroflóru, která by soupeřila se zmíněnými patogeny. Pomoci
můžeme, do půl roku dítěte budeme prádlo prát v mýdlové
vodě, pokožku mazat mandlovým olejem nebo bambuckým
máslem a podporovat imunitní systém, který je pak schopen
reagovat na nepřízeň okolí. V případě kožních potíží lze
používat přípravky s malým obsahem éterických olejů, které
podporují zdraví dětí.

Ústa vytvářejí teplé a vlhké prostředí příznivé pro osídlení
bakteriemi. Zdrojem živin zde jsou sliny obsahující bílkoviny
a jiné látky. Mikroflóra v ústech závisí na stavu zubů. Ústa
bez zubů se liší svou mikroflórou od úst s chrupem. Pozor
na olizování dudlíku…
U kojenců do jednoho roku pozorujeme převážně streptokoky
a laktobacily. S růstem zubů se mikroflóra liší, a to směrem
od aerobních k anaerobním bakteriím. Rozvíjejí se hlavně
bakterie schopné přežívat na povrchu zubů a v záhybech
sliznice. Na povrchu zubů se tvoří tenký film, natolik pevně
přisedlý, že jej nelze odstranit ani čištěním zubním kartáčkem.
Tento film obsahuje zejména gramnegativní vláknité
anaerobní bakterie měnící cukry na kyselinu mléčnou. S
těmito bakteriemi žijí ve společenství streptokoky, mikrokoky
a další. Moučnivka je způsobena kvasinkou Candida albicans,
jedná se o její přemnožení v ústech. Candida albicans vyvolává
vznik dalších kvasinkových infekcí, kožní, slizniční nebo
orgánové. Kvasinky jsou běžnou součástí trávicího systému
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každého člověka a dojde-li k jejich nerovnováze, vzniká
infekce. Většina dětí přijde k prvnímu kontaktu s kvasinkou
při porodu, kdy prochází porodními cestami a žena během
těhotenství trpěla kvasinkovou infekcí. Důležité proto je, aby
byla ženě během těhotenství kvasinková infekce důkladně
přeléčena a netrpěla jí během porodu a zabránilo se tak
přenosu infekce na novorozence. U dítěte dojde později
k přemnožení kvasinky a vznikne moučnivka. Pokud se však
moučnivka objeví, je vhodné použít zubní olej KARIOSAN,
kterým ošetříte dudlík nebo kápnete opakovaně 1-2 kapky
do dětské pusinky. Moučnivka to vzdá.
Negativní roli v dutině ústní zastávají mléčné bakterie,
laktobacily, protože tvoří z cukrů mléčnou kyselinu, která
způsobuje odvápnění zubní skloviny, a to vede k tvorbě
zubního kazu. Všechny organismy žijící v dutině ústní jsou
normálně neškodné, ale při poškození sliznice pronikají
do tkáně a vyvolávají onemocnění. Kvalita zubů je samozřejmě
daná genetikou a nelze opomenout imunitní systém. Časté
nebo dlouhodobé užívání antibiotik ovlivní kvalitu zubů.
Mikroflóru v dutině ústní významně ovlivňuje kouření – přímé
i nepřímé. Na základě studie, která se zabývá právě vlivem
kouření na stav mikroflóry v ústech, bylo zjištěno, že kuřáci
mají v dutině ústní méně aerobních a anaerobních organismů
se schopností pozitivně zasahovat do daného prostředí,
naopak obsahují více potenciálních patogenů ve srovnání
s nekuřáky. Vysoký počet patogenů se nachází v nosohltanu
kuřáků. Tento stav se vrátí na normální úroveň až po úplném
ukončení kouření. Flóra u zdravých dětí rodičů kuřáků obsahuje
vysoké množství potenciálních patogenů podobných jako
u jejich rodičů. Byla pozorována vysoká shoda mezi patogeny
rodičů kuřáků a jejich dětí. Rodiče kuřáci v sobě ukrývají více
potenciálních patogenních mikroorganismů, které mohou
dále sloužit jako zdroj nákazy – mohou kolonizovat nebo
infikovat děti. Studie dokládají, jak neblahý účinek má přímé
či nepřímé kouření.
Do dýchacích cest se každým vdechnutím dostane
velké množství prachových částeček obsahující bakterie
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a ty se usazují v dýchacích cestách – v nosohltanu a průduškách.
U zdravých lidí bakterie nejsou přítomny v plicích, protože
většina ulpí v hlenu vylučovaném sliznicí dýchacích cest
a ten zamezí jejich prostupu dále do plic. Naopak dutina
ústní a nosohltan jsou bakteriemi hojně osídleny, a to jak
nepatogenními, tak patogenními – stafylokoky, streptokoky,
mikrokoky. Těmto podobné bakterie se nacházejí i na mandlích,
při infekčních onemocněních bývají mandle obvykle zvětšeé a
jsou bolestivé.
Éterické oleje odpařující se do ovzduší podpoří vhodné
nastaveni bakterií v nosohltanu a průduškách. Pokud
se patogenní bakterie nemají možnost intenzivně množit,
tj. nemají vhodné podmínky, tělo se zbytečně nevysiluje
a imunitní systém neslábne. Naopak, dýchací cesty jsou
čisté, silné, patogeny se nešíří dál. Zdravý dech, zdravé tělo…
ve zdravém těle, zdravý duch. I toto říkaly babičky.
Odpověď na otázku je asi jasná. Éterické oleje i kosmetické
přípravky KAREL HADEK jsou prospěšné našemu zdraví,
symbiotické mikroflóře, šetrné životnímu prostředí. Pomáhají
našim dětem ke zdraví a dobré náladě. Pomáhají všem, kteří
je používají.
Michaela Švorcová

Hormonální nerovnováha – ASTMA
Astma je onemocnění vedoucí k zúžení průdušek. Zúžení průdušek (bronchů) je vyvoláno stažením svalů
přítomných v jejich stěně. Má za následek poruchu dýchání projevující se zrychleným mělkým dýcháním,
lapáním po dechu provázeným pískotem. Dle původu potíží je astma děleno na alergické a nealergické.
Nealergické astma
Bývá způsobeno přetrvávající chronickou infekcí dýchacích
cest, fyzickou námahou, psychickými vlivy. V důsledku
neúspěšné léčby a stálým zhoršováním stavu, projevů dušnosti,
bývá nutná dlouhodobá léčba hormony, jež se vytvářejí v kůře
nadledvinek, kortikoidy. U astmatiků je pravděpodobně
narušena funkční rovnováha mezi mechanismy, které regulují
průchodnost dýchacích cest. V důsledku snížené funkce
vegetativního nervstva /sympatikus a parasympatikus/
je dýchací systém pod silnějším vlivem parasympatiku.
Důsledkem snížené průchodnosti dýchacích cest je stres,
fyzická a psychická nepohoda, silné emoce.

Alergické astma
Objevuje se při kontaktu s alergenem, čímž dochází k zánětu
v dýchacích cestách. Zánět zmenšuje objem dýchacích
cest, zvyšuje tvorbu hlenu a vede ke klasickým projevům
astmatu. Domácnost, školka, škola, kancelář jsou místa
s koncentrovaným množstvím alergenů. Patří k nim prach,
ústřední topení, vlhko v koupelnách, plísně, matrace, peřiny,
čalouněný nábytek, roztoči.
Pokud se v rodině vyskytne astmatik, alergik, je doporučeno
zlikvidovat možné příčiny, předcházet situacím, které mohou
vyvolat záchvat. Hygiena je na prvním místě. Dezinfikovat
byt, postele, koberce nahradit linoleem, peřiny vyměnit
za deky z umělého vlákna a mnoho dalších omezení a rad.
V domácnostech nastupuje chemický čistič na podlahy,
vany, osvěžovač vzduchu. Domácnost se mění. Alergeny
a s nimi i symbiotické bakterie jsou likvidovány, imunitní
systém oslabován chemickými látkami. Jedním z možných

důsledků je alergie na potraviny, zvířata, pyl. Vznikají alergie
na chemické látky. Tělo se stává rezistentní na léky a nastává
začarovaný kruh. Stáváme se závislí na kortikoidech. Stálým
používáním syntetických kortikoidů jejich dávku zesilujeme,
potlačujeme tvorbu kortikoidů vlastních. Nadledvinková kůra
neprodukuje dostatek našich vlastních hormonů. Změna
klimatu, čisté horské ovzduší, moře mohou pomoci zmírnit
projevy a pročistit dýchací systém. Ale co po návratu do chemií
upravené domácnosti?

AROMATERAPIE… ÉTERICKÉ OLEJE
U astmatu je vhodné znát příčiny. Genetické zátěže hrají
nemalou úlohu. Vhodné a tělu přímo prospěšné je detoxikovat
organizmus. Omezit cizorodé, nepřirozené látky. Provoněná
domácnost, silné omezení čisticích prostředků, agresivních
mycích přípravků, používání kosmetických přípravků
fyziologických s pokožkou jsou řešením. Vůně lesa je příjemná
všem, borovicový olej, smrkový olej pročistí ovzduší. Oba
oleje jsou vhodné pro malé děti od narození. Bývají součástí
poporodní péče. Při příchodu z porodnice je vhodné
na medvídka, který visí na kraji postýlky, nakapat borovicový
olej. Použít oleje můžete i do aromalamp, difuzérů, nebulizérů.
Nejen pro malé děti je vhodná směs AROMA BABY. Pročistí
ovzduší od virů, bakterií v domovech i školkách. Příchod
do školky provoněné tímto olejem hodnotí pozitivně děti
i maminky. Vůně jim připomíná známé prostření domovů.
Mytí meduňkovým sprchovacím olejem uklidní kožní
projevy alergií, borovicový sprchovací olej podpoří funkci
nadledvinkové kůry při tvorbě kortikoidů. Borovice
je doporučována i v případě používání kortikoidů. Přípravků
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podporujících kvalitu pokožky a eliminujících nepříjemné
příčiny vznikajících nemocí najdete v naší nabídce mnoho.
Jen se podívat na náš e-shop a objednat si některý, třeba
dle požadavku na vůni a účinek, který je pro danou rostlinu
a olej typický. Jiné příčiny vzniku zdravotních omezení jsou
u každého z nás, a to zohlední právě odborník. Vhodná
je konzultace s aromaterapeutem, kineziologem, který vám
doporučí další oleje nebo směs na příčiny vašeho zdravotního
stavu.
Matrace, peřiny, polštáře, čalouněný nábytek ošetřit aromadezinfekcí THYMICONEM je přímo nutností. THYMICON
se osvědčil v boji s plísněmi, roztoči a jejich toxiny. Stačí
předmět lehce postříkat, přikrýt fólií na malování a nechat
působit. Podlahy, koupelny omývat ORANGE SANITOLEM,
který se odvděčí čistou domácností provoněnou pomerančem.
ORANGE SANITOL lze přidat do posledního máchání při praní
prádla. Vodní kámen odstraní ORANGE ACIDOL.
Domácích mazlíčků se vzdávat nemusíte. Dezinfekční
prostředky námi vyrobené jim nevadí a jsou prospěšné jejich
zdraví. Koupat je můžete v mycích olejích AROMAFAUNA
a na dezinfekci záchodů můžete použít likvidátory pachu
AROMAFAUNA. Veterinární přípravky AROMAFAUNA jsou
vyrobeny z rostlinných olejů potravinářské kvality a éterických
olejů podporujících zdraví prospěšné ovzduší. Likvidátory
pachu nejen likvidují nevhodné bakterie a zápach, dále
omezují vznik alergenních látek, provoní domov, jsou příjemné
lidem a zvířatům. Obsažené složky podporují imunitní systém.
Aromaterapie vytváří domov voňavý, čistý a podporuje soužití
lidí a zvířat.
Aromaterapie je vhodným pomocníkem při řešení zdravotních
potíží. Aromaterapeutické přípravky jsou alternativou
ke komerčním masově produkovaným „přípravkům“.
Michaela Švorcová
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Oleje doporučené při astmatu:
BOROVICOVÝ, SMRKOVÝ, BAZALKOVÝ, PELARGONIOVÝ,
KAJEPUTOVÝ, EUKALYPTOVÝ, BADYÁNOVÝ,
MATEŘÍDOUŠKOVÝ, TYMIÁNOVÝ, ANÝZOVÝ, FENYKLOVÝ,
CEDROVÝ, KADIDLOVÝ, MÁTOVÝ, ZÁZVOROVÝ a další.

Směsi éterických olejů:
AROMECLIMA, ATEMOL, DOBRÝ DEN, ANTICHRAPIN,
ANTINIKOTIN, RUSKÁ SAUNA, LESNÍ SAUNA, FINSKÁ
SAUNA atd.

Přípravky:
PROATEM, KOUPELOVÝ OLEJ EUKALYPTOVO
TYMIÁNOVÝ, TYMIÁNOVÝ KOUPELOVÝ OLEJ, LECITINIA
BODY MONTANA, ATOSAN LECI, BORO BORO balzám,
LECISON atd.
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NOVINKY v AROMAFAUNĚ

Štěňata – mýt, či nemýt?

Jaro a začátek léta nám přinesl mnoho nových prostředků pro naše zvířata. Většinou jsme reagovali
na jejich potřeby, ale i na potřeby jejich majitelů. Nabídka se zvětšila převážně o přípravky pro domácí
mazlíky. Každé jaro se venku ozývají zvuky, které v nás vyvolávají smíšené pocity a nutí nás k pozornosti.
Obvykle se jedná o zpívající kočky a kocoury. Pro zamilované kočky a kocoury můžete použít TOMMY
LOVE, aromaterapeutický prostředek obsahující kozlík, na zklidnění jejich libida. Produkt obsahuje líh
a nanáší se na kočičí předměty, pelíšek, deku, boudičku.

…toť otázka. Když se štěňátka narodí, první očištění
má na starosti jejich matka, i když chovatel jí často pomůže.
Postupem času, kdy se ze slepých prťat stávají zubatí raubíři,
kteří vymetou každý kout a vyválí se ve všem možném, však již
na jejich očištění fena sama stačit nebude. Po řádění na dvorku
se štěňata vrací domů, někdy pak dovádí i v pokojíčcích
a postelích…, proto je určitě na místě provést očistu.

Velkým problémem domácností jsou i záchodky chlupatých
spolubydlících. OREEGO TOMMY, TOMCAT TOMMY jsou
vhodnými pomocníky. Neuklidní roztoužené kočky a kocoury,
ale zajistí vonící místnost. Velikou výhodou je i to, že nejen
likvidují pachy, ale obsažené éterické oleje jsou známé svým
antibakteriálním působením. Bakteriální čistota nepoškozující
zdraví lidí a zvířat je pro nás důležitá. Jakmile byly v nabídce
přípravky pro kočky, začaly přicházet dotazy, zda je lze použít
i pro králíčky a potkany… A tak přišel i REMY & ALCHEMY,
který je vhodný právě pro příbytky králíčků, potkanů a myší.

Směsi éterických olejů můžete používat do aromalampy,
difuzérů, nebulizérů, nakapat na obojek nebo přidat
do HY NEUTRAL mycího oleje a vykoupat svého chlupáče.
Směsi odpuzují komáry, klíšťata, mouchy nejen v oblasti zvířat,
ale použít je mohou i lidé. Aromaterapie nedělá rozdíl.

Michaela Švorcová

Následovala i informace, jak je možné, že takto nebezpečné
přípravky doporučujeme a uvádíme na trh. Legislativa nám
nařizuje, co musí na etiketě být a není zde rozdíl, zda jsou
surovinami éterické oleje vyrobené parní destilací nebo „tvrdě
chemické látky“. Není brána v úvahu ani koncentrace použité
suroviny. Všechny naše prostředky jsou bezpečné a šetrné
k prostředí, ve kterém žijí zvířata a především děti.

Většinou jsou majitelé před koupáním štěňat varováni.
Koupání mláďat se však není třeba obávat, pokud nepoužíváte
šampony, tedy přípravky obsahující tenzidy. Ty totiž narušují
film chránící kůži i chlupy, a oslabují je tak. Při používání
mycího oleje však ke smývání kožního filmu nedochází a ani
mláďatům tedy neublížíte. Pro mytí mláďat nabízíme přípravek
HY-PUPPY, mycí olej určený především na mytí mladé srsti
štěňat, ale i koťat atd. Obsažené éterické oleje z levandule
či citronové trávy navíc působí repelentně a antiparazitárně,
meduňkový éterický olej má zklidňující účinky. Před koupelí
můžete použít ušní olej FAUNA OTIS bránící udržování
vlhkosti v uších a rozvoji infekce. Po koupeli musí být štěňátka
samozřejmě řádně vysušena a dbáme na to, aby neprochladla.
MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.

Omluva

Vzhledem k požadavkům na repelentní a antiparazitní účinky
se rozšířila i nabídka směsí éterických olejů mající tyto účinky.
Pro snadnější orientaci na etiketě přibyly symboly. Kytičky
představují vůni bylin – GELSINEX, citrus ovocnou vůni
citrusů – REPELIN a lístky máty osvěžující a chladící vůni
i účinek –TROPFINOL.

Milí zákazníci a naši příznivci,
vlivem technických potíží nám bohužel nebyly doručeny některé dotazy odeslané z formuláře na webových stránkách
https://www.aromafauna.eu/poradna (z období konce loňského a z letošního roku). Velice se Vám omlouváme. Pokud Váš
dotaz nebyl zodpovězen, zašlete nám jej prosím znovu, odpovíme co možná nejrychleji.
Vaše AROMATERAPIE FAUNA
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TOMMY LOVE: 247,60 Kč, OREGO TOMMY: 281,45 Kč, TOMCAT TOMMY: 248,82 Kč
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Nemoci přenášené hmyzem a klíšťaty, které si váš pejsek
může přivézt z dovolené
Proč si musí i zvířecí cestovatelé na dovolenou přibalit repelent? Protože je při cestování nemusí potkat jen
samé příjemné věci. Psi si ze zahraničních cest, zejména ze Středomoří, mohou dovézt i onemocnění jako
leishmanióza, dirofilarióza či babezióza. Tato onemocnění mají společné to, že jsou přenášena bodavým
hmyzem nebo klíšťaty. Možná se s těmito názvy setkáváte poprvé, pojďme si tedy tyto nemoci trochu
přiblížit.
Leishmanióza – onemocnění způsobené prvokem
Leishmania. Postihuje sice zejména lidi, psi a kočky jsou ale
také často jejím terčem. Přenašeči jsou určité druhy drobného
hmyzu. Oblast výskytu je vázána na přítomnost tohoto
hmyzu, jedná se zejména o oblast Středomoří a odpovídající
teplé oblasti Afriky, Asie i Ameriky. Inkubační doba trvá týdny
až měsíce. Dochází k zánětu kloubů a cév, často se rozvíjí
selhání ledvin, které může být fatální. Pes je unavený, anemický
a má zduřené mízní uzliny. Pozorovatelné jsou i kožní změny
na uších, v oblasti ramenních kloubů a očních víček (bělavé
šupiny nebo ulcerace). I po léčbě se objevují časté recidivy.
Babezióza – onemocnění způsobené prvokem jménem
Babesia canis. Prvok napadá červené krvinky a způsobuje
jejich rozpad. Onemocnění je přenášeno některými klíšťaty.
Oblast výskytu zahrnuje Ameriku, Afriku i Evropu (a to nejen
jižní státy, ale i střední a východní Evropu). V České republice
se nákaza vyskytuje v oblasti jižní Moravy. Dochází k postižení
zejména kardiovaskulárního systému a ledvin, ale i nervového
systému, pes trpí anémií, objevuje se žloutenka. Onemocnění
je léčitelné.

i v rámci Středozemního moře, v současné době však již
k nakažení může dojít i v České republice. K přenosu dochází
komáry. Nakazit se mohou také kočky, fretky, koně či člověk.
Existuje však i tzv. podkožní červivost, způsobovaná hlísticí
Dirofilaria repens. Vyskytuje se v rámci téměř celé Evropy,
včetně České republiky. Objevují se svědivé kožní změny
zejména v oblasti kolenních a loketních kloubů, u očí
a na šourku. Nakazit se díky přenosu komáry může i člověk.
Použitím přípravků s repelentním účinkem tak chráníte nejen
před nepříjemnými štípanci, ale i před dalšími problémy.
Repelentních účinků některých éterických olejů využívají
i naše přípravky FAUNA SPOT, INSI SPRAY, směsi éterických
olejů INSEKTIN, REPELIN, TROPFINOL, GELSINEX nebo mycí
oleje HY-FLEA a HY-INSI.
MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.

Kolikrát lidským okem neviditelní, přesto velice zákeřní. Vyskytují se všude kolem nás a spousta z nich
má v oblibě naše chlupaté řehtající miláčky. Na trhu je mnoho chemických přípravků, ale příroda má vždy
navrch. Bakterie, viry i parazité si na často používané látky vybudují rezistenci, tudíž ony přípravky přestávají
účinkovat. AROMAFAUNA k výrobě svých přípravků využívá produkty získávané z rostlin obsahujících
řadu účinných látek a díky tomu se nesetkává s problémy ohledně rezistence. Necháváme sílu bylinek
samovolně vyhledat slabiny škůdců a tím získáváme přípravky i s antiparazitárními účinky.
Potkáváme se s vnitřními i vnějšími parazity. Několik často
se vyskytujících si krátce představíme.
ŠKRKAVKA patří k nejčastějším a největším parazitům
koně. Do těla se dostane pozřením vajíček, dále putuje
a žije v tenkém střevě a jeho okolí. Způsobuje ucpání střev,
žlučovodů a vývodů slinivky břišní.
ROUPI žijí v tlustém střevě, dospělí jedinci migrují ke konečníku,
do jehož okolí samičky kladou vajíčka a způsobují svědění.
Postupným otíráním a odpadáváním do podestýlky či krmiva
dochází k dalšímu nakažení.
TASEMNICE proniká do těla po jejím pozření. Larva se ve střevě
mění v dospělce, kde klade vajíčka. Ta odcházejí trusem ven.
Koně infikovaní nízkým počtem tasemnic nemusí vykazovat
klinické příznaky. Při vyšším napadení se vyskytuje průjem,
kolika, zánět pobřišnice.
Na vnitřní parazity doporučujeme použít směs éterických
olejů ENDOPARAZIN. Jedná se o přípravek s charakteristickou
česnekovou vůní. Obsažené oleje z česneku a tymiánu
napomáhají očistě od vnitřních parazitů. Aplikuje se na krmivo
nebo do želatinových tobolek.

Dirofilarióza – jedná se o napadení hlísticemi Dirofilaria. Druh
D. immitis způsobuje tzv. srdeční červivost, což je závažné
onemocnění kardiovaskulárního systému a plic, neboť
hlístice se usazují právě v těchto orgánech. Postiženy mohou
být i kočky. Léčba existuje, hrozí však riziko tromboembolie.
Nákaza se vyskytuje zejména v tropech a subtropech, tedy
30

Parazité koní

Proti vnějším parazitům je vhodné použít ANTIPARAZIN.
Jedná se o směs éterických olejů (tymiánový, rozmarýnový,
eukalyptový, levandulový…), která odpuzuje parazity žijící
v srsti zvířete. Je vhodné ho smíchat s jojobovým olejem
REPELIN: 253,83 Kč, TROPFINOL: 210,93 Kč, GELSINEX: 250,29 Kč

nebo s FAUNA LECITOL N, cca v 10% koncentraci. Jemně
vmasírujeme přímo do vlhké srsti zvířete. Jedná se například
o tyto parazity:
VŠENKY, jež žijí v srsti zvířat, způsobují nepříjemné svědění
až vypadávání srsti.
Pro KLÍŠŤATA A KOMÁRY je na výběr z mnoha přípravků
obsahujících éterické oleje s repelentními účinky.
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INSEKTIN – Obsažené éterické oleje jsou známy svojí
schopností odpuzovat létavý hmyz a parazity. Navíc tato
příjemně vonící směs vykazuje i osvěžující a uklidňující účinky.
INSI SPRAY – Přípravek na bázi lihu s nádhernou vůní tymiánu,
cedru a lavandinu, který lze aplikovat do srsti obdobným
způsobem jako jiné repelenty. Éterické oleje totiž nejen
příjemně voní, ale mají i repelentní účinky, tedy odpuzují
hmyz či roztoče. Hlavní předností přípravku je, že po aplikaci
přípravku nehrozí zvířeti nebezpečí nežádoucích účinků.
FAUNA SPOT – Díky základu z jojobového oleje se éterické
oleje lépe fixují na srst a dochází k jejich pomalému uvolňování.
Účinnost přípravku je zhruba 3 týdny.
REPELIN – Zemitá vůně vetiveru, hřebíčku, pelargonie,
s bylinnou vůní tymiánu, rozmarýnu, odlehčená ravensárou
a citronovým eukalyptem.

TROPFINOL – Bylinná vůně bazalky, tymiánu, rozmarýnu
odlehčená elemi, citronelou a svěží mátou.

REGENCOOL – chladivá masážní emulze pro zvířata

GELSINEX – Lehká sladká růžová palma, s teplou skořicí,
badyánem a hřebíčkem, odlehčená svěžestí kajeputu
a ravensáry s hořkým podtónem citronely.

Na první pohled se to možná zdá zvláštní… provádět u zvířat masáž. Ale opravdu se nejedná o nějaký
rozmar. Uvědomme si, jak blahodárný účinek může mít masáž na naše tělo – pomáhá při bolestech kloubů
a svalů, při rekonvalescenci po úrazech, k omezení vzniku srůstů po operacích, může pomoci zvýšit rozsah
pohybu. Proč ji tedy nedopřát i našim zvířecím přátelům?

Nezapomeňte, že parazité se dostávají do širokého okolí. Proto
je třeba vydezinfikovat pomůcky na čištění, deky, ohlávky
i prostory, v nichž se zvíře nacházelo. S tímto nelehkým úkolem
vám pomůže FAUNA DESINF. Jedná se o lihový dezinfekční
přípravek vhodný k lokální i celoplošné aplikaci. Použité
éterické oleje z tymiánu, čajovníku, hřebíčku a levandule mají
dezinfekční účinky. Navíc krásně voní. Věnujte koním a svému
okolí tu nejlepší péči.
Kateřina Glozová

K FAUNA LECITOL N (používanému jako neutrální masážní
médium) a hřejivému přípravku FAUNA THERMOL letos přibyla
novinka – chladivá masážní emulze REGENCOOL. Je určena
zejména pro regenerační masáže po fyzické zátěži. Využijeme
ji zejména pro psy a koně – a nemusí se jednat jen o vrcholové
„sportovce“, jako jsou chrti, saňoví psi nebo dostihoví koně.
Vhodná je i pro pejsky po náročnější procházce nebo pro koně
po delší letní vyjížďce – emulze opravdu příjemně chladí. Díky
masáži dochází k odplavení produktů metabolismu z tkání, což

má za následek relaxační a regenerační efekt pro svaly, šlachy
a klouby. Přípravek byl vyvinut ve spolupráci s profesionálními
fyzioterapeuty.
Co vše v REGENCOOLu najdete za „ingredience“? Chladivý
účinek má na svědomí zejména éterický olej z máty peprné
(obsahující menthol), z šalvěje nebo citronu. Menthol zvyšuje
místní prokrvení tkání, působí antisepticky a tlumí bolest.
Levandule, hřebíček i tymián působí protizánětlivě, tymián
má i protikřečové účinky. Jalovec zvyšuje vylučování produktů
metabolismu ledvinami. Složkou rozmarýnu a šalvěje je kafr,
který urychluje proces zánětu a podporuje jeho vstřebávání,
tlumí bolest a podporuje prokrvení tkáně..., ale účinných látek
je zde mnohem více.
Vzhledem k přítomnosti eugenolu a dalších složek omezujících
bolest není vhodné přípravek používat před výkonem (aby
zvíře nepřekročilo své limity, na které by jej bolest upozornila).
REGENCOOL pomůže i jako přípravek k ochlazení během
parných letních dní, které jsou nepříjemné zejména pro huňatá
plemena, jako je novofundlandský pes, bernský salašnický
či leonberger. Emulzi aplikujte na krk, břicho a slabiny.
MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.
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INSEKTIN: 241,98 Kč, ANTIPARAZIN: 182,95 Kč, ENDOPARAZIN: 226,46 Kč, FAUNA SPOT: 259,70 Kč, FAUNA LECITOL N: 33,97 Kč, FAUNA DESINF: 28,35 Kč, INSI SPRAY: 63,43 Kč

REGENCOOL: 531,25 Kč
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Kopyta a jejich problémy

Oddych po sezóně

Koňské kopyto je velmi složitý orgán. Je to základní kámen, o který je třeba se řádně starat a dbát na jeho
kvalitu. Je odrazem správné výživy, životního prostředí, pohybu a podkovářských prací.

Oddych po sezóně potřebujeme nejen my lidé, ale i zvířata. Koně se zaměřením do vysokého sportu,
vytrvalostních disciplín, ale i koně v tréninku. Nesmíme však opomenout koně starší. Ti mají svá nejlepší
léta za sebou, odpracováno mnoho hodin a někteří mají na svých kontech nespočet trofejí. I jim můžeme
ulevit od bolavých kloubů a odezvách po starých zraněních.

procesu změny rohoviny. Líh a éterické oleje působí
proti širokému spektru bakterií a plísní. Doporučujeme
kombinovat s:

FAUNA THERMOL: 132,84 Kč

HOOFINOL CARE
Tento přípravek s hustší konzistencí je vyrobený pro boj
s hnilobou kopyt. Obsažený lanolin brání pronikání vlhkosti
do postižené části, zatímco éterické oleje uvolňují účinné
molekuly. Přípravek využijte i při ošetřování podlomů či jiných
ran, při ošetření kůže kolem korunky a patek.

Naopak chladivá lecitinová emulze REGENCOOL je vhodná
po fyzické aktivitě. Díky masáži dochází k odplavení
produktů metabolismu, což má za následek relaxační efekt
pro svaly, šlachy a klouby. Vzhledem k přítomnosti eugenolu
omezujícímu bolest není vhodné používat před výkonem.

Kateřina Glozová

PŘÍPRAVKY JSOU VHODNÉ I PRO PSY.

Pro koně je důležitá čistá, suchá podestýlka a každodenní
čištění. Ke každodenní péči je dobré připojit i mazání kopyta.
HOOFINOL BALM zajišťuje vláčnost, pružnost rohoviny
a zamezuje praskání. Aplikuje se na omytá kopyta.

Kateřina Glozová

Vlhké, bahnité prostředí a méně pohybu… To, čemu se dá
těžko předejít v období sychravého podzimu/zimy. Bohužel
také jeden z hlavní faktorů vzniku hniloby kopyt. Tu poznáme
už jen díky páchnoucí černé změněné rohovině objevující se
především v postranních rýhách a na střelce. Pokud je hniloba
neléčená, kůň začíná kulhat. V tomto případě doporučujeme:

Starejme se o ně stejně dobře jako o sebe, oni nám to vrací
svou věrností, vytrvalostí, tolerancí a snahou plnit naše sny.

HOOFINOL RAPID
Jedná se o lihový přípravek se širokým spektrem účinku
používaný ke každodenní dezinfekci kopyta. Při akutní „vlhké“
hnilobě dochází během několika dní k zasušení a zastavení
34

FAUNA THERMOL je výborný pomocník při bolestech svalů,
kloubů i šlach po úrazech. Hlavní složky jsou prokrvující
éterické oleje z rozmarýnu, černého pepře a chilli, které jsou
schopny proniknout do hlubších vrstev pokožky. Po nanesení
se dostaví pocit tepla a zarudnutí pokožky, což je žádoucí jev.
Lokální zahřátí způsobuje útlum až úplné vymizení bolesti.
Je využíván např. při Dornově metodě.

HOOFINOL BALM: 404,03 Kč, HOOFINOL RAPID: 553,24 Kč, HOOFINOL CARE: 521,10 Kč

FAUNA LECITOL N je neutrální masážní olej s možností vytvořit si
přípravek dle individuálních či terapeutických potřeb, a to pomocí
éterických olejů. Jeho úkolem je být vynikajícím masážním
médiem a fyziologickým nosičem účinných látek. Doporučujeme
použít při rekonvalescenci po úrazech pohybového aparátu nebo
po sportovních výkonech u koní i psů.
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Éterické oleje a včely

Včela medonosná (Apismellifera)
Včela medonosná je vývojově nejdokonalejší druh rodu včela i celé čeledi včelovitých. Patří mezi sociální
hmyz žijící ve včelstvech tvořených 10 000 – 80 000 jedinci, z nichž však žádný není schopen samostatné
existence.

V minulém časopise jste se dozvěděli, že i při chovu včel
se mohou uplatnit éterické oleje. V současnosti jsou již
využívány přípravky na bázi thymolu, které včelám pomáhají
při onemocněním zvaném varroáza. Jako éterické oleje
s potenciálem pomoci včelám se jeví oleje z rozmarýnu,
tymiánu, máty, citronové trávy, hřebíčku či šalvěje. Nechceme
se spokojit pouze se čtením článků, ale rádi bychom časem
vytvořili i přípravek pro včely použitelný v praxi. Proto jsme
navázali spolupráci s pracovníky Mendelovy univerzity v Brně
a těšíme se na výsledky následujícího výzkumu, o kterém vás
budeme rádi postupně informovat.
MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.

Spolupráce s veterinárními lékaři
Vývoj nových přípravků AROMAFAUNY není úplně rychlý
proces – využíváme při něm vlastní zkušenosti, zpětné
ohlasy od našich zákazníků, informace o účincích éterických
olejů vyhledáváme v odborné i vědecké literatuře a různých
studiích. Éterické oleje jsou v současnosti totiž objektem
výzkumu na řadě odborných pracovišť. Při popisu našich
přípravků můžete narazit na pojem „veterinární přípravek“.
Tento termín nelze používat jen tak, přípravek totiž musí
projít schválením Ústavu pro státní kontrolu veterinárních
biopreparátů a léčiv, kdy je potřeba dokázat účinnost a také
zdravotní nezávadnost. Ne všechny výrobky, které jsou
na trhu a pyšní se označením „veterinární přípravek“, skutečně
schválené jsou. Pokud máte při nákupu pochybnosti, lze
si oprávněnost označení zkontrolovat právě na webových
stránkách ÚSKVBL (http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-aschvalovani/schvalovani-vp/seznam-vp).
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Součástí vytváření nových přípravků je i spolupráce
s veterinárními lékaři, kteří nám poskytují užitečné informace
ohledně účinků a konkrétního využití našich novinek.

Včelstvo se dělí na kasty: matku (plně vyvinutou, plodnou
samici), dělnice (pohlavně nevyvinuté samice) a trubce (krátce
žijící samce). Všechny tyto kasty se liší velikostí i stavbou
těla, každá kasta má přitom ve včelstvu přesně vymezenou
roli. Včela absolvuje proměnu dokonalou, proto se z vajíčka
po několika dnech od nakladení vyklube larva, z ní kukla
a z kukly dospělec. Reprodukce jedinců však neznamená
reprodukci včelstva, ta probíhá za příznivých podmínek
takzvaným rojením, kdy se část včelstva se starou matkou
oddělí a v původním hnízdě zůstane matka nová, která
se následně páří s několika trubci. Po páření má zásoby
spermatu dostačující na několik let kladení. Společenství včely
medonosné je na rozdíl od jednoletých hnízd čmeláků víceleté,
přezimuje v mnohovrstevném chomáči. Uprostřed chomáče,
kde se nachází matka, se udržuje teplota mezi 20-35°C, ovšem
na povrchu chomáče může být teplota jen kolem 10°C.
Právě schopnost termoregulace spolu s dalšími schopnostmi
upravovat prostředí hnízda jako je vlhkost, cirkulace vzduchu
a antimikrobiální prostředí je mezi známým hmyzem výjimkou
a obrovskou konkurenční výhodou.

Pokud s Vaším zvířecím kamarádem navštěvujete veterináře,
kterého by naše přípravky mohly zajímat, nebo máte mezi
svými známými podobně smýšlejícího veterinárního lékaře
či lékařku, budeme rádi za předání informace o našich
produktech. Okruh spolupracujících veterinářů stále
rozšiřujeme. V případě zájmu zašleme i katalog našich
přípravků v elektronické verzi.
MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.

Kasty včely medonosné (a trubec, b. matka, c dělnice)

Vedle zřejmého přínosu včelích produktů jako je med, pyl,
vosk, propolis, mateří kašička a včelí jed, které jsou pro své
blahodárné účinky ceněny nejen ve výživě, ale čím dál více
i v lékařství a kosmetice, je včela medonosná nejdůležitější
opylovatel zemědělských systémů. Krom zlepšení
kvalitativních i kvantitativních charakteristik zemědělské
produkce (především u zeleniny, ovoce a osiva) přispívá
činnost včely medonosné také významně k širší rostlinné
biodiverzitě a ke zlepšení rovnováhy ekosystémů. Odhadem
se cena opylení zemědělských kultur pohybuje kolem 200
miliard $ ročně.
37

Aromaflora

Vzhledem k tomu, že druhová diverzita opylovatelů účinků
a konkrétního využití a drasticky klesá v důsledku úbytku
přirozeného prostředí, je mnoho druhů rostlin závislých
na opylení právě včelou medonosnou, u které je oproti divokým
opylovatelům závislost na krajinných charakteristikách menší
z důvodu možnosti řízení opylování, ke kterému ve větším
měřítku dochází zejména v Severní Americe a Evropě, kde
jsou včelstva přesouvána i na velké vzdálenosti právě za cílem
opylení zejména zemědělských kultur. Z tohoto důvodu,
přísuny včely medonosné mohou také pomoci zmírnit ztráty
způsobené úbytkem divokých opylovatelů i v mnohem
intenzivněji využívané krajině, kde jsou služby divokých
opylovatelů silně degradovány.
Neméně znepokojujícím fenoménem, než je konstantní
úbytek druhů opylovatelů, je masový úhyn včelstev v
Evropě a hlavně v USA, kdy dochází k úplnému zhroucení a
následnému úhynu včelstev. Bylo zkoumáno mnoho faktorů,
které jsou potencionální příčinou zhroucení včelí kolonie.
Nicméně se ukázalo, že úhyny včelstev jsou způsobeny
kombinací mnoha faktorů. Za hlavní příčiny úhynů byla

považována onemocnění v kombinaci s používáním
pesticidů. Po dalším zkoumání se však zjistilo, že významným
faktorem je nutriční stres zapříčiněný nízkou druhovou
diverzitou kvetoucích plodin a planě rostoucích rostlin.
V neposlední řadě se na oslabení včelstev podílí i samotná
léčiva aplikovaná do úlů včelaři -jde především o syntetické
akaricidy a antibiotika (v EU zakázána). Další výzkumy vedly
k zjištění, že některé stresory působí na včely dokonce
synergicky (situace, kdy výsledný účinek současně působících
faktorů je větší než souhrn účinků jednotlivých faktorů),
jako např. onemocnění zažívacího traktu způsobené rodem
parazitických hub Nosem spolu s některými pesticidy (např.
imadiclopride). Předpokládá se tedy, že krize opylovatelů
má a bude mít rozsáhlý dopad nejen na zemědělství a s ním
související ekonomiku, ale také na druhovou diverzitu rostlin,
na ně vázaných organismů i celkový ráz krajiny.
Autor: Marian Hýbl, MENDELU, AF, ústav zoologie, rybářství,
hydrobiologie a včelařství

Zazimování balkonových bylinek
Pokud jste přes léto pečovali o bylinky na svých balkonech, tak právě začíná druhá etapa péče – zazimování.
Letní tropické teploty nám dávají pomalu ale jistě sbohem a bylinky pěstované v truhlících a květináčích by
nemusely první mrazíky zvládnout. Stěny nádob velmi rychle prochladnou a kořeny bylin mohou zmrznout.
Máme pro vás pár tipů, jak přizpůsobit květináče a truhlíky tak, aby se odolné bylinky dočkaly jara.
• Pokud to jen trochu jde, přistrčte květináče ke zdi domu. V těchto
místech jsou teploty pořád nízké, ale málokdy tam mrzne tak
jako na otevřeném prostoru.
• Květináč vložte do pytloviny a meziprostor vycpěte dřevitou
vlnou, slámou či spadaným listím. Využít lze i staré deky a svetry.
• Malé květináče, které budou přes zimu stát na zemi, je vhodné
dát do bedny na nízkou vrstvu keramzitu. Mezery mezi květináči
opět vyplňte dřevitou vlnou či slámou.
• Stálezelené bylinky volně obalte netkanou textilií. Tím jim
poskytnete ochranu před větrem a sluncem, které z listů odpařuje
vlhkost. Promrzlé kořeny nejsou schopny ztracenou vlhkost
do rostliny doplnit a celá bylinka by mohla uschnout.
• Důležitá je také občasná zálivka! Ač se to zdá protichůdné, tak
i v zimě je třeba bylinky sem tam zalít právě kvůli neustálému
odpařování vody.

Oproti tomu bylinky jako tymián, mateřídouška či dobromysl
zvládají zimu bez větších potíží. U těchto bylinek je ale vhodné
použít již zmiňovanou netkanou textilii nebo chvojí.
Ke zdi domu můžete přisunout bylinky, jako je pažitka či petržel.
Takovým bylinkám se bude dobře dařit i na kuchyňském okně.
Při dostatku světla a správné zálivce vám budou k dispozici
po celou zimu.
Pokud se chystáte bylinky dělit na menší trsy, můžete do nové
zeminy přimíchat malé množství PLANT-PROTECTORU, díky
kterému zajistíte rostlinkám dostatečný přísun živin, a navíc
podpoříte jejich obranyschopnost.
Iva Šimonková

Kam umístit bylinky, které by zimu venku
nepřečkaly?

Milí včelaři,
rádi byste využili účinků éterických olejů i při péči o svá včelstva?
Vytváříme nové přípravky využitelné při včelaření a hledáme včelaře, kteří by s námi
chtěli spolupracovat a nové přípravky vyzkoušet. Pokud byste měli o spolupráci zájem,
ozvěte se nám na e-mail: info@aromafauna.eu nebo vanickova@aromafauna.eu
Budeme samozřejmě rádi, pokud oslovíte i své známé, které by takové přípravky zajímaly.
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Najděte jim světlé a chladné místo. Teplota by se měla
pohybovat mezi 5 a 10°C. Ideální je sklepní okno, schodiště
nebo dnes moderní zimní zahrady. Jen se zálivkou opatrně.
Některé bylinky vyžadují více zálivky, jiné zase přezimují téměř
bez kapky vody (např. aloisie trojlistá).

Které bylinky mohou přečkat zimu na balkoně
a které je nutné přenést domů?
Mezi choulostivé bylinky patří zejména ty, které původně
pochází ze Středomoří. Do bytu byste si rozhodně měli přenést
bazalku, rozmarýn, vavřín, pelargonie, šalvěj či aloisii.
PLANT-PROTECTOR: 81,55 Kč
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Chraňte svou úrodu před plísněmi

Termíny kurzů ll. pololetí 2019

Podzim je za dveřmi, sluneční paprsky slábnou a srážek přibývá. Ideální počasí pro vznik plísní, které
zahrádkářům devastují nezralou úrodu. Počasí poručit nedokážeme, ale můžeme vám poradit, který
přípravek z řady AROMAFLORA pomůže ochránit plody před plísní.

FUNGHI-STOP je přípravek na omývání nebo postřikování
rostlin. V čem je tak jedinečný?
Obsahuje neemový rostlinný olej obohacený o éterické oleje
z fenyklu, tymiánu, saturejky a dalších.

13.–14. 9. 2019 Aromaterapie v praxi II.
Pardubice
Kurz výhradně pro profesionály

29.–30. 11. 2019 Aromaterapie v praxi III.
Pardubice
Kurz výhradně pro profesionály

Školitel: Michaela Švorcová
Telefon: +420 371 140 900
E-mail: info@karelhadek.eu
Web: www.karelhadek.eu

Školitel: Michaela Švorcová
Telefon: +420 371 140 900
E-mail: info@karelhadek.eu
Web: www.karelhadek.eu

5.–6. 10. 2019 POKRAČOVACÍ 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

Díky této kombinaci olejů se po aplikaci přípravku na listech
a plodech rostliny vytvoří vrstva, která může zabránit
vzniku plísní. Jak je to možné? Protože oleje obsažené
v přípravku FUNGHI-STOP jsou známé svými protiplísňovými
a odpuzujícími účinky.

12.–13. 10. 2019 POKRAČOVACÍ kurz Ostrava

Přípravek se na rostliny aplikuje pomocí rozprašovače
či postřikovače. FUNGHI-STOP neobsahuje žádné chemické
látky, které většinou nepříjemně voní. Naopak, během
aplikace přípravku na rostliny vás bude doprovázet krásná
vůně bylinek.

Školitel: Karel Hadek, Vlastimila Kolarčíková
Kontakt: Vlastimila Kolarčíková
Telefon: +420 603 286 335
Email: vlastimilakolarcikova@seznam.cz

6.12. 2019 Aromaterapie nejen pro zvířata I.
Praha
Školitel: Michaela Švorcová
Organizátor: Bc. Kateřina Plačková
Mobil: +420 605 284 125
E-mail: plackova@physiodog.cz
www.physiodogacademy.cz

19.–20. 10. 2019 POKRAČOVACÍ kurz Praha

Velkou výhodou přípravku FUNGHI-STOP je, že plody ošetřené
přípravkem můžete hned konzumovat bez obav z pozření
škodlivých nebo nebezpečných látek. Ovoce či zeleninu stačí
omýt od prachu a hrubých nečistot.

Školitel: Karel Hadek, Vlastimila Kolarčíková
Kontakt: Hana Martínková, Drahomíra Vaculová
Telefon: +42 774 272 992, +420 737 312 571 - večer
Email: kurzypraha@seznam.cz,
vaculovadrahomira@seznam.cz
Web: www.zdravvuska.webnode.cz

Vyzkoušejte a uvidíte, že i proti plísním můžete bojovat
bezpečně, šetrně a voňavě…
Iva Šimonková
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FUNGHI-STOP: 489,95Kč
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Ceník

Ceník
5% sleva se týká všech označených přípravků a platí od 6. 9.–29. 9. 2019 do 24.00 hodin.
KOUPELOVÉ OLEJE
Kód
zboží

5% sleva

1002
1003
1004
1020
1006
1021
1007
1008
1009
1017
1015
1010
1011
1019
1012
1013

BOROVICOVÝ
CITRONOVO‑KAFROVÝ
EUKALYPTO‑TYMIÁNOVÝ
GRAPEFRUITOVÝ
JALOVCOVÝ
JEŽÍŠEK
LEVANDULOVÝ
MANDARINKOVÝ
MEDUŇKOVÝ
NEUTRÁLNÍ
PAČULIOVÝ
PELARGÓNIOVÝ
ROZMARÝNOVÝ
ŠALVĚJOVÝ
TYMIÁNOVÝ
YLANG‑YLANG

1014 Z CITRONOVÉ RŮŽE
1018C SADA KOUPELOVÝCH OLEJŮ

SPRCHOVACÍ OLEJE
Kč

100 ml E

200 ml G

284,97
300,98
334,64
327,97
375,14
347,65
286,03
242,54
275,11
232,68
320,09
551,39
365,40
344,37
313,10
481,05

398,98
421,39
491,94
459,14
525,19
486,69
400,41
339,56
385,12
325,76
448,12
511,56
482,11
438,33
673,50

320,17
448,25
18 × 20 ml 655,83

HY‑OLEJE NA OMÝVÁNÍ OBLIČEJE
Kód
zboží

5% sleva

Kč
100 ml E 200 ml G

Kód
zboží

Kč

5% sleva

100 ml E

200 ml G

1102

BOROVICOVÝ

278,01

389,23

1103

CITRONOVÝ

287,55

402,57

1109

ČAJOVNÍKOVÝ

265,23

371,32

1104

FRISCH

278,00

389,20

1113

GRAPEFRUITOVÝ

270,32

378,44

1117

HVĚZDA

265,69

1116

JALOVCOVÝ

280,75

393,03

1105

LEVANDULOVÝ

283,20

396,45

1114

MEDUŇKOVÝ

270,76

379,06

1110

NEUTRÁLNÍ

232,68

325,76

1106

ROZMARÝNOVÝ

320,99

449,38

1107

SANTÁLOVÝ

306,24

428,70

1112

ŠALVĚJOVÝ

279,31

391,05

1108

Z CITRONOVÉ RŮŽE

275,11

385,12

1111C

SADA SPRCHOVACÍCH
OLEJŮ

12 × 20 ml: 582,48

PŘÍPRAVKY NA INTIMNÍ HYGIENU
Kód
zboží

Kč

5% sleva

100 ml E

200 ml G

OLEJE

1301

HY‑OLEJ NA HOLENÍ

291,93

437,89

1202
1203

HY‑INTIMA (pro ženy)
HY‑INTIM H (pro muže)

1302

HY‑OLEJ NA ODSTR. MAKE‑UPU

277,87

416,81

1205

HY‑INTIM SET

1306

HY‑OLEJ NEUTRÁLNÍ

277,87

416,81

1303

HY‑OLEJ SANTÁLOVÝ

328,44

492,67

1209

SADA INTIM

1304
1980
1317

HY‑OLEJ YLANGOVÝ

315,91

473,85

LIPIO KARLOFF
ATLAS TONIKUM PO HOLENÍ

329,72
196,76

493,32

243,91
341,47
243,91
341,47
2 × 100 ml 472,30
2 × 200 ml 614,01
565,73

KRÉMY
1204
1206

INTIMISS
FEMISHEA

50 ml D
376,62
438,74

100 ml E
640,21
745,84

1211

GENISAN

1212
1213
1214

PRESHEA
LUCALEN
MONTANISS

50 ml D
469,52

100 ml E

494,88
335,90
362,83

841,31
503,85
544,24

DEODORANTY
1208
4222
1215

HAPPY‑DEO
ANTIINSEKT SPRAY
DEOMAN

200 ml G
422,53
350,03
50 ml
146,05

500 ml P
845,05
700,06
100 ml
262,89

PŘÍPRAVKY NA OŠETŘENÍ ZUBŮ A ÚSTNÍ
DUTINY
Kód
zboží
1507
1503
1505
1506
1504
1501
1502
1508

5% sleva
BABY‑DENT

100 ml E 200 ml G
265,33 398,02

DENTAROM
HALITOSAN
KARIOSAN
ZUBNÍ OLEJ

277,82
356,97
292,23
395,29

194,80
263,53

HERPILAN
LIPPEA SPF
TANALIP

5 ml A 30 ml Z
163,97 557,49
162,81 553,56
158,35 538,33

1811
1801
1804
1805
1806
2728

5% sleva
DEOBOTAS
DEOPROFUSS
KOUPELOVÝ OLEJ NA NOHY
MASÁŽNÍ OLEJ NA NOHY
MYKOSAN‑N
PREVENTY

Kč
100 ml E 200 ml G

221,18
167,92
279,31
389,37
917,50
417,58

353,88
268,72
391,05
545,13
584,63

Tento ceník nabývá platnosti dne 6. 9. 2019. 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.karelhadek.eu
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50 ml D 100 ml E
306,06 428,51
150,88 211,23
251,04

OŠETŘENÍ VLASŮ A POKOŽKY HLAVY
Kč

Kód
zboží

5% sleva

100 ml E 200 ml G

1406
1421
1401
1404
1405
1402
1403
1420
2801

HAARETOL
SEBOÖL
VLASOVÉ TONIKUM KOMONICOVÉ
VLASOVÝ MYCÍ OLEJ (mast./norm.)
VLASOVÝ MYCÍ OLEJ (suché/norm.)
HAARETTE Q
LUPISAN
SEBOSAN
APILINE

318,25 509,20
312,78 437,91
207,41
304,55 456,82
304,55 456,82
54,84 833,61
18,15 221,41
33,26 349,33
247,57

NOSNÍ OLEJE

Kč

PŘÍPRAVKY NA OŠETŘENÍ NOHOU
Kód
zboží

LYMPHA‑PACK W/O
PEDI‑DERM G10
MYKOSAN‑H, plíseň pokožky

1808
1802
1803

Kód
zboží
1603
1604
1601
1602

5% sleva

Kč
10 ml B 20 ml C

50 ml D

Kód
zboží

OPALOVACÍ OLEJE

30 ml Z

Kód
zboží
2601

Kč

5% sleva

5% sleva

Kč
100 ml E

200 ml G

SPECIÁLNÍ TĚLOVÝ OLEJ SPF 4

233,28

396,59

2602

OPALOVACÍ OLEJ SPF 6

362,05

579,29

1912

HEŘMÁNKOVÝ BPJ

1 005,50

1921

JASMÍN BPJ

549,10

1922

JASMÍN SPF 6

584,34

1913

NEROLIOVÝ BPJ

1 125,82

2603

OPALOVACÍ OLEJ SPF 10

390,16

624,25

670,48

2604

OPALOVACÍ OLEJ SPF 15

445,55

712,91

1915

NEUTRÁLNÍ BPJ

1917

ROSEA BPJ

990,94

2610

LECISON

312,85

500,57

1914

SANTÁLOVÝ BPJ

1 117,35

2606

PANTESON

429,98

644,97

REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ KRÉMY
Kód
zboží

5% sleva

LECITINOVÉ KRÉMY

Kč
50 ml D

100 ml E

2025

AKNETTE

305,99

489,59

2026

AKNETTE SPF 6

334,36

506,42

2031

ALOE VERA

386,55

598,17

2017

APISAN

383,74

537,53

Kód
zboží

Kč

5% sleva

50 ml D

100 ml E

2007

ELEUTHEROCOCC

359,27

546,09

2008

ELEUTHEROCOCC SPF 6

411,30

625,21

2024

GELEE ROYALE – s mateří
kašičkou

414,68

630,28

DONOSOL

362,51

2003

CITRONOVO‑MRKVOVÝ

322,32

515,72

LECINOS
NOSNÍ OLEJ
NOSNÍ OLEJ BABY

375,68

2027

CITROSE

315,98

505,54

2014

LEVANDULOVÝ

331,13

496,68

2043

LECIDERMA SHEA LAVENDEL

439,18

658,75

2015

LEVANDULOVÝ SPF 6

345,78

534,43

318,78

510,03

LECIDERMA SHEA LAVENDEL
SPF 6

477,28

734,99

2016

MATEŘÍDOUŠKOVÝ/
QUENDEL

2046
2042

LECIDERMA SHEA NEUTRAL

368,82

554,00

2039

NEROLI

404,73

647,55

2018

OLIVOVÝ

265,10

424,15

2049

LECIDERMA SHEA NEUTRAL
SPF 6

405,87

628,07

2019

OLIVOVÝ SPF 6

329,49

493,77

2044

LECIDERNA SHEA ROSE

592,81

889,23

2022

ROSEANA

449,26

673,87

2023

ROSEANA SPF 6

495,01

742,49

2047

LECIDERNA SHEA ROSE SPF 6

635,39

974,42

2011

SANTALIA

277,87

472,38

2045

LECIDERMA SHEA SANTAL

540,76

811,15

2012

SANTALIA SPF 6

308,12

523,81

2048

579,62

888,85

2050

SENSISHEA

193,26

309,23

LECIDERMA SHEA SANTAL
SPF 6

2033

SHEA‑MELLISEA

334,99

502,48

2041

LECIDERMA SHEA SUPRA

392,89

593,28

2053

LECIDERMA SHEA SUPRA
SPF 6

430,21

675,43

218,57
222,76

349,72
356,46

712,85

REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE
Kód
zboží

EXKLUZIVNÍ REGENERAČNÍ
OBLIČEJOVÉ OLEJE BPJ

5% sleva

Kč

1916
1901
1920
1902
1903
1919
1904
1909

ALIPIA
ALOE VERA
ALOE VERA SPF 6
ARNIKA
ARNIKA SPF 6
AVOKÁDO
AVOKÁDO SPF 6
GERADERM

30 ml Z
411,94
284,97
321,91
277,36
314,03
273,79
310,80
320,63

1907

LEVANDULOVO‑MRKVOVÝ

340,09

2032

TAMANU‑DERM

648,55

1020,30

1908

LEVANDULOVO‑MRKVOVÝ SPF 6

378,08

2028

TANADERM

230,88

369,42

1911

NEUTRÁLNÍ

279,53

2029

TEA TREE

200,33

300,48

2054

LECIDERMA GIRL

354,03

531,05

332,93

2055

LECIDERMA BOY

337,79

506,08

1910

YLANG‑YLANG

348,50

2030

TEA TREE SPF 6

217,27

43

Ceník

OČNÍ KRÉMY

LIPIO‑SÉRA
Kód
zboží

5% sleva

Kč
35 ml S

30 ml Z

Kód
zboží
2203
2202
2201

5% sleva

ALBIDERM

488,18

1956

CEDR ATLAS

390,68

1966

CEDR ATLAS SPF 6

429,03

1953

HEŘMÁNEK

455,38

1955

LEVANDULE

386,26

1965

LEVANDULE SPF 6

430,68

Kód
zboží

1958

LMP

363,48

2060

1968

LMP SPF 6

410,37

1950

NEUTRÁLNÍ

335,77

2061

BODYEM NEUTRAL
BODYEM ROY

1960

NEUTRÁLNÍ SPF 6

374,41

1951

RŮŽE

704,12

1959

LIPIO-SÉRUM MAN

556,52

1961

RŮŽE SPF 6

743,16

2070
2071
2072
2090

LECITINIA BODY BALM
LECITINIA BODY MONTANA
LECITINIA BODY MAN
MOSKYTOL

380,83

1952

SANTÁLOVÉ DŘEVO

571,17

1962

SANTÁLOVÉ DŘEVO SPF 6

613,60

FLUID – GOTHEA
Kč

5% sleva

30 ml Z

1970

GOTHEA AMO

1 446,61

1972

GOTHEA DREAM

585,66

1971

GOTHEA ROY

1 624,25

ZÁKLADNÍ KRÉMY
Kód
zboží

5% sleva

Kč
50 ml D

100 ml E

167,88

226,66

2301

DERMISOFT

2302

NATURALIA

218,88

306,43

2303

SHEA BUTTER

266,79

373,55

PROGRAM SALTIA
Kód
zboží

5% sleva

Kč
50 ml D

TĚLOVÉ KRÉMY A OLEJE

5% sleva

Kč
50 ml D

100 ml E

194,70
218,50

292,03
327,76

334,24

568,22

2404

SALTIA W/O

263,77

369,26

Kč
200 ml G

500 ml P

2501
2508
2502
2503
2504
2505
2506
2507

CITRONOVÁ Pleťová voda
ČAJOVNÍKOVÁ Pleťová voda
HŘEBÍČKOVÁ Pleťová voda
JALOVCOVÁ Pleťová voda
LEVANDULOVÁ Pleťová voda
ROZMARÝNOVÁ Pleťová voda
RŮŽOVÁ Pleťová voda
YLANG Pleťová voda

118,86
118,86
118,86
118,86
118,86
118,86
189,77
118,86

273,33
273,33
273,33
273,33
273,33
273,33
436,47
273,33

BYLINNÁ PLEŤOVÁ TONIKA
Kód
zboží
2524
2523
2509
2521

2513
2514
2516
2517

SALTIA BN

PŘÍPRAVKY NA OŠETŘENÍ RUKOU
Kód
zboží

5% sleva

5% sleva
BOY Pleťové tonikum
GIRL Pleťové tonikum
CITRONOVÉ Pleťové tonikum
ČAJOVNÍKOVÉ Pleťové tonikum
ELEUTHEROCOCC‑PROPOLISOVÉ
Pleťové tonikum, 70% alkoholu
HŘEBÍČKOVÉ Pleťové tonikum
JALOVCOVÉ Pleťové tonikum
LEVANDULOVÉ Pleťové tonikum
MĚSÍČKOVÉ Pleťové tonikum

Kč

1706
1707
1708

CITRIO Mycí olej
DESINFI Mycí olej
SENSITIV Mycí olej

20 ml C
18,34
20,09
26,04
10 ml B

1701

ELASTOSAN – olej na
nehty

180,00

450,00

50 ml D
238,83

100 ml E
477,57
380,83
270,55
278,46
298,95

1710
1704
1702
1703
1705

LECIO‑MAJO
SHEADERM
REA
MYRHEA
BALNARU TH

193,24
198,92

500 ml D
383,73
417,53
523,58
30 ml Z

WOMAN THERAPY

5% sleva

221,41

2037

271,76

Kód
zboží

100 ml E

SALTIA

200 ml G
308,35
338,81
392,40
429,39

200 ml G 500 ml P
137,10
287,89
205,57
431,68
137,10
287,89

2518 ROZMARÝNOVÉ Pleťové tonikum
2522 RŮŽOVÉ Pleťové tonikum
2520 YLANGOVÉ Pleťové tonikum

BYLINNÉ PLEŤOVÉ VODY

2510

2036

44

357,86
319,97
361,38

100 ml E

RŮŽOVÉ DŘEVO

Kód
zboží

15 ml T

LECI‑CARRE
SHEA‑CARRE N
SHEA‑CARRE R

1957

1954

Kč

Kč
200 ml G 500 ml P
148,34
296,68
147,12
294,24
137,10
287,89
137,10
287,89

Kód
zboží
1001
1101
2707
2702
2730c

5% sleva
CELLU‑THERAP Koupelový olej
CELLU‑THERAP Sprchovací olej
CELLU‑THERAP Masážní olej
CELLU‑THERAP Masážní krém
SADA CELLU‑THERAP testery 4 ks

Kč
100 ml E 200 ml G
459,83 643,74
358,42 501,78
334,04 467,61
50 ml D 100 ml E
317,27 507,64
233,98

229,93
277,65
274,65
256,75
293,04
10 ml B
222,76

NOSNÍ OLEJ BABY

2729c SADA BABY – testovací 8 ks

344,92
472,00
384,46
359,47
498,20
20 ml C
356,46

459,38

REGENERAČNÍ PLEŤOVÉ MASKY
Kód
zboží
2405
2401
2402
2403

5% sleva
AKTIDERMA LY
JOJOBA
LECITHIN W/O
NATURALIA W/O

50 ml D
299,37
236,93
291,22
276,38

Kč

100 ml E
449,06
331,68
407,72
386,94

MASÁŽNÍ OLEJE

COSETTE

581,23

988,10

2732

Dr. VOŠTĚP

411,94

660,24

2735

LECITOL LINDENOL

249,64

424,37

2721

LECITOL MCS‑N

85,61

153,90

2719

LECITOL NEUTRAL SUPER

260,74

469,36

2716

LECITOL NEUTRAL Z

179,26

322,64

2723

LECITOL ROYALE

306,15

520,50

2737

LECITOL WALO

290,58

493,97

2736

LECITOL YLJA

320,17

544,29

2710

LEVANDULOVÝ

265,69

451,66

50 ml D

2711

MANDLOVO‑TŘEZALKOVÝ

253,85

431,60

2724

NEUTRÁLNÍ

222,92

378,96

2717

PMS (uklidňující)

520,78

2720

SKOŘICOVÝ

256,52

436,08

2712
2727

THERMOTON
SADA MASÁŽNÍCH OLEJŮ 12×20

494,82

841,21
773,12

MENOTON Koupelový olej

375,14

525,19

1138

MENOTON Sprchovací olej

291,96

408,75

2738

MENOTON Tělový olej

396,38

554,91
233,98

SPECIÁLNÍ PROGRAM COUPEROSE
Kč
30 ml Z

1602

DĚTSKÝ masážní olej
FENYKLOVÝ masážní olej
HEŘMÁNKOVÝ Dětský koupelový olej
MANDLOVÝ umývací olej
MUTTISOFT

2722

200 ml G

5% sleva

100 ml E 200 ml G
2708
2709
1005
1207
2713

CAYATHERM

1038

Kód
zboží

Kč
50 ml D 100 ml E
209,10 292,71
200,53 280,76

Kód
zboží
2714

100 ml E

h2741c SADA MENOTON

DĚTSKÁ SÉRIE
Kód
zboží 5% sleva
2034 BABY K heřmánkový
2035 BABY L levandulový

257,86

552,61

2004

ALTHEA Regenerační krém

417,43

137,10
137,10
137,10
137,10

287,89
287,89
287,89
375,38

2005

ALTHEA SPF 6 Regenerační krém

451,34

1905

ALTHEA Regenerační olej

362,58

1906

ALTHEA SPF 6 Regenerační olej

399,12

5% sleva

Kč
100 ml E 200 ml G
417,58
709,90

MASÁŽNÍ KRÉMY A BALZÁMY
Kód
zboží
2701

5% sleva

50 ml D

CALEN B

PŘÍRODNÍ PARFÉMY – PENTAGRAM
Kč

100 ml E

Kód
zboží

5% sleva

3 ml R

50 ml D

385,70

4951

DŘEVO – SOUCITNOST

113,77

1467,55

2704

CALEN K

416,42

4952

OHEŇ – LÁSKA

112,63

1450,05

2739

BORO‑BORO balsám

242,42

387,88

4953

ZEMĚ – EMPATIE

115,63

1546,95

2731

SCHOKO PACK

242,59

361,17

4954

KOV – ÚCTA

59,61

771,33

2705

TENARENE AKUT

242,59

4955

VODA – MOUDROST

112,08

1467,55

2706

TENARENE SUPER

418,87

PARFÉMY

SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVKY
Kód
zboží
2830
1810
1809
2803
2733

5% sleva
ATOSAN‑LECI
DEKUBITOL Spec. těl. olej
DEPILOL
HEMOSAN
NARBENOL

Kč
100 ml E
427,72
476,46
263,81
276,53
486,71
50 ml D

200 ml G
598,81
809,99
422,09
442,46
100 ml E
417,58
437,88
430,72
415,23

2020
2002
2821
2062
2725
2740

ARADEA
ATOP‑DERM
ATOPINAL
BODY SALVIA
CHINA BALSAM
JOSHEA

291,93
307,67
259,53
434,57
401,24

2804

MOLUSAN

239,64

383,42

2001
2807

MONTANA
PROATEM balzám

249,53
376,62

374,26
640,21

2808

SALTERICA

150,29

225,43

2822

SHEA VITA

119,87

167,81

2726

THERMO‑BALSAM

2802

WINTERSHEA

641,98

306,67
269,29

430,86

5% sleva

3 ml R

50 ml D

4908

VALENTINE – Unisex parfém

46,88

383,73

4909

KLEOPATRA – Dámský parfém

50,57

419,28

4910

FARAO – Pánský parfém

34,04

258,44

4911

MAGIC – Dámský parfém

51,07

429,42
358,64

4912

LILIEN – Dámský parfém

44,28

4913

VIOLA – Dámský parfém

60,14

512,89

4914

CARLOSS – Parfém pro muže

175,13

1453,52

PŘÍRODNÍ PARFÉMY – ČAKROVÉ

5% sleva

3 ml R

50 m D

4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907

č. 1 MULADHARA‑KOŘENOVÁ
č. 2 SVADHIŠTHANA‑SAKRÁLNÍ
č. 3 MANIPURA‑EMOČNÍ
č. 4 ANAHATA‑SRDEČNÍ
č. 5 VIŠUDDHI‑KOMUNIKAČNÍ
č. 6 ADŽŇA‑INTUIČNÍ
č. 7 SAHASRARA‑KORUNNÍ

38,66
49,52
63,55
67,31
54,51
65,09
51,33

282,92
447,81
654,85
879,54
513,61
679,12
476,96

DOPLŇKY STRAVY

5% sleva

Kód
zboží

Kč
30 ml Z

100 ml E

2809
2810
2811

OLEOSOL BAL
OLEOSOL JAGR
OLEOSOL CELLU

87,83
101,04
110,51

122,96
141,41
154,69

2812

OLEOSOL PEDI

109,62

153,41

Kč

Kód
zboží

SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVKY – OLEOSOL
Kód
zboží

Kč

Kód
zboží

Bez slevy

3011
3005

ELEUTHEROCOCC extrakt
ECHINACEA EXTRAKT

3002
3010
5105

ELEUTHEROCOCC KOŘEN
ECHINACEA KOŘEN
VITAMÍN C v prášku – 130 g

Kč
100 ml E 250 ml H
248,66
497,33
277,83
606,79
100 g E 250 g H
106,22
180,56
168,07
361,98
271,33

45

Ceník

3003
3004

ALOE VERA GEL – šťáva
ALOE VERA KONCENTRÁT –10×

215 ml V 500 ml I
143,29
231,01
531,33 1070,67

DESINFEKČNÍ A ČISTÍCÍ PŘÍPRAVKY

Kód
zboží
1807
5502
5500
5501

Bez slevy
THYMICON
ORANGE‑ACIDOL
ORANGE‑SANITOL
SAMEA - 140 gr včetně
aplikároru

100 ml E

500 ml I

102,29
70,02

260,89
408,53

121,60

ÉTERICKÉ OLEJE
Kód
zboží
4001
4002
4108
4004
4005
4006
4033
4007
4003
4009
4010
4011
4012
4013
4015
4016
4076
4017
4054
4018
4019
4096
4020
4022
4023
4024
4025
4101
4027
4028
4029
4030

46

5% sleva
AMYRIS
BADYÁN
BAZALKA
BENZOE ABSOLUE PRYSKYŘICE
BERGAMOT
BOROVICE‑JEHLIČÍ
BOROVICE‑KLEČ
CEDROVÉ DŘEVO
CEDROVÉ DŘEVO ATLAS
CELER‑SEMENA
CITRON
CITRON BEZ TERPENU
CITRON EXTRA
CITRONELA
CITRONOVÁ TRÁVA
CYPŘIŠ
ČAJOVNÍK
ČESNEK
DOBROMYSL‑OREGÁNO
ELEMI
ESTRAGON
EUKALYPTOVO‑CITRONOVÝ
EUKALYPTUS
FENYKL
GRAPEFRUIT
HEŘMÁNEK ŽLUTÝ
HŘEBÍČEK
JALOVEC EXTRA
JEDLE‑ŠIŠKY
KADIDLOVNÍK
KAFR
KAFR PŘÍRODNÍ – KRYSTALY
(v gramech)

Kč
10 ml B
214,76
148,34
233,67
355,20
287,01
158,42
227,76
133,39
124,92
284,08
189,50
314,81
215,59
132,26
158,86
220,34
175,31
283,02
272,56
323,26
351,89
143,52
125,72
163,78
176,79
1 087,13
118,22
369,82
227,77
619,62
103,58

20 ml C
343,63
237,33
373,87
568,28
459,24
253,49
364,42
213,41
199,86
454,51
303,19
503,71
344,93
211,61
254,16
352,54
280,49
452,84
436,08
517,21
562,99
229,64
201,15
262,07
282,87
1739,41
189,18
591,69
364,45
991,38
165,71

120,28

192,42

4031
4032
4103
4034
4035
4036
4038
4039
4097
4040
4041
4098
4042
4043
4044
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4055
4099
4057
4058
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4069
4070
4072
4073

KAJEPUT
KANANGA
KARDAMOM
KMÍN
KOPR
KORIANDR
LAVANDIN
LEVANDULE EXTRA
LITSEA CUBEBA
MAJORÁNKA
MANDARINKA ČERVENÁ
MANDARINKA ZELENÁ
MÁTA KADEŘAVÁ
MÁTA PEPRNÁ
MATEŘÍDOUŠKA
MENTOL PŘÍRODNÍ KRYSTALY
(v gramech)
MRKVOVÁ SEMENA
MUŠKÁTOVÝ KVĚT
MUŠKÁTOVÝ OŘECH
MYRHA
MYRTA
NIAOULI
PAČULI
PELARGÓNIE
PEPŘ ČERNÝ
PETRŽEL
POMERANČ
POMERANČ BEZ TERPENU
POMERANČ EXTRA
POMERANČOVÉ LISTÍ
PUŠKVOREC
ROZMARÝN EXTRA
RŮŽOVÁ PALMA
SATUREJKA HORSKÁ
SKOŘICE – KŮRA
SMRK – JEHLIČÍ
SPAJK

4074
4075
4077
4078
4079
4080

ŠALVĚJ
ŠALVĚJ MUŠKÁTOVÁ
TÚJE
TYMIÁN ČERVENÝ
TYMIÁN SVĚTLÝ
VAVŘÍN

4047

10 ml B
162,31
265,46
420,41
232,11
334,96
518,56
182,10
266,19
131,81
347,09
252,68
247,89
285,35
276,99
305,05

20 ml C
259,69
424,76
714,41
371,34
535,93
829,70
291,37
425,90
210,89
555,32
404,27
396,65
456,57
443,21
488,08

163,55

261,67

502,13
354,60
395,63
555,79
360,45
215,00
278,15
353,04
544,75
412,03
98,67
214,96
112,48
227,31
401,06
179,78
226,19
358,30
416,28
177,29
260,98

803,43
567,34
632,98
889,30
576,72
343,95
445,04
564,87
871,59
659,26
157,86
343,91
179,99
363,70
641,68
287,62
361,91
573,25
666,05
283,67
417,57

223,89
503,61
201,24
370,22
152,06
293,02

358,21
805,76
321,95
593,13
243,29
468,87

4081
4082
4083
4084

VETIVER
YLANG‑YLANG
YZOP
ZÁZVOR

4021
9412

EUKALYPTUS KOALA
TESTOVACÍ KUFŘÍK S EO

344,91
551,85
271,79
434,85
595,55
952,88
506,00
809,62
50 ml B 100 ml C
110,83
199,48
3 634,34 (BEZ SLEVY)

EXKLUZIVNÍ ÉTERICKÉ OLEJE
Kód
zboží
4086
4087
4037
4045
4088
4089
4090
4091
4092
4068
4093
4094

Kč

Bez slevy
HEŘMÁNEK MODRÝ
JASMÍN
KOZLÍK
Z VČELÍHO VOSKU
MEDUŇKA
MIMOZA
NEROLI
RŮŽE
ŘEBŘÍČEK
SANTÁLOVÉ DŘEVO
SLAMĚNKA
VANILKA

2 ml O

5 ml A

278,17
839,64
257,06
462,06
655,24
314,06
948,58
2 083,95
596,02
596,02
568,17
792,33

625,88
1889,20
578,38
1039,62
1474,30
706,64
2134,29
4688,87
1341,03
1341,03
1278,37
1782,74

SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ
Kód
zboží
4201
4205
4206
4207
4224
4208
4229
4220
4202
4219
4226
4209
1201
4221
4014
4211
4203
4216

5% sleva
AFRODIZIAKÁLNÍ
ANTICHRAPIN
ANTIINSEKT
ANTINIKOTIN
ANTIOXI
ANTIRAUCH
AROMA baby
AROMA‑BUDÍK
AROMECLIMA
ATEMOL
BRONOL
CANDIÖL
CANDISAN
CHINA
CITRONOVÁ RŮŽE
DOBRÝ DEN
HARMONIE
INSEKTOL

Kč
10 ml B

20 ml C

218,39
220,55
184,17

349,39
352,89
294,67
373,53
431,45
324,64
249,98
360,90
281,04
375,15
334,40
421,35
447,15
316,48
203,47
249,17
397,69
287,23

202,90
225,56
175,67
234,48
263,36
279,48
197,80
155,74
248,56
179,53

10 ml B
4046
4223
4225
4217
4204
4212
4213
4210
4214
4215
4218
5600
4014
4046
2805

MEDUŇKA INDICUM
MOLUNOL
MOTTENOL
NELINOL
NOC LÁSKY
RELAXAČNÍ
SENNÉ KVĚTY
THYMION
UŠLECHTILÉ DŘEVO
UVOLŇUJÍCÍ
VIROSAN
AROMISAN
CITRONOVÁ RŮŽE
MEDUŇKA INDICUM
PROAPINOL

20 ml C
123,32
414,66
192,34
424,60
599,12
723,96
233,33
421,13
368,59
281,23
380,50
50 ml D
253,92
651,07
394,57

120,22
265,36
374,46
453,42
145,84
266,14
230,36
175,77
237,81
30 ml Z
325,55
197,28
259,91

SMĚSI ÉO SAUNA
Kód
zboží
4401
4402
4404
4405
4406
4409
4412
4410

5% sleva
ČÍNSKÁ SAUNA
FINSKÁ SAUNA
HORSKÁ SAUNA
JAPONSKÁ SAUNA
LESNÍ SAUNA
POLÁRNÍ SAUNA
RUSKÁ SAUNA
SAUNA RELAX

Kč
10 ml B

20 ml C

335,97
271,39
309,75
291,51
265,60
381,68
290,91
292,15

537,55
434,20
495,62
466,37
424,93
610,70
465,45
467,42

ROSTLINNÉ OLEJE
Kód
zboží
5040
5041
5002
5003
5004
5005
5024
5042
5031
5006

Bez slevy
AMARANTOVÝ OLEJ LZS
ARGANOVÝ OLEJ LZS
AVOKÁDOVÝ OLEJ
BRUTNÁKOVÝ OLEJ LZS
DÝŇOVÝ OLEJ LZS
JOJOBOVÝ OLEJ LZS (DPH 21%)
KARITÉ (SHEA OLEJ)
KOKOSOVÝ OLEJ LZS
KONOPNÝ OLEJ LZS
LNĚNÝ OLEJ LZS

Kč
215 ml V 500 ml I
1 631,08 3776,16
636,46 1196,54
164,58
309,40
590,75 1216,99
350,72
659,34
652,24 1226,19
138,28
259,97
463,10
273,95
577,54
107,32
201,81

5007
5039
5009
5010
5011
5012
5014
5015
5035
5016
5018
5022
5017
5019
5020
5013
5021
5023
5043

MAKADAMIOVÝ LZS
MANDLOVÝ OLEJ LZS
MANDLOVÝ OLEJ LZT
OLIVOVÝ OLEJ LZS
PUPÁLKOVÝ OLEJ LZS
RICINOVÝ OLEJ LZS (DPH 21%)
SEZAMOVÝ OLEJ LZT
SLUNEČNICOVÝ OLEJ LZS
SLUNEČNICOVÝ OLEJ LZT
SOJOVÝ OLEJ LZT
Z ČERNÉHO KMÍNU LZS
Z JADER ANDSKÉ RŮŽE LZS
Z JADER HROZNŮ LZT
Z MERUŇ. PECEK LZS
Z PŠENIČNÝCH KLÍČKŮ LZS
Z RÝŽOVÝCH KLÍČKŮ LZS
Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ LZS
Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ LZT
Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ PRA

215 ml V 500 ml I
168,39
359,31
239,54
450,66
82,62
155,34
140,06
263,27
564,77 1061,76
114,60
215,45
122,73
230,73
96,92
182,24
86,32
26,66
50,09
652,97 1227,51
1 152,03 2475,59
119,55
224,79
300,80
565,49
289,56
544,37
123,59
232,28
564,77
121,70
250,30
230,19

KOSMETICKÁ MÁSLA
Kód
zboží

Bez slevy

Kč
100 ml E 250 ml H

5029

BAMBUCKÉ MÁSLO

105,08

210,14

5026

KAKAOVÉ MÁSLO (v gramech)

174,65

349,28

5025

MANGOVÉ MÁSLO

267,38

534,74

ROSTLINNÉ OLEJOVÉ MACERÁTY
Kód
zboží
5209

Bez slevy
ALOE VERA

Kč

VITAMÍNY
Kód
zboží
5101
5102
5103
5104

Bez slevy
LECITIN SUPER
PANTHENOL
VITAMIN A
VITAMIN E

410,80

5201

ARNIKOVÝ

362,76

580,45

5202

KAŠTANOVÝ

219,02

350,42

5203

MĚSÍČKOVÝ

251,24

402,00

5208

TŘEZALKOVÝ C10

229,96

5211

TŘEZALKOVÝ M10

5207

TŘEZALKOVÝ O10

5204
5205

20 ml C

50 ml D

221,70
73,44
230,06
186,75

443,39
146,88
460,15
373,53

PENTAGRAMOVÉ SMĚSI
Kód
zboží

5% sleva

4851
4852
4853
4854
4855

DŘEVO – SOUCITNOST
OHEŇ – LÁSKA
ZEMĚ – EMPATIE
KOV – ÚCTA
VODA – MOUDROST
SADA PENTAGRAMOVÝCH SMĚSÍ 5 ×

4850

Kč
2 ml O
391,23
434,47
459,58
202,90
166,98

5 ml A
893,37
882,23
942,78
458,72
525,00

1 572,41

3319,82

ČAKROVÉ SMĚSI
Kód
zboží

5% sleva

4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4800

č. 1 MULADHARA‑KOŘENOVÁ
č. 2 SVADHIŠTHANA‑SAKRÁLNÍ
č. 3 MANIPURA‑EMOČNÍ
č. 4 ANAHATA‑SRDEČNÍ
č. 5 VIŠUDDHI‑KOMUNIKAČNÍ
č. 6 ADŽŇA‑INTUIČNÍ
č. 7 SAHASRARA‑KORUNNÍ
SADA ČAKROVÝCH SMĚSÍ 7 ×

Kč
2 ml O

10 ml B

57,29
90,26
127,98
187,27
104,28
136,58
95,78
759,46

238,78
376,08
533,08
808,36
431,19
568,98
337,76
2880,43

VÁNOČNÍ SMĚSI ÉO

115 ml U 215 ml V
263,35

Kč

Kód
zboží

5% sleva

Kč
10 ml B
198,70

20 ml C
317,92

4309

JEŽÍŠEK

4313

ROMANTICKÉ VÁNOCE

222,95

356,73

4301

VÁNOČNÍ ČAS

165,25

264,43

367,95

4302

VÁNOČNÍ DÁREK

171,21

273,93

246,95

395,09

4310

VÁNOČNÍ HVĚZDA

130,44

208,66

239,48

383,17

4303

VÁNOČNÍ KOLEDA

217,66

348,28

TŘEZALKOVÝ S10

229,96

367,95

4311

VÁNOČNÍ NÁLADA

165,25

264,43

TŘEZALKOVÝ W10

526,22

841,92

4304

VÁNOČNÍ POHÁDKA

302,31

483,71
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Ceník

10 ml B

20 ml C

4305

VÁNOČNÍ SEN

200,20

320,30

4308

VÁNOČNÍ STROMEČEK

166,61

266,57

4306

VÁNOČNÍ VEČER

172,08

275,36

4307

VÁNOČNÍ VŮNĚ

179,08

286,53

4312

VOŇAVÉ VÁNOCE

197,51

315,99

AUTOPARFÉMY
Kód
zboží

5% sleva

Kč
5 ml A

100 ml E

7005

ANTI‑TABAK

70,91

427,45

7003

FLAVOUR

59,54

286,05

7004
7006
7002

FLIRT
FRUIT‑LINE
LOVE STORY

61,72
64,58
60,09

371,88
575,76
280,82

7001

VANILOU

60,33

310,95

Bez slevy

Kč
100 ml E 500 ml I
279,98
983,54

Bez slevy

Kč

AROMATÁCKY
KOSMETICKÁ ČEPICE
OCHRANNÁ ROUŠKA
PILNÍK
SÁČKY K TERMO RUKAVICÍM
TERMOPODLOŽKA
ŽELATINOVÉ TOBOLKY
BROŽURA – AROMATERAPIE V PRAXI

9602
9603
9611
9730
9500

SADA 6–12 KULIČEK MIX VELIKOSTÍ
KULIČKY – SADA VÍCE KUSŮ
DŘEVĚNÉ KOLEČKO
DŘEVĚNÉ MISKY
TRIČKO S LOGEM XS–XXL

27,39
24,88
11,60
57,03
61,46
1 141,26
42,30
13,43
S
M
66,69 81,21
44,96 88,31
44,15
144,14 181,69
102,71

SPRCHOVACÍ OLEJE A KRÉMY
Kód
zboží

5% sleva

7101

CLIMAFRESH

7102

FRESHNESS

215,88

820,38

8203

FLIRT sprchovací olej

7103

VŮNĚ SPÁNKU

282,17

988,61

8404

ETERICA regenerační krém

Kč
100 ml E
278,37
211,00
348,12

50 ml D

AROMATERAPIE

NOVINKY

Kód
zboží
9506
6001
6000
9416
9503
9501
9504
9950

Kód
zboží

nové EO

ČASOPIS PRO ZDRAVÍ A KRÁSU Č. 3/2019

Kč
10 ml

20 ml

4110

ČERVENÝ POMERANČ

83,13

133,01

4111

RAVENSARA

362,36

580,07

4112

LIMETKA

159,36

254,97

10 ml

5 ml

4109

HEŘMÁNEK ŘÍMSKÝ

888,63

547,00

4113

MANUKA

567,39

354,24

2 ml
4109

HEŘMÁNEK ŘÍMSKÝ

273,00

4113

MANUKA

175,00

Kód
zboží

směsi EO

série Emotion

OSVĚŽOVAČE VZDUCHU
Kód
zboží

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT
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Kč

REDAKCE:

10 ml

20 ml
394,84

4231

JARNÍ KVÍTÍ

242,59
10 ml

5 ml

4230

PŘÍCHOD JARA

643,51

323,79

Karel Hadek, Michaela Švorcová, Mgr. Milena
Petržílková, Iva Šimonková, Sára Celundová,
Lucie Hradská, Mgr. Eva Bočková

PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA:
Eliška Nová, Jan Vodvárka

Tento ceník nabývá platnosti dne 6. 9. 2019. Všechny předešlé ceníky tímto dnem pozbývají platnosti. Vzhledem k neustálému pohybu cen surovin
na světových trzích je nutno považovat ceny v tomto ceníku jen jako informativní. Jediný platný ceník je na našem e‑shopu www.karelhadek.eu

SOUTĚŽ
Soutěžní otázka:
Rostlinné oleje KAREL HADEK můžete použít:
a) V kuchyni
b) K masáži
c) V kuchyni i při výrobě kosmetiky
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TISK:
tiskárna EUROPRINT a.s.

Odpovědi posílejte jako vždy na e-mailovou
adresu: soutezAKH@karelhadek.eu
Uzávěrka proběhne 4. 10. 2019 v 24.00. hodin
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

PŘÍJEM OBJEDNÁVEK:
pouze na eshop.karelhadek.eu

KONTAKTY
Tel.: +420 371 140 900
E‑mail: poradna@karelhadek.eu
E‑mail: info@karelhadek.eu
Reklamace: reklamace@karelhadek.eu
www.karelhadek.eu
www.facebook.com/AromaterapieKarelHadek
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