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Závěrečné, chladné čtvrtletí roku 2017 vystřídalo krásné dny babího léta a je v 

plném proudu. Jistou radost mi působí jak pohled z okna, tak občas i pobyt v 

přírodě. Neprší, teplota je v tomto období stále ještě příjemná, i sluníčko se občas 

usměje. Jen opadané listí dává jasně najevo, že přišel čas připravit pro tento rok 

poslední vydání časopisu Aromaterapie. Nebude dlouho trvat a budeme zde 

mít Vánoce. Já osobně mám pocit, že čas ubíhá stále rychleji. Asi to bude mít 

něco společného s rozpínáním vesmíru… :-) Na obstarání vánočního stromku 

je sice ještě příliš brzo, ale u firmy jsou přípravy na Vánoce již nyní v plném proudu. Stejně jako tomu bylo 

minulá léta, i letošní předvánoční vydání časopisu Aromaterapie s sebou přinese obrovské „množení“ 

objednávek někdy voňavých, jindy potřebných preparátů s logem KH, které se staly tradiční nedílnou 

součástí Ježíškových dárečků, činících překvapení při rozbalování na Štědrý večer a potěšení při jejich 

následném používání. Sklady jsou dostatečně zásobeny voňavými surovinami, laboratoř je připravena na 

předvánoční výrobní nápor a expedici včetně posil čekají nekonečné směny, soboty a neděle nevyjímaje, 

až do pátku 15. prosince, kdy ve 24.00 končí pro tento rok příjem objednávek. Následující sobotu a neděli 

bude vše připraveno k vyexpedování a v pondělí 18. prosince budou vyexpedovány poslední zásilky. Nejen 

proto, že pozdější zasílání by bylo bez záruky „předvánočního“ doručení, ale i naši zaměstnanci mají 

své rodiny a čas zbývající do Vánoc nutně potřebují pro jejich přípravu. Závěrem chci již jen popřát, aby 

letošní Vánoce byly pro každého tím, čím mají být. Tedy svátky klidu, pohody, radosti. Následně se ohlásí 

loučení s letopočtem 2017 a vítáním Nového roku. Za sebe i za zaměstnance firmy všem čtenářům 

těchto řádků přeji, aby nadcházející rok 2018 byl rokem osobních úspěchů, spokojenosti, 

duševní pohody a především pevného zdraví.

Karel Hadek   
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Jako nepostradatelný lze v  tomto případě označit česnek 
v jakékoli formě, který se, ne náhodou, může chlubit ozna-
čením přírodní antibiotikum. Krom česneku ve stravě samo-
zřejmě přichází v  úvahu i  česnekový éterický olej. Česnek 
jako takový je z  organizmu vylučován přes pokožku a  dý-
chacími cestami. Jeho pachovou informaci sice nelze ani při 
nejlepší vůli označit jako příjemnou, ale právě ono vylučo-
vání dýchacími cestami zajišťuje jeho excelentní účinek při 
problémech dýchacích cest. Další nabídkou aromaterapie je 
skupina éterických olejů označovaných jako fenolické. Jedná 
se o oleje tymiánu, mateřídoušky, dobromyslu a saturejky. Díky 
obsahovým složkám tymolu a karvakrolu mají velice silné, 
širokospektrální protizánětlivé účinky a dále, což považuji za 
důležité, napomáhají ředit, uvolňovat zahlenění a vykašlávat. 
Lze je používat vnitřně (zde by bylo dávkování 3× denně 
3 až 5 kapek jako inhalaci, ke koupelím či masážím. Taktéž čaje 
z těchto léčivek lze doporučit, byť zalití vařící vodou uvolní 
část éterických olejů, jinak účinných látek, které pak skončí ve 
vzduchu, nikoli těle potřebného. Proto bych spíše doporučil 
rozemletí v tříštivém mlýnku na kávu na prach a konzumaci 
drogy touto formou. Tělo je, technicky vyjádřeno, dokonalý 

extraktor, který takto využije z léčivky vše. Další z éte-
rických olejů vhodných k  dlouhodobě prováděným 
inhalacím jsou oleje borovice, borovice -kleče, smrku 
a eukalyptu. V případě suchého vzduchu v obývaném 
prostředí lze používat i zvlhčovače vzduchu a éterické 

oleje přidávat do nich. Éterické oleje lze také dopo-
ručit jako součást balneoterapie při bronchitidě. Zde 
bych pak jmenoval tři koupelové oleje, nejen vhodné 
při bronchitidě, ale doslova průvodce zimním obdo-
bím. Jedničkou je EUKALYPTOVO -TYMIÁNOVÝ KO,
ale i TYMIÁNOVÝ KO a BOROVICOVÝ KO si zaslouží 
mimořádnou pozornost. Dalším 
užitečným pomocníkem při 

BRONOL
Jedním ze zdravotních problémů, který je v populaci velice 
rozšířen a který většinu z nás navštěvuje častěji, než je únosné, 
má pojmenování bronchitida. Hned v úvodu nutno uvést, že 
bychom měli rozlišovat mezi bronchitidou akutní a chronic-
kou. Jen s trochou nadsázky by bylo možné říci, že se jedná 
o dvě různé nemoci. Akutní forma nemoci bývá způsobena 
bakteriemi či viry a organizmus si s ní při dobré imunitě a po-
dání „pomocné ruky“ celkem rychle poradí. Odezní v rozmezí 
jednoho týdne až čtrnácti dnů. Jako původce chronické bron-
chitidy pak lze označit znečištěné životní prostředí. Tedy jak 
plynné, tak pevné exhaláty v našem okolí, nejčastěji prach, 
kouř (je jedno, zda z komína či cigaret). Chemikálie uniklé 
z chemiček (byť stojí v přírodě), přispívat samozřejmě může 
i chemie používaná v domácnostech. Chronická bronchitida 
vzhledem k svému „původu“ má pochopitelně i dlouhodobější 
charakter a je „aktivněji zastoupena“ v místech, kde ekologie 
jaksi „dostává na frak“. Z uvedeného je zřejmé, že nejohrože-
nější skupinou jsou pak malé děti a starší lidé. Typickými znaky 
bronchitid mohou být, či spíše jsou teploty, zahlenění, kašel 
s vylučováním hlenu, zvýšená únavnost, dýchací problémy.

Vyčerpávající pojednání o bronchitidě by bez problémů vy-
dalo na knižní vydání. Já bych tímto článkem rád přispěl 
k rozšíření informací co dělat, co nabízí aromaterapie, 
pokud se již začne smůla lepit na paty, či přesněji bron-
chitida na plíce…

Tím prvním, co mohu doporučit, je posílení imunity. 
Hlavně v chladném ročním období přijde každému 
k  dobru, nejen u  bronchitidy. Zde mohu jen a  jen 
doporučit ELEUTHEROCOCCový extrakt. Podobné 
platí i  o  zvýšené potřebě VITAMÍNU C, kde denní 
dávka může být 2 g, výjimečně a krátkodobě i více. 
I vitamín C zvyšuje imunitu a nejvhodnější forma jsou 
jeho přírodní zdroje. Z dalších vitamínů lze doporučit 
VITAMÍN E, jakož i provitamín A, tedy betakaroten. 
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Díky bylinným obsahovým složkám a éterickým olejům je 
velice jemný, je výborně snášen i pokožkou dětí, ale hlavně 
tiší i křeče hladkého svalstva, tedy působí proti kašli. Vtírá se 
do oblasti hrudníku, případně i zad.

I mně se občas stane, že mám nějaké ty drobné dýchací pro-
blémy. Když nepřišel ke slovu zrovna česnek či jeho éterický 
olej, výše uvedené éterické oleje vždy dobře posloužily. 
Z několika lahviček, vždy po jedné či dvou kapkách. Tak to 
šlo celkem dlouhou dobu. Až díky „bronchiálním“ dotazům 
na poradnu mě napadlo vybrat to nejlepší, nejosvědčenější 
(až na česnekový olej, kterým si nově vzniklý preparát BRO-
NOL, v množství jedné až dvou kapek, může každý indivi-
duálně ještě posílit) a vše sjednotit do jedné jediné lahvičky. 
A tak se v lahvičce nesoucí název BRONOL nachází éterické 
oleje se silně protizánětlivými i  antivirálními účinky, dále 
oleje tišící kašel, ulehčující vykašlávání, podporující činnost 
a prokrvení plic. Lze konstatovat, specialita, se kterou jsem 
doslova navýsost spokojen osobně nejen já, ale i moji, jak je 
prezentuji, pokusní dvounozí králíčci. Co se dávkování týká, 
ideální aplikace je pro dospělého člověka 3× denně 5 až 10 
kapek, nejlépe po jídle. BRONOL má sice příjemnou vůni. 
To se koneckonců týká velké většiny éterických olejů. Jejich 
chuť však za lahůdkovou označit nelze v žádném případě. 
Proto i u BRONOLU doporučuji jeho plnění do ŽELATINO-
VÝCH TOBOLEK. Pro ulehčení dávkování do tobolek bude 
dodáván i s pipetou. Pokud se podívám na kalendář, mohu 
jen konstatovat, že BRONOL přichází do nabídky v pravou 
chvíli. Budu rád, pokud i zde aromaterapie zabrání rozvinutí 
nemoci a  tím i  návštěvám u  lékaře. A  nyní již jen tradice. 
10 hnědých lahviček s etiketou BRONOL o objemu 20 ml již 
v laboratoři čeká na první desítku objednávajících, k jejichž 
objednávce bude přiložen jako dárek.

Karel Hadek

BRONOL 4226

20 ml C = 163,36 Kč  / 50 ml D = 326,74 Kč

MOTTENOL
Mohu konstatovat, že nebýt poradny, byli bychom o pár pre-
parátů chudší. Zdaleka nechodí jen dotazy týkající se kosme-
tických či zdravotních problémů. Byť zde nutno podotknout, 
vše souvisí se vším. Kdysi to byly dotazy na vešky, které byly 
důvodem vzniku PROAPINOLU. Dotazy na mytí ovoce před 
konzumací dětmi a nechemické mytí nádobí vyprovokovaly 
nabídku rostlinného preparátu SAMEA. Před nějakou dobou to 
byly dotazy na svrab, které jsou důvodem vývojových prací na 
preparátu, který by se s tímto parazitujícím „politikem“ dokázal 
vypořádat. Již loni na podzim jsem dostal značné množství 
dotazů, zda či které z éterických olejů působí na moly, kteří se 
usídlili v šatníku. S jarem a létem nějak dotazy jakoby ustaly 
a nyní zde máme podzim v plném proudu a dotazy na moly 

jsou zase na denním pořádku. Netuším, zda je 
zde nějaká souvislost, začala topná sezóna, a tak 
vyhřáté a navíc stravitelné oblečení… Co by si 
jeden (týká se molů) mohl přát víc? Dotaz na 
tyto nezvané hosty ve mně vždy vyvolal vzpo-

mínku na moje mládí. Při hře na schovávanou 
jsem se mnohokráte svému bratranci schoval 
do babiččina šatníku. Měl typickou vůni. Ta 
byla dána z části sáčky se sušenou levandulí 
a z části poschovávaným levandulovým mý-
dlem. Jako děcko jsem se domníval, že ono 
levandulové mýdlo je cosi drahocenného a ba-
bička tak onu drahocennost schovává před 
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ideální aplikace je pro dospělého člověka 3× denně 5 až 10 

 má sice příjemnou vůni. 
To se koneckonců týká velké většiny éterických olejů. Jejich 
chuť však za lahůdkovou označit nelze v žádném případě. 

ŽELATINO-
. Pro ulehčení dávkování do tobolek bude 

dodáván i s pipetou. Pokud se podívám na kalendář, mohu 
 přichází do nabídky v pravou 

chvíli. Budu rád, pokud i zde aromaterapie zabrání rozvinutí 
nemoci a  tím i  návštěvám u  lékaře. A  nyní již jen tradice. 

 o objemu 20 ml již 
v laboratoři čeká na první desítku objednávajících, k jejichž 

a nyní zde máme podzim v plném proudu a dotazy na moly 
jsou zase na denním pořádku. Netuším, zda je 
zde nějaká souvislost, začala topná sezóna, a tak 
vyhřáté a navíc stravitelné oblečení… Co by si 
jeden (týká se molů) mohl přát víc? Dotaz na 
tyto nezvané hosty ve mně vždy vyvolal vzpo-

mínku na moje mládí. Při hře na schovávanou 
jsem se mnohokráte svému bratranci schoval 
do babiččina šatníku. Měl typickou vůni. Ta 
byla dána z části sáčky se sušenou levandulí 
a z části poschovávaným levandulovým mý-
dlem. Jako děcko jsem se domníval, že ono 
levandulové mýdlo je cosi drahocenného a ba-
bička tak onu drahocennost schovává před 

3



dědou. Až mnohem později jsem se dovtípil, že to nebyla žádná 
schovávačka, ale babiččina prevence před osídlením šatníku 
těmito parazity. V této souvislosti se mi hlavou honí otázka, 
která již nikdy nebude zodpovězena. Byl v babiččině mýdle 
opravdu levandulový olej, nebo jen syntetický linalylacetát? Jak 
známo, moli upřednostňují v požírání nejen lidské vlasy a kožní 
šupiny, vyhledávají vlnu, hedvábí, kožešiny, kašmír (jemná vlna 
získávaná ze srsti kašmírské kozy), v  nouzi nepohrdnou ani 
bavlnou či lnem. V dobách, kdy dotazy na moly byly zřídkavou 
záležitostí, byla samozřejmě zmínka o (nejen) levandulovém 
oleji součástí odpovědi. Nárůst počtu dotazů na škůdce šat-
níků byl otcem myšlenky nejen zmiňovat různé účinné éterické 
oleje, ale vytvořit účinnou směs éterických olejů a zařadit ji 
do nabídky. Éterické oleje přicházely ke slovu tak nějak podle 
slov písničky pánů Ježka, Voskovce a Wericha „Ten umí to a ten 
zas tohle a všichni dohromady udělají moc.“ I zde jsem to měl 
jako majitel vlastního šatníku celkem jednoduché. Prostě různé 
směsi měly povinnost v šatníku fungovat dle přísloví „…přijďte 
pobejt, já k vám taky nechodím.“ A nejen to. Samozřejmě jsem 
požadoval, aby se jednalo i o příjemnou vůni. A tak kritériem 
účinnosti nebyla jen nepřítomnost molů, ale i následná příjemná 
vůně ošacení. Ve směsi se střídaly různé poměry éterických 
olejů s obsahem účinných složek, jako jsou linalylacetát, gera-
nial, neral, tymol, eugenol, cedrol a další pro tyto potvůrky od 
zapáchajících až po jedovaté látky. Pomalu, ale jistě docházelo 
k optimalizaci směsi, světlo světa spatřila konečná receptura 
s názvem MOTTENOL. Potěšitelná je i možnost několika různých 
aplikací MOTTENOLU. Tou nejběžnější je nakapat pár kapek 
na kousek bavlněné látky a vložit do šatníku volně mezi šaty 
či i do kapes. Mně se osvědčily MOTTENOLEM preparované 
AROMATÁCKY, které jsou v nabídce � rmy. Jako výhodné se mi 
jeví i dřevo napuštěné MOTTENOLEM, které uvolňuje éterické 
oleje nejpomaleji a dobře preparované zmíněnou směsí po-
skytuje nejdelší ochranu. Ve všech těchto případech nesmíme 

zapomenout, že éterické oleje časem vyprchají a MOTTENOLO-
VOU ochranu je třeba obnovit. Zajímavá je i možnost přidat pár 
kapek MOTTENOLU do aviváže, případně do poslední vody na 
máchání před ždímáním. Nezbývá než dodat, věřím, že stejně 
jako mně chrání MOTTENOL moje oblečení, stejně dobře bude 
sloužit i klientům � rmy. Co jsem neměl možnost odzkoušet, 
je účinnost MOTTENOLU na potravinové moly. Nejen co se 
účinnosti týká, ale i praktického použití. Pokud jsou potraviny 
hermeticky uzavřeny, moli k nim nemohou. Pokud ne, je reálná 
možnost, že MOTTENOL propůjčí svou vůni i potravinám, což 
jako přednost zcela jistě označit nelze. I u této novinky jsem 
chtěl napsat, však to znáte, že 10 MOTTENOLŮ… Ježíšek, který 
jako každoročně před koncem roku je u nás na výpomoc, mi 
stávající text přeškrtal a pozměnil dle svého a rozhodl, že MO-
TTENOL bude letošním vánočním dárkem. Odporovat jsem 
si nedovolil, mohl by se čílit. Koneckonců, Vánoce bez Ježíška 
by nebyly Vánoce. A tak ke každé z objednávek nad 1.000 Kč 
bude Ježíškem zaslána lahvička MOTTENOLU o objemu 10 ml. 
A nejen to, za každých dalších 1.000 Kč hodnoty objednávky 
přibude vždy další lahvička MOTTENOLU. Do nabídky bude, 
jak jinak než na příkaz samotného Ježíška, MOTTENOL zařazen 
až v únoru s prvním vydáním časopisu Aromaterapie 1/2018.

Karel Hadek

MOTTENOL 4225 Údaje cenzurovány Ježíškem! Uvedeny budou 
v Aromaterapii 1/2018 při zavedení do nabídky.
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ORANGE -ACIDOL
ORANGE -SANITOL je již nějaký ten pátek v nabídce � rmy a díky 
jeho jedinečným čisticím schopnostem, krásné pomerančové 
vůni a v jistém slova smyslu i přírodnímu původu surovin se 
stal miláčkem našich zákazníků. Vůbec se tomu nedivím. Ani 
já si svoji domácnost bez této příjemnosti již neumím před-
stavit. Nutno podotknout, přes jeho téměř univerzální čisticí 
schopnosti, od asfaltu na sedačkách v  autě, přes žvýkačku 
na kalhotách, praní prádla, až po mytí oken či podlahy jsem 
s ORANGE -SANITOLEM navýsost spokojen. Jednu slabinu jsem 
přesto objevil… Mastnoty, ať již v kuchyňském dřezu, umyvadle 
v koupelně, skle ve sprchovacím koutu či ve vaně 
sice odstranil, ale vždy tam zůstala drobná, matná 
památka ve formě usazeného vodního kamene. 
Ten je zřetelný hlavně na vodovodních bateriích 
či sklech a průhledných plastech. A tak nezbylo než 
ORANGE -SANITOLU pořídit jak jinak než pomerančo-
vého bratříčka. U ORANGE -ACIDOLU, jak již sám název 
napovídá, se také jedná o pomerančový přípravek. Na rozdíl 
od ORANGE -SANITOLU je ORANGE -ACIDOL formulován 
jako kyselá emulze, která je určena k přímému použití. Za 
účelem snadné aplikace je plněn do lahví s rozprašovačem. 
Před použitím již jen stačí preparát dobře protřepat, ošet-
řovanou plochu postříkat a nechat chvíli působit. Použití 
houby na nádobí napomůže odstranění případných 
mechanických nečistot. Následně již jen stačí oplách-
nout vodou a otřít do sucha. Bez nadsázky bych mohl 
konstatovat, že vývoj ORANGE -ACIDOLU probíhal 
rovným dílem v mé kuchyni a koupelně, jakož i labo-
ratoři. Přiznávám, pohled na „jako nový“ nerezový 
kuchyňský dřez mi činil potěšení. Vynalézavosti se 
meze nekladou, a tak jsem ORANGE -ACIDOL po-
užil na konečnou očistu lednice. Běžně používaný 
Thymicon, coby šéf ochrany před přemnožením mi-
krobů, dostal dovolenou. I zde je však možné vidět 

jistou spřízněnost, také ORANGE -ACIDOL má ve své receptuře 
éterický tymiánový olej. Ne jinak tomu bylo i v koupelně, když 
skla sprchovacího koutu ORANGE -ACIDOL zbavil skvrnek, 
které tam vytvářely minerálie obsažené ve vodě. Následovalo 
umyvadlo s baterií a v dalším kole očistného třeštění „zkrásněl“ 
i porcelán toalety. A nejen to. Ti, kteří ve své domácnosti pou-
žívají ORANGE -SANITOL oceňují nejen jeho čisticí schopnosti, 
antimikrobiální účinky, ale samozřejmě i jeho velice příjemnou, 
čerstvou poúklidovou vůni. A tak i moje koupelna po aplikaci 
ORANGE -ACIDOLU svou vůní připomínala pomerančový háj. 

Na rozdíl od dob minulých mi činí potěšení pohled na 
umyvadlo, jež svým stavem vybízí k voňavé očistě 
ORANGE -ACIDOLEM. Věřím, že stejně jako pro mě 

bude ORANGE -ACIDOL vítaným přírůstkem ve voňavé 
„pomerančové“ rodině i pro klienty � rmy. Vánoce jsou 
na spadnutí a s tím je spojen i předvánoční úklid. Deseti 
prvním, kteří si tuto pomerančovou novinku objednají, 
jak tradice káže, přijde i tentokráte nejen jako dárek, 
ale i pomocník.

Karel Hadek

ORANGE -ACIDOL 5502
750 ml = 290,62 Kč
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Citronový olej
Citrusové plody, mezi nimi pak hlavně citrony, ač původem 
z jihu, jsou zdravým průvodcem po celý rok. Hlavně pak v jeho 
chladném ročním období, do kterého patří i Vánoce. Tento 
plod je užitečný a zdraví prospěšný hned na několika úrovních. 
Popisovat vzezření plodu citronu by bylo pověstným nošením 
dříví do lesa. Stejné platí o chuti šťávy z tohoto plodu. Kyselá 
chuť je výsledkem obsahu kyseliny citronové a bohatě ob-
saženého vitamínu C. Méně známou skutečností je i obsah 
některých důležitých makroelementů, jako je draslík, vápník, 
magnezium a fosfor. Využít lze i kůru chemicky neošetřova-
ných citronů např. do čajů či do pečiva. V kůře citronu se také 
nachází pro aromaterapii velice zajímavý citronový olej. Jeho 
vyzískání pak velice často bývá popisováno jako lisování za 
studena. To je nejspíše zapříčiněno skutečností, že éterické 
oleje ze slupek různých citrusových plodů nejsou vyzískávány, 
až na výjimky, parní destilací. Výroba olejů z citrusových plodů 
začíná rozemletím slupek na kaši, smícháním s vodou a od-
středěním. Rozemletím slupek na kaši se uvolní éterické oleje 
v nich obsažené a následným oddělením pevné frakce od te-
kuté dostaneme vodu a citronový éterický olej. Ten je podstatně 
lehčí nežli voda, proto pluje na povrchu. Nejdůležitějšími 
složkami citronového oleje jsou monoterpeny (limonen, 
alfa -pinen, beta pinen a další), kterých obsahuje kolem 
90 %. Další složkou jsou alifatické alkoholy, z aldehydů pak 
citral, který propůjčuje citronovému oleji jeho charakteri-
stickou osvěžující vůni. Aldehyd citral má tu zajímavou 
vlastnost, že uklidňuje. Lze tedy konstatovat, že i když 
vůně citronového oleje osvěží, dobře se po ní i usíná. 
Jako další složky citronového oleje nutno zmínit i estery, 
kumariny a furokumariny. Posledním dvěma jmenova-
ným složkám nutno věnovat pár řádků. Kumarin a jeho 
deriváty se široce vyskytují v rostlinách, hlavně potom 
v travinách. Jejich vůně je typická pro čerstvě nasušené 
seno. O kumarinu je známo, že zmenšuje chuť na jídlo. 
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a Nabízí se humorné vysvětlení, proč jej rostlinky vytvářejí. Důvod 

je velice praktický, aby jejich konzumenti nebyli nenasytní. Fu-
rokumariny lze z pohledu tohoto pojednání označit jako složky, 
které mohou být problematické v kosmetických preparátech tam, 
kde po jejich použití dochází k  expozici pokožky UV zářením. 
Jsou označovány jako fototoxické. Nachází se prakticky ve všech 
citrusových plodech. Koncentrovaný CITRONOVÝ OLEJ obsahuje 
cca 0,6 % bergaptenu. I pokud bychom jej za daných okolností 
přidali (což z principu nedoporučuji) v množství 1 % např. do opa-
lovacího oleje, pak jeho výsledná koncentrace v daném preparátu 
bude 0,0010%. Tedy množství, které lze označit za zanedbatelné. 
Nutno zmínit, že některé další éterické oleje z citrusových plodů 
obsahují podstatně více furokumarinů. Díky danému složení CIT-
RONOVÝ OLEJ vykazuje i jisté antimikrobiální účinky, které jsou 
však podstatně slabší než např. u fenolických éterických olejů. 
Naopak velice zajímavé jsou jeho antivirální účinky. Osvědčil se 
např. u herpesových onemocnění či bradavic. Tyto účinky jsou 
připisovány hlavně aldehydu citralu. Citral se vyskytuje i u mnoha 
dalších olejů, a tak se nelze divit, že použití citronového éterického 
oleje se v mnoha případech překrývá s jinými oleji. Koneckonců, 

velice zajímavá byla zmínka o účincích citralu v minulém 
vydání časopisu Aromaterapie u éterického oleje z cit-
ronové trávy. Asi i proto se velice často objevují texty 
zmiňující protirakovinové účinky u kteréhokoli éterického 
oleje, v jehož složení se citral objevuje. Díky svému slo-

žení a tím i daným účinkům, jakož i k (relativně) nízké 
ceně patří CITRONOVÝ OLEJ v  aromaterapii k  těm 
nejpoužívanějším. Bez nadsázky můžeme říci, že jej 
v různých preparátech lze aplikovat od hlavy až k patě. 
Začněme tedy úplně nahoře. Ve vlasových preparátech 
má své místo při nadměrném maštění vlasové pokožky. 
V kompozici s rostlinnými oleji (nejlépe s jojobovým, 
nežlukne) se osvědčil při lomivosti vlasů. Je vhodnou 
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asoučástí preparátů na ošetřování pokožky postižené sebo-

reickou dermatitidou, a  to nejen ve vlasové pokožce. Jako 
bonus bych uvedl i následnou velice příjemnou vůni vlasů. 
Vzhledem ke skutečnosti, že vlasy a nehty mají podobné slo-
žení, skládají se z keratinu, lze CITRONOVÝ OLEJ považovat 
za velice vhodnou součást olejových preparátů na ošetřování 
nehtů, hlavně pak i regenerace nehtových lůžek. Z uvede-
ného vyplývá, že bude vhodný i jako součást preparátů při 
projevech nadměrné produkce kožních tuků. Jak jeho anti-
mikrobiální účinky, tak i příjemná vůně a schopnost osvěžit, 
se hodí pro mycí přípravky, jako jsou koupelové a sprchovací 
oleje. Vynikající volbou je samozřejmě i při přípravě masážních 
olejů. U drobných zánětů obličejových partií lze doporučit 
i komprese či medové masky se směsí éterických olejů levan-
dule, citronu a červeného tymiánu. Poměr by měl být cca 5L 
+ 2C + 1ČT. Výjimečně u  jedinců s  přecitlivělou pokožkou 
může CITRONOVÝ OLEJ i mírně dráždit. V  tomto případě 
bych doporučoval používání deterpenovaného citronového 
oleje, který je pro tyto účely též v nabídce. Nutno zmínit i fakt, 
že CITRONOVÝ OLEJ má i bělicí (velice slabé) účinky. Ty lze 
v preparátech posílit buď šťávou samotného citronu, případně 
i přidáním vitamínu C. Takovéto preparáty lze bez vedlejších 
negativních účinků použít na partiích, kde se hyperpigmen-
tace vytváří. Nejčastěji tedy na rukou a na obličeji. Od horních 
končetin zamíříme k dolním. I zde může být CITRONOVÝ OLEJ 
díky svým účinkům užitečný. Např.  jako součást preparátů 
proti otokům. Také při různých žilních problémech, jako jsou 
slabost žilních stěn, záněty, ale i křečové žíly, mohou masážní 
přípravky nabídnout úlevu. Vhodnými partnery citronového 
oleje jsou v těchto případech oleje jalovce, borovice, smrku, 
vavřínu (otoky), levandule, mateřídouška (záněty), cypřiše 
(křečové žíly). CITRONOVÝ OLEJ lze používat i vnitřně. Zde 
pak působí močopudně, protizánětlivě v oblasti močových 
cest. Nutno podotknout, že jalovcový éterický olej je na této 

úrovni daleko účinnější. CITRONOVÝ OLEJ je velice vhodný 
k aromatizaci obývaných prostorů. Je znám jeho pozitivní úči-
nek na lidskou psychiku, je vhodný jako součást směsí dopo-
ručovaných při depresích a stresu. Též v období chřipek může 
být velice vhodnou součástí inhalačních směsí. Napomáhá 
snížení horečky, působí protizánětlivě při problémech dýcha-
cích cest a mikrobiálně čistí vzduch. I proto je receptován ve 
směsi éterických olejů Aromeclima. V neposlední řadě nutno 
zmínit i skutečnost, že nám lidem velice příjemně voní, ale pro 
mouchy, komáry a mnohé další nepříjemné insekty je vůně 
citronového oleje odpuzující. Skutečnost potěšitelná nejen 
pro nás, ale i pro naše domácí mazlíky.

CITRONOVÝ OLEJ však má i jednu „nectnost“ (ta se pak v praxi 
týká všech olejů z citrusových plodů). Tou je jejich chemická 
stabilita. Tyto oleje patří do skupiny, které se, lidově řečeno, 
nejrychleji kazí. Proto je nutné dbát na jejich vhodné skladování 
již od výroby. Tedy pokud možno, bez přístupu jak denního, 
tak i UV -záření (proto jsou všechny éterické oleje plněny do 
ochranných hnědých lahviček). Dále pak doporučuji skladovat 
v chladném prostředí, nejlépe v lednici, kde je nejen velice 
příhodná skladovací teplota, ale praktický stále i tma. Jedním 
z častých dotazů, které přichází do poradny, jsou dotazy na 
přípravu nápojů z éterických olejů citrusových plodů. Odpovědí 
vždy bývá, a to se týká prakticky všech éterických olejů, že 
ač téměř všechny velice hezky voní, chuť nelze označit jako 
příjemnou. Navíc jednou ze základních informací o éterických 
olejích je konstatování jejich nerozpustnosti ve vodě.

Karel Hadek

součástí preparátů na ošetřování pokožky postižené sebo-
reickou dermatitidou, a  to nejen ve vlasové pokožce. Jako 
bonus bych uvedl i následnou velice příjemnou vůni vlasů. 
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Úklid bez tvrdé chemie
Sice na televizi moc nekoukám, ale zřídkavě si relax u puštěné 
televize přece jen také dopřeji, pokud narazím na něco zají-
mavého o historii, přírodě či vesmíru. Krom toho zajímavého, 
daleko častěji než je zdrávo, na mě vyskočí nějaká ta stupidní 
televizní reklama. Nyní mám z oné nabízené přemíry na mysli 
cosi speci� ckého, tedy reklamu na různé čisticí a dezinfekční 
prostředky. Netuším, čím přikrmují v reklamních agenturách 
svoji představivost autoři různých animovaných škůdců člo-
věka. Typoval bych to na smaženici z lysohlávek. Pokud by 
jeden bral tuto reklamu jen trochu vážně, musel by dojít k zá-
věru, že bude nejvhodnější zrušit obývací pokoj, který bude 
uzpůsoben nadále sloužit jako chemické skladiště široké palety 
mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků jen a jen proto, 
aby se naše příbytky nestaly líhní našich životů ohrožujících 
bakterií. Bakterie nejsou vidět, ne každý je mikrobiolog, a tak 
strategií reklamních agentur a  jejich chlebodárců je strašit 
a strašit. Když tak přemýšlím nad oním strašením, začíná mi 
být divné, jak vůbec mohl člověk přežít dobu, kdy chemický 
průmysl tyto „skvosty“ ještě nenabízel. Nezvratným faktem 
je, že v průběhu života se stále nacházíme v prostředí, kde se 
to bakteriemi jen hemží. To, co bych označil jako „mikrobiální 
vakuum“, budeme na matičce Zemi hledat marně. Výjimkou by 
snad mohly být některé výzkumné laboratoře. Nutno podotk-
nout, že ne všechny bakterie lze označit za zavilé nepřátele 
lidstva. Převážnou většinu z nich nutno označit jako neutrální, 
pro člověka nepředstavují žádné nebezpečí. Člověk se s nimi 
v průběhu evoluce naučil žít. A nejen to. Některé bakterie jsou 
pro člověka natolik důležité, že by bez nich prostě a jedno-
duše nemohl žít. Jen jako příklad bych uvedl, že bez bakterií 
bychom nebyli schopni trávit stravu. Zapomenout nesmíme 
ani na pokožku. Tzv. symbiotické bakterie mají důležitý úkol. 
Pokožka je jejich životní prostor, který si brání před nasídlením 
patogenních mikroorganizmů. Jinými slovy, jsou to bakterie, 
kdo nás chrání před jinými bakteriemi, jež způsobují kožní 

choroby. To je jen nepatrný zlomek výčtu, jak důležité jsou 
bakterie pro náš život. Kdysi jsem někde objevil informaci, 
že člověk je nositelem desetinásobného počtu bakterií, než 
má vlastních buněk. Nezbývá tedy než konstatovat, že po-
užívání chemických dezinfekčních prostředků, jež likvidují 
všechny bakterie v našem okolí, má daleko více společného 
s cestou do pekel nežli s hygienou a zdravím. Ono dokonce 
nejde jen o samotnou chemickou likvidaci bakterií, málokoho 
napadne i fakt, že v mnoha případech se zbytky chemikálií 
dostávají s prouděním vzduchu do oběhu a my je následně 
vdechujeme. Důsledky oné „chemické hygieny“ jsou nabí-
ledni: Oslabování imunitního systému, zvýšený výskyt aler-
gických projevů, poškozování symbiotické mikro� óry, včetně 
kožní. Nutno uvést, že ono zmíněné oslabování imunitního 
systému danou „hygienou“ následně u člověka vede ke sní-
žené schopnosti bránit se právě bakteriálním chorobám. Za 
zmínku samozřejmě stojí i  zatěžování životního prostředí. 
V neposlední řadě nutno konstatovat, že ne všechny bakterie 
chemie zlikviduje, a tak dochází (stejně jako u antibiotik) ke 
vzniku rezistence. Při psaní těchto řádků jsem si vzpomněl 
na jednoho známého v  Německu, který měl nade dveřmi 
půvabný nápis, který bych volně přeložil asi takto: „U  nás 
se uklízí jen tolik, abychom byli šťastní. A  čisto máme jen 
tolik, abychom byli zdrávi.“ Samozřejmě, že doma můžeme 
uklízet i bez toho, že bychom angažovali onu tvrdou a ag-
resivní chemii. Na běžný úklid v domácnosti naprosto stačí 
ORANGE -SANITOL. Jak pro podlahy, tak i pro očistu nábytku. 
I okna umyje naprosto dokonale. Občas dostávám dotaz, zda 
je vhodný i na nádobí. Na mytí nádobí doporučuji specialitu 
se jménem SAMEA. Jedná se o  jemně rozemletý rostlinný 
materiál, který obsahuje slizy a nádobí omyje stejně dobře 
jako tenzidové výrobky standardně nabízené v obchodních 
sítích. A nejen to, se SAMEOU lze i omývat ovoce určené ke 
konzumaci. Pokud by někdo omylem SAMEU snědl, nic se 
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Zimní večer
s WOMAN THERAPY
Páteční večer po hektickém pracovním týdnu, ponuré šero 
za oknem, slunce už pár dní nevyslalo žádný pozdrav. Děti 
sedí u svých počítačů a v televizi běží hokejový zápas, takže 
manžel má svůj program jasný. Ptám se sama sebe, co s časem 
před usnutím? Můžu jej věnovat úklidu, vaření oběda na zít-
řejší den nebo využiji nenadálého volna pro sebe a naplním 
tak známé pořekadlo „spokojená máma – spokojená rodina“.

Přípravky z  nabídky Aromaterapie Karel Hadek používám 
snad od nepaměti. Jsem velmi potěšena SADOU WOMAN 
THERAPY, vždy ráda uvítám jakýkoli přípravek z této řady. 
Manžel netápe, co objednat, ví kam kliknout, takže nad dárky 
nemusí dlouze přemýšlet.

Začnu vonnou koupelí s olejem CELLU -THERAP KO, zapá-
lím pár vonných svíček a na okraj vany položím sklenku se 
svým oblíbeným červeným vínem. Po pár minutách nabývám 
pocitu, že uplynulý týden nebyl tak náročný, že mi večerní 
koupel dělá dobře nejen po těle, ale i na duchu. Po koupeli 
s CELLU -THERAP olejem nanesu na místa, o kterých si myslím 
(samozřejmě jen já), že by měla být pevnější a bez dolíčků, 
prokrvující MASÁŽNÍ KRÉM CELLU -THERAP MK a  lehce 
promasíruji. Už teď se cítím skvěle!

Z obývacího pokoje se ozývá nazlobený křik, zřejmě soupeř 
vstřelil domácím gól, takže nastal čas na pleťovou masku, 
dobrou knihu a klid na lůžku. Ze široké nabídky mám oblí-
benou LECITINOVOU W/O PM, dobře se roztírá, krásně voní 
a hýčká moji suchou a citlivou pleť. Kniha mne svým příbě-
hem pohltila, užívám si zaslouženého odpočinku a ani nevní-
mám, že nespokojený pokřik se opakuje. Zápas pro domácí 
zřejmě nedopadl dobře. Těší mě i to, že nemusím opět vstát 
a  masku smývat, můžu ji nechat působit přes noc, nahra-
zuje noční krém. V klidu usínám s pocitem krásného večera, 
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ORANGE -ACIDOL. Jeho vlastnosti i použití jsem speci� koval 
v článku, který jej zavádí do nabídky. Zde bych snad již jen 
uvedl, že se nejedná o žádnou žíravinu, která by poškozovala 
pokožku a jeho další předností je i rychlá biologická odbou-
ratelnost. Posledním preparátem, který mi prokazuje dobré 
služby, je THYMICON. Na rozdíl od výše jmenovaných má 
podstatně silnější antimikrobiální účinky. Ten se mi osvědčil 
na dezinfekci různých pomocníků v kuchyni, jako jsou dřevěná 
kuchyňská prkénka, vařečky a další. Vzhledem ke skutečnosti, 
že jsem dost často na cestách, se mi stává, že mi zůstane 
část chleba nebo i jiné pečivo. Občas jsem po návratu zjis-
til výskyt plísně na daném pečivu. Nyní to řeším stříknutím 
THYMICONU do papírového sáčku, ten i s pečivem vložím do 
igelitového pytlíku jako ochranu před vyschnutím. Po jistou 
dobu plísně nemají v thymiconové atmosféře šanci. Stejně 
tak lze chránit i různé džemy, marmelády a podobně během 
jejich spotřeby. Postříkání víčka THYMICONEM 
vždy před uzavřením dočasně brání plesnivění 
takto ošetřené potraviny. Odpadkový koš bych 
označil nikoli za příjemnost, ale nutné zlo. Ať již 
z hlediska mikrobiálního či možného vzniku zá-
pachu, což spolu celkem úzce souvisí, několikerá 
aplikace THYMICONU brání vzniku obojího. Asi 
nemusím zdůrazňovat, že v  tomto případě 
není THYMICON náhradou za časté 
vyprazdňování odpadkového 
koše.

Karel Hadek
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který jsem si užila s WOMAN THERAPY 
i přes nepřízeň zimního počasí a ho-
kejových výsledků.

Milé čtenářky, dopřejte si také po-
hodové chvíle s WOMEN THERAPY, 
nejen s  CELLU THERAP řadou, 
ale i  s  MENOTON SÉRIÍ. Tu mám 
v plánu při příštím volném večeru, 
ale rozhodně nebudu čekat až na 
další zápas!

Radka Janebová

Bolest hlavy a China Balzám
Podzim je jako stvořený k nachlazení, chřipkám a angínám. 
Ani mně se letos tato nepříjemnost nevyhnula. Dostala jsem 
horečky a angínu a  toto vše doprovázely migrény a velmi 
silné bolesti hlavy.

Po dvou dnech bolestí, kdy tma, spánek, obklady a patřičné 
léky od doktora nezabíraly, jsem byla zoufalá a nejradši bych 
hlavu dala kamkoliv, kde by se mi ulevilo. Došlo mi, že vše 
trochu souvisí s mým rostoucím zubem moudrosti, na který 
jsem používala ÉTERICKÝ OLEJ Z HŘEBÍČKU. Bylo to jedno 
s druhým.

Poté mě napadlo, že mám v koupelně mezi zeleno -bílými 
přípravky schovaný kelímek CHINA BALZÁMU, který mi dopo-
ručila kolegyně, a zatím zůstal nevyužitý. Právě přišel jeho čas!

Namazala jsem si oblast spánků a čelo. Rozhodně jsem s vrst-
vou přípravku nešetřila. Chvíli se nic nedělo. Lehla jsem si 

a čekala, co se bude dít. Po chvilce jsem cítila příjemné chla-
zení a lehké pálení. Po půl hodině jsem pocítila mírnou úlevu. 
Po vydatném spánku jsem se probouzela s  hrůzou, že mě 
hlava bude nadále bolet a migréna neustoupila. Byla jsem 
překvapená, když jsem téměř žádnou bolest neucítila. Od té 
doby, jakmile se objeví sebemenší 
bolest a  náznak migrény, sáhnu 
po kelímku CHINA BALZÁM, 
který mám raději vždy po ruce, 
a je brzy po bolesti.

Lucka Hradská

Bydlíme zdravě a vkusně
Zima leze pod nehty, sníh, déšť a plískanice, navlhlé kabáty 
a  promáčené boty, ve kterých přijdeme domů, doprovází 
typická „vůně“, kterou nasáknou i  naše předsíně, chodby 
a šatny. Abychom nemuseli krčit nosy při každém otevření 
dveří a intenzivně větrat před příchodem návštěvy, můžeme 
vyzkoušet příjemnou bylinnou vůni éterických olejů 
a vybrat si ten nám nejpříjemnější. Nejenže osvěžíme 
vstupní prostory našeho domova, ale díky účinkům 
olejů můžeme zmírnit množení a tvoření plísní, které 
vlhko vypařující se z naší obuvi a kabátů milují. 
Můžeme vybírat z celé řady éterických olejů, já 
na zimní studené období preferuji vůní hřebíčku, 
skořice, pomeranče, badyánu a citronu.

HŘEBÍČKOVÝ ÉTERICKÝ OLEJ má krásnou ko-
řeněnou vůni a  navozuje pocity tepla, taktéž 
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zamezuje růstu mikroorganizmů a  plísní a  v  kombinaci se 
SKOŘICOVÝM ÉO připomíná vůni cukroví a svařeného vína, 
která zimní období doprovází.

SKOŘICOVÝ ÉO osvěží vzduch, napomáhá zamezovat růstu 
bakterií, takže i při nachlazení se nám bude doma lépe dýchat.

BADYÁNOVÝ ÉO nám může osvěžením vzduchu napomá-
hat při nachlazení, zpříjemňovat dýchání, napomáhá 
zamezovat množení bakterií. Vůně anýzu evokuje 
čas pečení cukroví.

POMERANČOVÝ ÉO na mne působí 
jako životabudič, je možné, 
že při vstupu do domu jeho 
vůně podpoří pocit dobré ná-
lady. A stejně tak ÉO CITRONOVÝ 
„osvěží“ prostor šatny či chodby typic-
kou citrusovou vůní a navodí příjemné 
pocity, které někdy zimní nevlídné po-
časí utlumuje.

Zmiňované éterické oleje je možné nakapat na jakýkoli savý 
materiál. Pokud je vkládáme do nitra skříní, mohou plnit 
funkci osvěžovače vzduchu, ale i  ničitele mikroorganizmů. 
Velmi dobře nám mohou éterické oleje pomoci, jestliže sdílíme 
domácnost s dospívajícími dětmi. Proces dozrávání bývá do-
provázen hormonálním kolotočem, při kterém se nepříjemná 
vůně propocené obuvi line celým bytem. Na osvěžení nohou 
i obuvi můžeme použít nejen DEOBOTAS, DEO -PROFUSS, ale 
i éterický olej nakapaný na vatový ubrousek a vložený do bot. 
Zmírnění zápachu oceníme nejen my doma, ale i spolužáci 
ve školní šatně.

Jistě oceníte naši novinku – dřevěné kuličky z bukového dřeva. 
Lze je naaranžovat na tácek či misku, nakapat na ně vybraný 
éterický olej. Vytvoříte tak vkusnou voňavou dekoraci do 
vstupní chodby i obývacího pokoje. Kuličky lze samozřejmě 
vsunout i do obuvi či do skříní.

Můžeme je využít i do dekorace na vánoční 
stůl, doplnit jimi vánoční svícen a díky tomu 
provonět místnost, osvěžit vzduch. Sada éte-
rického oleje a dřevěných kuliček v dárkové 
krabičce může být vhodným dárkem pro 
vaše blízké nejen pod vánoční stromeček, 

ale v kombinaci s různými oblíbenými 
vůněmi po celý rok.

Radka Janebová

zk
uš

en
o

st
i a

 ra
d

y

vstupní chodby i obývacího pokoje. Kuličky lze samozřejmě 

Můžeme je využít i do dekorace na vánoční 
stůl, doplnit jimi vánoční svícen a díky tomu 
provonět místnost, osvěžit vzduch. Sada éte-
rického oleje a dřevěných kuliček v dárkové 
krabičce může být vhodným dárkem pro 
vaše blízké nejen pod vánoční stromeček, 

ale v kombinaci s různými oblíbenými 

Radka Janebová

hat při nachlazení, zpříjemňovat dýchání, napomáhá 
zamezovat množení bakterií. Vůně anýzu evokuje 

 na mne působí 

vůně podpoří pocit dobré ná-
ÉO CITRONOVÝ 

„osvěží“ prostor šatny či chodby typic-
kou citrusovou vůní a navodí příjemné 
pocity, které někdy zimní nevlídné po-

vaše blízké nejen pod vánoční stromeček, 
ale v kombinaci s různými oblíbenými 

vůněmi po celý rok.
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y Dny s výrobky Aromaterapie 
Karel Hadek
Nedávno jsem se porozhlédla po bytě a po své masérně (za-
bývám se především re� exní terapií) a uvědomila jsem si, kolik 
produktů � rmy Aromaterapie Karel Hadek už mnoho let pou-
žívám. Rozhodla jsem se, že se prostřednictvím časopisu Aro-
materapie podělím o své zkušenosti a možná i někoho inspiruji.

V rodině i mezi klienty patří dlouhodobě k nejoblíbenějším 
produktům ZUBNÍ OLEJ DENTAROM. Nakupuji už pouze nej-
větší balení, tedy 500 ml. Lžičku oleje 15–20 minut nechám 
v ústech, trochu povaluji a vyplivnu. Oškrabu jazyk a poté si 
vyčistím zuby. Při pravidelném užívání (1× denně, přičemž mi 
to nevyjde každý den) se velmi omezí tvorba zubního plaku, 
zdravé a klidné jsou i dásně. Je pozoruhodné, že účinků oleje 
si všímáme nejen my, kdo ho užíváme, tedy rodina a mí klienti, 
ale i olomoučtí zubaři, které navštěvujeme. Dříve jsem jako 
prevenci rýmy a bolesti v krku „cucala“ běžný slunečnicový olej, 
což je starý recept lidové medicíny. Ovšem olej pana Hadka 
obohacený o éterické oleje patří do vyšší kategorie a jeho lé-
čivé účinky na celou ústní dutinu jsou velmi výrazné. Několik 
let nevím, co je to rýma, škrabání v krku nebo bolavé dásně.

Na intimní hygienu od roku 1998 používám výhradně olej HY-
-INTIMA a totéž při terapiích doporučuji i všem svým klientkám. 
Pokud pociťuji jakýkoli diskomfort v oblasti pohlavních orgánů, 
přidám ještě INTIMISS, případně FEMISHEU.

Na pleť a často i na celé tělo používám REGENERAČNÍ BYLINNÝ 
KRÉM S ELEUTHEROCOCCEM. Kupuji 
balení o obsahu 250 ml. Odeberu si do 
kelímku 50 ml, ten mám v koupelně 
a zbytek krému uchovávám v lednici. 
K čištění pleti používám Hadkovy ple-
ťové vody a  tonika, ráda je střídám, 
zkouším nové.

Mám pokožku velmi citlivou na slunko, ale není mi příjemné 
používat přípravky z drogerie či lékárny s vysokým ochran-
ným faktorem. Jednou jsem se nechala inspirovat článkem 
v časopise Aromaterapie a „odvážně“ jsem na pobyt u moře 
zakoupila Hadkův OPALOVACÍ OLEJ 15. Olej jsem natírala po 
osprchování na mokré tělo nebo jsem ho podle doporučení 
naředila do lahvičky v poměru až 1 : 10. Opálila jsem se krásně 
dohněda, citlivost na slunko se vůbec neprojevila. Teď už se 
olej stal neodmyslitelnou součástí všech našich cest – k moři, 
při cestách na kole, kdy jsme opravdu celý den na slunku, na 
horách a NIKDY se nespálíme. S olejem jsem velmi spokojená, 
ale všímám si, že většina klientek má strach z působení slunka 
a oleje s nízkým faktorem se bojí. Tak se aspoň snažím dělat 
osvětu, případně rozdávat vzorky.

Jako deodorant jsme si doma oblíbili HAPPY -DEO. Taktéž ku-
puji velké balení o obsahu 500 ml a celé rodině jednou za čas 
naplním malé lahvičky s rozstřikovačem.

Z éterických olejů nedám dopustit na LEVANDULE EXTRA ÉO, 
říkáme mu babička mezi éterickými oleji. Svým laskavým půso-
bením totiž dokáže vyladit nebo zahojit téměř vše. Mažeme si 
ho před spaním na spánky a do zátylku, totéž nabízím i klien-
tům před masáží. Po náročném dni si dám pár kapek do dlaní 
a přejedu si po unavených nohách. Hodí se na dezinfekci ran, 

ošetření štípanců nebo ranky po odstranění klíštěte, 
odpuzuje komáry. Nedávno se můj muž sekl sekerou 
a ránu jsem hned čistila levandulí. Kromě dezinfekce 
také podporuje růst nových buněk, takže se rány 

velmi dobře hojí. Snižuje krevní tlak, významné 
je působení na psychiku – napomáhá uvolnění, 
přináší pocit klidu.

Chodíme často na několikadenní výlety do pří-
rody a  nedávno jsem se zasmála, když jsem si 
uvědomila, že v batohu pokaždé nosíme něco jako 

FEMISHEU.

Na pleť a často i na celé tělo používám REGENERAČNÍ BYLINNÝ 
. Kupuji 

balení o obsahu 250 ml. Odeberu si do 
kelímku 50 ml, ten mám v koupelně 
a zbytek krému uchovávám v lednici. 
K čištění pleti používám Hadkovy ple-
ťové vody a  tonika, ráda je střídám, 
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y„Hadkovu KPZ“ (krabička poslední záchrany). V pouzdérku 
je vždy LEVANDULE EXTRA ÉO, HAPPY -DEO, INTIMISS, 
ELEUTHEROCCOC RK, v létě OPALOVACÍ OLEJ 15.

Při re� exní masáži u svých klientů vídám popraskané paty, 
často bílé čárky na chodidlech nebo i  celé bílé mapy, což 
svědčí o přítomnosti plísní v organismu. V tomto případě vždy 
jako první volbu nabízím CANDIOL. Otrlejší klienti dokážou 
pár kapek oleje polknout přímo, případně na kousku chleba. 
Olej je však silně aromatický a někdo ho prostě nepolkne. 
V  těchto případech nabízím k  lahvičce s éterickým olejem 
ŽELATINOVÉ TOBOLKY V1, 100 ks. Výhodou je, že tobolky 
se rozpustí až v žaludku. Lze si připravit dopředu i několik 
dávek najednou. Olej je potřeba používat delší dobu, vždy 
doporučuji vykapat alespoň 20 ml. I  z  tohoto důvodu do-
poručuji používat ŽELATINOVÉ TOBOLKY, aby se olej při 
polykání člověku nezprotivil. Po čase nejenže prokouknou 
chodidla, ale i se upraví trávení, zmizí nadýmání. Na plíseň 
na nohách se výborně osvědčuje MYKOSAN. V případě plísní 
doporučuji ošetřit i obuv, a to tak, že se do bot nastříká trochu 
THYMICONU. Ještě lepší je dát nastříkané boty na pár hodin 
do igelitového sáčku, aby se plísně dále nešířily.

Mými velkými pomocníky jsou masážní oleje. Zde bych vy-
zdvihla především jejich velmi dobrou skluznost. Přidáním éte-
rických olejů si mohu vyrábět vlastní oleje podle potřeb. Mezi 
špičky v masážních olejích patří CAYATHERM MO. Jedná se 
o olej silně prohřívací, jeho použití téměř vždy přinese úlevu. 
Někdy dám klientům na cestu domů ještě zábal, aby olej pů-
sobil déle. Jednou mi klientka vyprávěla, jak si v autě při 
cestě z masáže libovala, že jí manžel spravil 
vyhřívání v autosedačkách. Doma 
byl pochválen, ale přiznal se, 
že nic nespravoval. To hřál 
CAYATHERM.

V masérně ráda používám ČAKROVÉ PARFÉMY. Před přícho-
dem klienta do prostoru stříknu malinko parfému, mám jich 
všech sedm a výběr záleží na momentálním pocitu. K osvěžení 
vzduchu na toaletě používám CLIMAFRESH.

Aromaterapie Karel Hadek je pro mě také dobrým zdrojem 
dárků pro mé blízké. Osvědčila se mi SADA MYCÍCH OLEJŮ 
HY -INTIM SET, ČAKROVÉ PARFÉMY, při návštěvě rodiny 
s malým miminkem se výborně hodí TESTOVACÍ SADA BABY 
MO, v zásobě mám vždy i LEVANDULI EXTRA ÉO, vloni jsem 
svým klientkám rozdávala při předvánoční masáži HADKŮV 
KVALITNÍ PILNÍK SKLENĚNÝ KH 12,5 cm.

Na závěr ještě zmíním ORANGE SANITOL. Myslím, že tento 
produkt musí znát každý, kdo používá produkty pana Hadka. 
Naředěný ho používám při úklidu domácnosti – houbičkou 
s  naředěným olejem umývám mastné nádobí, koupelnu, 
vodou se lžičkou oleje vytírám podlahy. Jedna z klientek ho 
používá k úklidu lékařské ordinace, vždy si ho kupují klientky, 
které mají doma psa nebo kočku. Při úklidu společných pro-
stor v domě se mě několikrát sousedi ptali, co to mám v té 
vodě, že to tak krásně voní. ORANGE SANITOL interiér vždy 
jemně provoní, do domácnosti se tak vnáší pocit 
harmonie.

Jsem ráda, že pan Hadek nabízí také možnost 
zakoupení lahviček a kelímků různých velikostí, 
osvědčují se mi na cesty nebo při „porcování“ 
větších balení.

Panu Hadkovi i celé jeho � rmě moc děkuji, jeho 
výrobky dělají náš život hezčím.

Eva Štěrbová, Olomouc

o olej silně prohřívací, jeho použití téměř vždy přinese úlevu. 
Někdy dám klientům na cestu domů ještě zábal, aby olej pů-
sobil déle. Jednou mi klientka vyprávěla, jak si v autě při 
cestě z masáže libovala, že jí manžel spravil 
vyhřívání v autosedačkách. Doma 
byl pochválen, ale přiznal se, 

větších balení.

Panu Hadkovi i celé jeho � rmě moc děkuji, jeho 
výrobky dělají náš život hezčím.

Eva Štěrbová, Olomouc
byl pochválen, ale přiznal se, 
že nic nespravoval. To hřál 
byl pochválen, ale přiznal se, 
že nic nespravoval. To hřál 
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jemně provoní, do domácnosti se tak vnáší pocit 

Jsem ráda, že pan Hadek nabízí také možnost 
zakoupení lahviček a kelímků různých velikostí, 
osvědčují se mi na cesty nebo při „porcování“ 

Panu Hadkovi i celé jeho � rmě moc děkuji, jeho 
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y Jóga a éterické oleje
Někdy je umění zkombinovat všechny denní i týdenní povin-
nosti a nezapomínat přitom na své zdraví, bez kterého bychom 
neměli energii právě na ony povinnosti. Se spěchem a cvičební 
podložkou v ruce se tak někdy ženeme na lekci jógy, která má 
celý ten týdenní shon během hodiny či hodiny a půl vyrovnat 
a našemu tělu i mysli dopřát velmi důležité uvolnění. Z jógy 
potom zase spěcháme domů, protože tam na nás čekají další 
povinnosti, které jsme si naložili nebo nechali naložit. A pak 
ještě ta aromaterapie. Všechno se do diáře nevejde. Chceme 
toho hodně. Tak se podívejme, jak dvě témata zkombinovat 
do jednoho – tentokrát jógu a éterické oleje.

Účinků éterických olejů lze využít během hodiny jógy dvěma 
způsoby: 1) inhalací nebo 2) na tělo.

Inhalace znamená, že éterické oleje jsou „vypařovány“ do 
vzduchu a my je během cvičení vdechujeme. Pro tyto účely 
můžeme využít aromalampy (pozor na oheň a na 
přepalování éterického oleje), difuzér pro éterické 
oleje, buničinu, na kterou éterický olej nakapeme, 
a dáme na topení (tato možnost je tedy omezena 
ročním obdobím). Nebo si vytvořit v lahvičce 
s rozprašovačem směs smícháním éterického 
oleje nebo jeho směsi s  lihem a následně 
vystříkat prostor a postříkat si podložku.

Pokud chceme éterické oleje nebo jejich 
směs použít přímo na tělo, můžeme je pro-
míchat s jojobovým olejem, který je pro ně 
velmi vhodným a má příjemnou vlastnost, 
že nežlukne. Takto provoněným jojobovým 
olejem si můžeme potřít třeba zápěstí  – 
účinné složky éterických olejů se tak budou 
do našeho organizmu dostávat přímo přes 
pokožku a ještě nám vonět během cvičení.

Jaké oleje či směsi ale zvolit? Pro cvičení jógy lze použít ČA-
KROVÉ SMĚSI, PENTAGRAMOVÉ SMĚSI. Věnujeme  -li se 
hormonální józe, bude se nám hodit PELARGONIOVÝ nebo 
BAZALKOVÝ ÉTERICKÝ OLEJ. BOROVICOVÝ ÉTERICKÝ olej 
nejen výborně čistí vzduch a zpříjemňuje dýchání, ale může 
mít i příznivý vliv na nadledvinky. MEDUŇKOVÝ ÉTERICKÝ 
OLEJ aktivuje činnost mozku. Směs ATEMOL se náramně 
hodí v období chřipek a nachlazení, protože obsažené oleje 
mohou mít antivirální účinky a může ulehčovat dýchání při 
kašli. Stejně tomu je u směsi AROMECLIMA, v níž obsažené 
oleje mohou posilovat dýchací cesty – směs EO je tedy vhodná 
v době epidemií a tam, kde je vysoká koncentrace lidí.

Používání éterických olejů a jejich směsí můžete uchopit i te-
maticky. VÁNOČNÍ SMĚSI, JEŽÍŠEK, VÁNOČNÍ POHÁDKA, 
VÁNOČNÍ HVĚZDA budou příjemným zpestřením Vánoc. 
Fantazii se meze nekladou.

Příjemné chvíle s jógou a aromaterapií v jednom přeje

Milena Nováková
Distributorka v Nizozemí a Belgii

Vitamín D i v zimě
V dnešní době je stále větší počet lidí, kteří trpí ne-
dostatkem vitamínu D. Příčinou může být životní 
styl moderního života, kdy lidé pracují v kancelá-
řích a nemají dostatek času na život venku. Dal-
ším problémem je strašení medií o škodlivosti UV 
záření, rakovině kůže a tak dále. Pravda je trochu 
jinde. Lidé by měli používat selský rozum a pře-
stat číst každý článek, který říká, co je špatné a co 
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řích a nemají dostatek času na život venku. Dal-
ším problémem je strašení medií o škodlivosti UV 
záření, rakovině kůže a tak dále. Pravda je trochu 
jinde. Lidé by měli používat selský rozum a pře-
stat číst každý článek, který říká, co je špatné a co 
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yA co na tělo? Nemůžeme ho ošidit. Na ošetření použijeme 
lecitinové emulze ATOSAN LECI, LECITINIA BODY BALM 
nebo arnikovou LECITINIA BODY MONTANA.

Nezapomeňme používat svůj rozum a poslouchat své tělo, 
co mu vyhovuje a co ne.

Sára Celundová

Voňavé saunování
Podzimní a zimní čas přímo svádí k rozmazlovacím chvilkám. 
Možná je to sychravým počasím, možná kratším dnem. Čas 
od času nás tak přepadne chuť zpříjemnit si celý den nebo 
alespoň večer. Někdo si zajde na nákupy, někdo si raději 
dá svařené víno a  jiný si dopřeje blaho v  podobě sauny. 
Blahodárné účinky saunování jsou nezaměnitelné, ale i tak 
se dají ještě více podpořit použitím vhodného éterického 
oleje, případně jejich směsí. Jen si to představte… teplo 
a všude přítomná vůně.

Éterických olejů nabízíme nepřeberné množství a bylo těžké 
si mezi nimi vybrat. Navíc je známo, že jeden olej umí to 
a druhý zase ono. Ale společně toho umí mnohem víc!

Proto v naší nabídce najdete i osm speciálních směsí éte-
rických olejů vhodných do saun, které mají vysokou tera-
peutickou účinnost.

Ve většině směsí jsou obsažené éterické oleje z jehličnanů, 
které mohou podporovat dýchací cesty a zároveň pomáhají 
nabudit naši psychiku. K těmto olejům jsou pak přidány další 
speci� cké oleje, které po povzbuzení navodí pocit uvolnění.

dobré. Samozřejmě není dobré trávit na sluníčku od rána do 
večera celé léto, ale vitamín D, který dostáváme do těla přes 
kůži pomocí UV záření, je pro život důležitý. Nevyhýbejme 
se sluníčku, jen na něm buďme rozumný čas.

Co vlastně ten vitamín D je a proč je pro nás tak důležitý? Je 
to vitamín rozpustný v tucích a souhrnný název pro steroidní 
hormonální prekurzory – kalciferoly. Důležitou funkcí je vstře-
bávání vápníku a fosforu pro správný vývoj a růst kostí. Dále 
může příznivě ovlivňovat imunitní systém, mít ochranný vliv 
na kardiovaskulární systém. Nehledě na to, že samotné slunce 
zlepšuje náladu a dodává energii.

Nedostatek se projevuje nejvíce v zimních měsících, kdy slu-
níčko nemá takovou sílu a neukazuje se tak často. Vitamín D ale 
můžeme doplňovat pomocí solárií. Někteří soláriu neholdují, 
nevěří. Já sama jsem si to vyzkoušela a cítila jsem se lépe. Na 
tu chvilku člověk vypne, nasaje teplo a zrelaxuje. Bene� ty vita-
mínu D jsem již výše vypsala. Ale jak se starat o pokožku před 
a po soláriu? Ve studiích Vám nabízejí kosmetiku před soláriem. 
Nejideálnější je na sebe před soláriem nic nenatírat, až po 
soláriu dát pokožce vhodnou péči. V tomto případě nabízíme 
na pokožku těla LECITINOVÉ KRÉMY, které se mohou vyzna-
čovat skvělými regeneračními účinky. Na obličej je vhodná 
LECIDERMA SHEA ROSE, krém s vůní bulharské růže. Díky 
růžovému éterickému oleji může mít schopnost udržet kůži 
vláčnou, uvolňovat nervové napětí. Mezi lecitinové pleťové 
krémy také patří LECIDERMA SHEA LAVEN-
DEL, který obsahuje levandulový 
éterický olej. Ten bývá vhodný 
pro citlivou pokožku obličeje 
se sklonem k  zánětům. Dále se 
nabízí pleťový krém LECIDERMA 
SHEA NEUTRAL, do kterého máte 
možnost přidat jakýkoliv éterický 
olej dle Vašeho výběru.

a druhý zase ono. Ale společně toho umí mnohem víc!

Proto v naší nabídce najdete i osm speciálních směsí éte-
rických olejů vhodných do saun, které mají vysokou tera-
peutickou účinnost.

Ve většině směsí jsou obsažené éterické oleje z jehličnanů, 
které mohou podporovat dýchací cesty a zároveň pomáhají 
nabudit naši psychiku. K těmto olejům jsou pak přidány další 
speci� cké oleje, které po povzbuzení navodí pocit uvolnění.

vláčnou, uvolňovat nervové napětí. Mezi lecitinové pleťové 
LECIDERMA SHEA LAVEN-

, který obsahuje levandulový 
éterický olej. Ten bývá vhodný 
pro citlivou pokožku obličeje 
se sklonem k  zánětům. Dále se 

LECIDERMA 
, do kterého máte 

možnost přidat jakýkoliv éterický 

A co na tělo? Nemůžeme ho ošidit. Na ošetření použijeme dobré. Samozřejmě není dobré trávit na sluníčku od rána do 
večera celé léto, ale vitamín D, který dostáváme do těla přes 
kůži pomocí UV záření, je pro život důležitý. Nevyhýbejme 

Sára Celundová

www.karelhadek.eu
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Při nachlazení Vám mohu vřele doporučit FIN-
SKOU SAUNU. Vůně éterických olejů z borovice, 

jalovce a eukalyptu pomůže uvolnit i pověstnou 
pánskou rýmičku.

Pozitivní účinky na dýchací cesty má i směs HORSKÁ SAUNA 
s vůní rozmarýnu, POLÁRNÍ a LESNÍ. Samozřejmě, že každá 
ze směsí se lehce liší. Například POLÁRNÍ směs může mít díky 
olejům z máty, šalvěje a cypřiše sekretolytické a antiseptické 
účinky. Kdo si chce dopřát trochu exotiky, bude mu jistě pří-
jemná osvěžující vůně citrusů ve směsi ČÍNSKÁ SAUNA. Citru-
sovou vůni doplňuje skořicový éterický olej. Tato směs může 
mít vliv na povzbuzení organismu. Kousek exotiky Vám může 
nabídnout i vyvážená kombinace éterických olejů z levandule, 
citronu, jalovce a máty ve směsi JAPONSKÁ SAUNA. Tuto kom-
binaci vůní oceníte především, pokud pociťujete stav vyčerpání 
a podrážděnosti. Zajímavá směs vůní tymiánu, badyánu, máty 
a smrku s posilujícím a antiseptickým účinkem – to vše v sobě 
skrývá směs RUSKÁ SAUNA. Litsea cubeba ruku v ruce s le-
vandulí a badyánem utváří jedinečnou směs pro RELAX, která 
velmi příjemně voní a navozuje pocit pohody.

Použití vybrané směsi je velice jednoduché. Ze zkušeností na-
šich klientů víme, že v potírně pro 4 osoby stačí 10 až 15 kapek. 
Směs nikdy nekapejte přímo na saunová kamna ani do vody 
určené k polévání kamen. Ideální je nanést potřebné množství 
na kousek dřeva nebo vlhký ubrousek, který necháte ležet 
v blízkosti kamen, kde proudí vzduch a vůně jsou tak unášeny 
do prostoru potírny.

Jestliže navštěvujete veřejné sauny, může při používání směsí 
nastat problém. Protože, co voní jednomu, nemusí vonět dru-
hému. Řešením, jak si dopřát voňavý požitek i po veřejné sauně, 
by mohly být masážní oleje, krémy – LEVANDULOVÝ, SKOŘI-
COVÝ, LECITOL ROYAL, LECITOL YLJA. Těm, kteří jsou kreativní 
a rádi si vytváří vlastní kombinace vůní a terapeutických účinků, 
mohu doporučit LECITOL NEUTRAL. Použitím masážních olejů 
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navíc spojíte příjemné s užitečným. Ošetříte 
pokožku i navodíte psychickou pohodu.

Tak neváhejte a dejte sychravému počasí 
a pochmurné náladě sbohem. Nechte se 
hýčkat teplem a rozličnými vůněmi.

Iva Šimonková

Zelenobílé 
výrobky
Krásně a nenásilně mi vaše zelenobílé výrobky zapadly do 
života, a myslím, že ne jen mně. Při kurzech aromaterapie nám 
bylo vyprávěno tolik informací, až se hlava točila, ale dodnes 
rady využíváme. Při masážích dávám klientům vybrat olejíček 
z čakrové sady, který přidávám do čistého masážního oleje 
a vždy si dotyčný vybere ten správný, který mu voní právě 
v daném okamžiku.

V kanceláři v tomto podzimním období je VIROSAN do aroma-
lampy naprosto bezkonkurenční. Při mytí nádobí a při úklidu 
ORANGE -SANITOL nádherně umyje a provoní celý prostor. 
A  už si ani neumím představit, že bych nově narozenému 
miminku nedala do vínku testovací BABY SADU s NOSNÍM 
OLEJEM. A  taktéž oceňuji i  rady, když nenajdu v  Aromce, 
mohu se ozvat a vy vždy odpovíte.

Proto do dalších let, ne jen do nového roku, přeji hodně sil 
a nápadů.

Milena Králová

navíc spojíte příjemné s užitečným. Ošetříte 
pokožku i navodíte psychickou pohodu.

Tak neváhejte a dejte sychravému počasí 
a pochmurné náladě sbohem. Nechte se 

Při nachlazení Vám mohu vřele doporučit
SKOU SAUNU.

jalovce a eukalyptu pomůže uvolnit i pověstnou 
pánskou rýmičku.
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Non -stop CANDIÖL, stop 
antibiotikům
Ještě poměrně nedávno jsem byla pyšná na své zdraví, svou 
imunitu. Zatímco všechny v mém okolí zahnalo do postele 
nachlazení, chřipka či angína, já byla jako rybička. Pak se ale 
něco zlomilo a já začala nemocem podléhat taky a daleko 
častěji. Nejdřív jsem začala trpět na opakující se záněty mo-
čového měchýře. Bylo jich celkem 6 a pokaždé mi doktoři 
předepsali příděl antibiotik, která sice zánět odstranila, ale 
nevyléčila. Záněty jsem zažehnala až díky JALOVCOVÉMU 
A ČAJOVNÍKOVÉMU ÉO.

Když už jsem myslela, že mám díky aromaterapii vyhráno, 
objevil se další problém – angíny.

Bílé čepy na mandlích a stupňující se bolest v krku se poprvé 
objevily na jaře tohoto roku. Nemoc se během pár dní zhoršila 
natolik, že byla nakonec nutná operace… Z angíny byl rázem 
zánět mandle. Ač se to nezdá, mandle jsou pro naše zdraví 
poměrně důležité. Fungují totiž jako � ltr, který při dýchání 
zachytává škodlivé bakterie a viry. Ztráta mandle mě tedy 
dost mrzela…

O to větší bylo zklamání, že i přes hospitalizaci v nemocnici 
a nasazená silná antibiotika se mi nemoc po dvou týdnech 
od operace vrátila a napadla pravou mandli. Asi 
nejvíc mě ale mrzelo, že nikdo z dok-
torů neudělal ani jediný stěr z krku. 
Prostě nasadili další antibiotika a ono 
už to nějak dopadne. Dopadlo… tak, 
že jsem po třech měsících opět do-
stala angínu.

Předepsané léky jsem si znechu-
ceně a naštvaně vyzvedla v lékárně 
pro případ nouze a opět se obrátila 
k aromaterapii. Tentokrát byl mým 
zachráncem CANDIÖL, který jsem 

si kapala do krku 5× denně po třech kapkách. Ostrá příchuť 
v sobě ukrývá mimořádné antivirální, antimikrobiální a proti-
plísňové účinky. Musím přiznat, že na čepy osypanou mandli 
působilo pár kapek CANDIÖLU jako žíravina. Štípalo to a pá-
lilo, ale po pár aplikacích jsem si na „chuť“ zvykla a světe, div 
se i moje milovaná osamocená mandle byla jako nová! Otok 
krku zmizel a bolest s ním. Zažehnání angíny bez antibiotik 
jsem sice oslavila, ale rozhodně jsem neusnula na vavřínech. 
Přípravek jsem brala poctivě dál cca 5 týdnů i přesto, že byla 
nemoc zjevně pryč. Výsledkem je, že jsou antibiotika nedot-
čená a já jsem zdravá a spokojená opět díky aromaterapii.

Iva Šimonková

Anděl aromaterapie na horách
Léto uteklo jako voda. Ani jsme se nenadáli a slevové portály 
nabízí místo zájezdů k moři zájezdy na hory. V prvním čísle 
časopisu Aromaterapie pro Vás kolegyně připravila článek 
o cestovatelském minimu hadkovských přípravků do teplých 
krajin, které rozdělila do dvou praktických částí, a to přípravky 
pro denní potřebu a hygienu a přípravky pro výjimečné pří-
pady. Pokud máte ještě z letní dovolené nevybalenou tašku 
onoho cestovatelského minima, určitě bych zachovala část 
první, tedy tu „hygienickou“, kde by měl mít své jisté místo 
ZUBNÍ OLEJ, HY -INTIMA a  libovolný sprchovací olej, a jen 
trochu pozměnila část druhou tak, aby se nám přípravky hodily 
na sněhem pokryté hory.

Každý ví, že v momentě, kdy udeří mrazy, naše pokožka trpí. 
Proto by v „aromataštičce“ rozhodně neměl chybět alespoň 
jeden z balzámů na ošetření rtů pro zvýšení jejich elasticity. 
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a nasazená silná antibiotika se mi nemoc po dvou týdnech časopisu Aromaterapie pro Vás kolegyně připravila článek 
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pady. Pokud máte ještě z letní dovolené nevybalenou tašku 
onoho cestovatelského minima, určitě bych zachovala část 
první, tedy tu „hygienickou“, kde by měl mít své jisté místo 
ZUBNÍ OLEJ, HY -INTIMA
trochu pozměnila část druhou tak, aby se nám přípravky hodily 
na sněhem pokryté hory.

Každý ví, že v momentě, kdy udeří mrazy, naše pokožka trpí. 
Proto by v „aromataštičce“ rozhodně neměl chybět alespoň 
jeden z balzámů na ošetření rtů pro zvýšení jejich elasticity. 
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nejvíc mě ale mrzelo, že nikdo z dok-
torů neudělal ani jediný stěr z krku. 
Prostě nasadili další antibiotika a ono 
už to nějak dopadne. Dopadlo… tak, 
že jsem po třech měsících opět do-

Předepsané léky jsem si znechu-
ceně a naštvaně vyzvedla v lékárně 
pro případ nouze a opět se obrátila 
k aromaterapii. Tentokrát byl mým 
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od operace vrátila a napadla pravou mandli. Asi 
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LIPPEA SPF je díky ochrannému faktoru 10 skvělým ochrán-
cem jemné kůže rtů před vlivy UV záření. A pro ty, kteří trpí 
na opary, vřele doporučuji HERPILAN, ten pomáhá pečovat 
o rty se sklonem k oparům.

U balzámů zůstaneme i při ošetřování pokožky těla. Rozdíl mezi 
krémy a balzámy je ten, že balzámy neobsahují vodu, která, 
jak je známo, způsobuje naší pokožce v mrazivém počasí víc 
škody než užitku. Vhodnými přípravky pro toto období jsou 
například tělový balzám BORO BORO, který se hodí především 
pro sušší typy pokožky a má velmi příjemnou vůni, nebo bez-
vodý krém WINTERSHEA, jímž si můžeme potřít ruce i obličej 
před odchodem na vytouženou lyžovačku.

Jeden přípravek z letní „aromataštičky“ se nám bude hodit i na 
horských štítech, a to OPALOVACÍ OLEJ s libovolným faktorem. 
Protože i na horách svítí sluníčko a teploty hluboko pod nulou 
v nás mohou vyvolat pocit, že se vlastně nemůžeme opalovat. 
Ale to je omyl. Pak se může velmi snadno stát, že se vrátíme 
ze sjezdovky se zarudlými a na dotek citlivými tvářemi. Tehdy 
se opět dostane ke slovu další přípravek z cestovatelské první 
pomoci LEVANDULOVÝ OLEJ, který může citlivou pokožku 
zklidnit.

Následky našeho špičkového sportovního výkonu na lyžích či 
sáňkách se nám připomenou během prvních chvil v klidovém 
režimu. Všichni sváteční sportovci to znají – bolavý sval v noze, 
ztuhlá a bolavá záda. Co s tím? Úlevu Vám může přinést jemná 
masáž s přípravkem DR. VOŠTĚP. Látky obsažené v přípravku 
mohou zlepšit látkovou výměnu a pomáhají vyplavit z těla kyse-
linu mléčnou. Pokud nebudete mít po ruce nikoho, kdo by Vám 
namožená záda namasíroval, nezoufejte. Přípravek DR. VOŠTĚP 
může výborně posloužit i jako koupelový olej. Takže nezbývá 
nic jednoduššího než napustit vanu horkou vodou, přidat dvě 
polévkové lžíce oleje a  vložit své bolavé a  unavené tělo do 
náruče příjemné vůně rozmarýnu a jalovce.

Za zmínku určitě stojí i prohřívací masážní oleje, které už třeba 
máte doma. Masážní olej CAYATHERM a THERMOTON mohou 
mít díky obsaženým olejům skvělé prokrvující účinky. Po jejich 
vmasírování na bolavé místo můžete pociťovat teplo – slabší 
i silné (na každého prohřívací oleje působí jinak). A s teplem 
přijde i vytoužený pocit úlevy od bolesti, nebo dokonce její 
úplné odeznění.

Kdo by si chtěl dopřát TOP relaxační večer po sportovním vý-
konu, může si s  sebou přibalit například RELAXAČNÍ nebo 
UVOLŇUJÍCÍ SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ. Podle mých zku-
šeností si troufám říct, že po těchto procedurách bude Vaše 
zlámané tělo druhý den naprosto � t.

Doma bych ale rozhodně nenechávala bodyguarda naší imu-
nity – ELEUTHEROCOCC. Protože ani pověstný horský ozon 
bez bacilů nefunguje na 100 %. A kdo by chtěl 
zimní radovánky trávit v posteli s horečkami.

A neodpustím si ještě jednu radu. Prosím neza-
pomínejte ani na cestovní minimum pro Vaše 
čtyřnohé parťáky, pokud Vás budou doprovázet 
na horských túrách. I oni mohou po fyzickém 
výkonu pociťovat bolest svalů nebo mít 
rozpraskané packy. V tom případě bych 
doporučovala přibalit přípravky FAUNA 
PADS na ošetření tlapek před i  po vy-
cházce, FAUNU THERMOL pro uvolnění 
a prohřátí namožených svalů a pro posí-
lení imunity IMUNOFAUNU.

Iva Šimonková

. Protože ani pověstný horský ozon 
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cem jemné kůže rtů před vlivy UV záření. A pro ty, kteří trpí 

HERPILAN, ten pomáhá pečovat 

U balzámů zůstaneme i při ošetřování pokožky těla. Rozdíl mezi 
krémy a balzámy je ten, že balzámy neobsahují vodu, která, 
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Mytí vlasů
Zdravím AKH, chtěla bych napsat pár řádků a podělit se o zku-
šenosti s kosmetikou AKH. Začnu přípravkem – MYCÍ OLEJ 
NA VLASY. Zhruba před třemi lety jsem přešla na metodu 
NO SHAMPOO mytí vlasů. Tato doba byla velmi náročná na 
výdrž a nepodvolení se konzumnímu šamponu, který myje 
sám, jen co se nanese. U mytí vlasů bez šamponu je procedura 
mytí značně zdlouhavější. Vlasy musíme dobře namočit vodou 
a začít „drbat“ pokožku hlavy pomocí prstů a masírovat. Oplach 
a  nanovo. Trvá to i  několik desítek minut a  hlavně několik 
týdnů, než si pokožka hlavy zvykne a přestane produkovat 
méně a méně vlasového mazu. V tuto dobu, ruku v ruce, jsem 
používala výše zmíněný olej na mytí vlasů. Zhruba půlku čajové 
lžičky oleje naředím vodou a  dobře prokvedlám vidličkou, 
abych vytvořila emulzi. Vlasy je velmi důležité zbavit prachu, 
a tedy řádně namočit vodou a již začít vlasy a pokožku ma-
nuálně drbat. Dále postupně nanáším emulzi a nepřestávám 

hlavu drbat, opláchnu, nanesu emulzi a proces se 
opakuje, než vyčerpám ve skleničce připravenou 
mycí směs. Chtěla bych dále zmínit, že výsledek 
nemusí být ze začátku stoprocentní, samotné mi 
to dalo x měsíců pozorování, co a jak mi funguje 

a nefunguje. Také záleží na typu a kvalitě 
vody. Vypozorovala jsem, že se mi vlasy 
lépe myjí v prostředí, kde je voda měkčí. 
Po umytí vlasy postříkám směsí EO v roz-
prašovači pro vůni, popřípadě i kdykoliv 
během dne, když si vzpomenu. Zejména 
během horkých dní vlasy osvěžím touto 
připravenou směsí (pár kapek EO s vodou), 
nosím ji všude s sebou v malém kapesním 
rozprašovači a aplikuji dle potřeby, když 
chci vlasům dodat svěžest a vůni. Kolikrát 
si vlasy do týdne myji, se liší dle fyzické 
námahy a prostředí, ve kterém se pohybuji, 

není na to tedy jasná odpověď. 
Chtěla bych dále zmínit, že si 
vlasy barvím Hennou, přírodním 
barvivem. Struktura vlasů se mi 
též obrovsky zlepšila díky kom-
binaci tohoto celkově šetrnějšího 
přístupu, přes mytí až k barvení.

Určitě bych dále doporučila AKH 
parfémy, můj velmi oblíbený je 
typ MAGIC. Velikost lahvičky je 
velmi praktická a nosím ji s sebou 
v kabelce. Vůně není agresivní, 
je příjemná, jemná. Konvenční 
parfémy již delší dobu nemůžu vystát a nejspíš to bude tím, 
že jsem si zvykla na jemnější vůně, přírodní, a ne tu agresivní 
chemickou směs čehosi.

Dále bych chtěla poděkovat i vašemu NOSNÍMU OLEJI BABY, 
který jsem nosila s sebou do klimatizovaných prostor, neboť 
moje nosní sliznice velmi trpí v takovýchto prostorech. Po po-
užití oleje je sliznice krásně zvlhčená a netrápí mě suchost. 
V současné době si ale postačím s jakýmkoliv olejem, který 
jednoduše aplikuji pomocí ušní tyčinky do nosní dírky a zevnitř 
jemně potřu.

Ráno se neobejdu bez deodorantu HAPPY DEO, zuby si čistím 
olejem na zuby, který mám taktéž velmi oblíbený.

Oleje se staly v mém životě denním chlebem, neumím si bez 
nich kosmetiku už ani představit a jsem velmi vděčná, že jsem 
svoji cestu začala právě s vašimi přípravky a ještě víc, že se k nim 
stále vracím, beru je všude s sebou kamkoli jedu po světě.

Přeji vám velmi mnoho dalších úspěchů a úspěšných let pod-
nikání.

S pozdravem Ing. Kateřina Schreiberová

nuálně drbat. Dále postupně nanáším emulzi a nepřestávám 
hlavu drbat, opláchnu, nanesu emulzi a proces se 

opakuje, než vyčerpám ve skleničce připravenou 
mycí směs. Chtěla bych dále zmínit, že výsledek 
nemusí být ze začátku stoprocentní, samotné mi 
to dalo x měsíců pozorování, co a jak mi funguje 

a nefunguje. Také záleží na typu a kvalitě 
vody. Vypozorovala jsem, že se mi vlasy 
lépe myjí v prostředí, kde je voda měkčí. 
Po umytí vlasy postříkám směsí EO v roz-
prašovači pro vůni, popřípadě i kdykoliv 
během dne, když si vzpomenu. Zejména 
během horkých dní vlasy osvěžím touto 
připravenou směsí (pár kapek EO s vodou), 
nosím ji všude s sebou v malém kapesním 
rozprašovači a aplikuji dle potřeby, když 
chci vlasům dodat svěžest a vůni. Kolikrát 
si vlasy do týdne myji, se liší dle fyzické 
námahy a prostředí, ve kterém se pohybuji, 
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TŘEZALKOVÝ OLEJ – Po pôrode som mala problém s boles-
tivou kostrčou, ktorú som si potierala ľubovníkovým olejom. 
Vďaka oleju, masážam a jemnému cvičeniu problém prešiel.

ENDOPARAZIN – V rámci príprav na bábätko sme odčervili 
nášho psíka – klasicky odčervovacou tabletou od veterinára. 
Pre istotu absolvoval aj týždňovú kúru ENDOPARAZINOM. 
Považujem ju za úspešnú, lebo výkaly mal všetkých farieb 
a konzistencií, žiadne červíky som v nich nevidela, ale ani som 
ich veľmi neskúmala. Kúru absolvoval preventívne aj otecko. 
Pocitovo a prejavmi ju prirovnal ku kúre liekom Vermox (An-
tihelmintikum predpisované lekárom) a po absolvovaní cítil 
zlepšenie.

Bábätko už je na svete. Malo problém s  vyrážkou a  malo 
veľmi suchú pokožku. Začali sme takmer každodenne použí-
vať HEŘMÁNKOVÝ DĚTSKÝ KOUPELOVÝ OLEJ A DĚTSKÝ 
MÁSAŽNÍ OLEJ. Vidím veľké zlepšenie. Bábätko rýchlo na-
rástlo a vytvorilo sa mu hneď niekoľko brád, medzi ktorými 
mu zachytávalo mliečko a pekne tam pracovalo. Výsledkom 
bol zápal a mliečko sa vyzrážalo na páchnuci tvaroh. Vďaka 
oleju do kúpeľa sa umyjú a premažú aj ťažko dostupné miesta. 
Zo začiatku sme používali aj MANDLOVÝ DĚTSKÝ UMÝVACÍ 
OLEJ, ale po ustúpení ťažkostí už nie je potrebný. Po kúpeli 
bábätko celé natierame Detským masážnym olejom, ktorý 
má vysokú viskozitu a v záhyboch dlhšie ostane. Týmto a tiež 
úpravou jedálnička (vylúčila som pikantné a korenisté jedlá) 
celý problém s vyrážkou, záhybmi a suchou pokožkou ustúpil.

FENYKLOVÝ MASÁŽNÍ OLEJ – Jemná masáž bruška olejom 
pomáha čeliť nepríjemnostiam s trá-
vením, konkrétne s nočnou zápchou 
a nadúvaním.

Ďakujem a srdečne zdravím.

Sylvia
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Omluva
Společnost 1. Aromaterapeutická KH a. s. se tímto omlouvá 
společnosti Johnson & Johnson za mylné uveřejnění informace 
o složení dětských vlhčených ubrousků, ve kterém sdělila, že 
tyto vlhčené ubrousky obsahují nebezpečnou chemickou látku. 
Společnost Johnson & Johnson ve vlhčených ubrouscích látku 
methylisothiazolinone nepoužívá. Mylné sdělení bylo převzato z 
citací jiných webových portálů a došlo tak k uvedení informace 
o výrobcích společnosti Johnson & Johnson, která neodpovídá 
skutečnosti.

Michaela Švorcová 

Miminko – příprava na jeho 
příchod a první týdny
Naša rodina sa rozrástla o nového člena a celé toto dobrodruž-
stvo nám pomohlo zvládnuť aj pár produktov pána Hadka. 
Ako prvorodička som sa pred pôrodom snažila na nastávajúce 
obdobie pripraviť, no pracovné povinnosti a jarný zhon mi tento 
plán zmenili a k veci som pristupovala skôr intuitívne a veľmi 
som neštudovala, párkrát som si zacvičila gravidjógu a hlavne 
som sa snažila odpočívať. Aj preto som presvedčená o účinnosti 
produktov pána Hadka, nič iné som totiž pravidelne nerobila.

INTIMISS – Pred pôrodom som si pravidelne (takmer každý 
večer) natierala hrádzu balzamom INTIMISS – obyčajné ma-
zanie zvonka, bez masáže. Tkanivo sa mi pekne vyživilo a zís-
kalo elasticitu, takže pri pôrode nebolo potrebné nastrihnutie 
a poranenia boli minimálne, bez nutnosti šitia.

HY -INTIMA – Mycí olej používam dlhodobo pravidelne. Po-
užívala som ho aj po pôrode a prispel k rýchlemu zotaveniu 
a hojeniu pôrodných poranení.

celý problém s vyrážkou, záhybmi a suchou pokožkou ustúpil.

 – Jemná masáž bruška olejom 
pomáha čeliť nepríjemnostiam s trá-
vením, konkrétne s nočnou zápchou 

Miminko – příprava na jeho 

o výrobcích společnosti Johnson & Johnson, která neodpovídá 
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EXTRAKTU najdete na našem webu, v nabídce „KE STAŽENÍ“ 
je o něm brožurka, kterou lze i stáhnout, případně vytisknout.

Dále pak mohu doporučit i výrobky obsahující echinaceový 
extrakt. Tento však není součástí naší nabídky. Lze jej pořídit 
buď v lékárnách či eshopech na internetu. Významnou roli 
hraje i strava bohatá na vitamíny, makro- a mikroelementy. 
Tedy masové vývary se zeleninou, zeleninové saláty a ovoce. 
Nutno zmínit např. citron, cibuli, česnek a jako sladidlo lze 
doporučit osvědčený med. Zmíněné potraviny jsou nejen 
vhodnou prevencí onemocnění, ale i v případě onemocnění. 
Samozřejmě, že i aromaterapie má co nabídnout. Vynikající 
prevencí jsou koupelové oleje. Jako specialitu pro toto roční 
období Vám mohu doporučit EUKAPYPTOVO -TYMIÁNOVÝ 
KOUPELOVÝ OLEJ. Já osobně, pokud mám pocit, „že na mě 
něco leze“, si okamžitě dopřeji až hodinovou koupel v této 
specialitě. Dobře může posloužit i KOUPELOVÝ OLEJ BO-
ROVICOVÝ či ROZMARÝNOVÝ. Pokud byste měla k dispo-
zici saunu, její návštěvy mohu jen a jen doporučit. V nabídce 
� rmy se nachází směsi éterických olejů speciálně pro sauny. 
Pokud sauna k dispozici není, lze je použít i k běžné inhalaci 
v domácnosti, např. v  ložnici či obývacím pokoji. Z dalších 
směsí éterických olejů, které mohu doporučit jako 
dobrou prevenci ať již bakteriemi či 
viry způsobovaných onemocnění, 
by byla směs AROMECLIMA, VIRO-
SAN, ATEMOL, CHINA. Pokud bu-
dete upřednostňovat vlastní směsi, 
k jejich vytváření mohu doporučit 
BOROVICOVÝ, SMRKOVÝ, JED-
LOVÝ, TYMIÁNOVÝ (ČERVENÝ), 
MATEŘÍDOUŠKOVÝ, DOBRO-
MYSLOVÝ, ROZMARÝNOVÝ, 
LEVANDULOVÝ, HŘEBÍČKOVÝ, 
SKOŘICOVÝ, BADYÁNOVÝ a jistě 

Pokud sauna k dispozici není, lze je použít i k běžné inhalaci 
v domácnosti, např. v  ložnici či obývacím pokoji. Z dalších v domácnosti, např. v  ložnici či obývacím pokoji. Z dalších 
směsí éterických olejů, které mohu doporučit jako 
dobrou prevenci ať již bakteriemi či 
viry způsobovaných onemocnění, 

AROMECLIMA, VIRO-
. Pokud bu-

dete upřednostňovat vlastní směsi, 
k jejich vytváření mohu doporučit 
BOROVICOVÝ, SMRKOVÝ, JED-
LOVÝ, TYMIÁNOVÝ (ČERVENÝ), 
MATEŘÍDOUŠKOVÝ, DOBRO-
MYSLOVÝ, ROZMARÝNOVÝ, 
LEVANDULOVÝ, HŘEBÍČKOVÝ, 

 a jistě 

v domácnosti, např. v  ložnici či obývacím pokoji. Z dalších 
směsí éterických olejů, které mohu doporučit jako 
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naVážená poradno,

přes moji kamarádku jsem se seznámila s vaší � rmou. Obracím 
se na Vás s prosbou o radu. Každý rok s přicházejícím podzimem 
a zimou se potýkám se zdravotními problémy. Rýma, nastydnutí 
a chřipky mě provází až do jara. Je zde nějaká možnost se za 
pomoci aromaterapie těmto zdravotním problémům vyhnout?

Předem velmi děkuji za odpověď.

Božena H.

Milá paní Boženo,

děkuji Vám za Váš mail i  důvěru, se kterou se na poradnu 
obracíte. Problémy, které popisujete, mají v daném období 
žně. Navštíví značnou část populace. Primárně to však není 
o aromaterapii, ale o imunitě. Proto existuje i druhá část po-
pulace, kterým se dané choroby vyhýbají.

V této souvislosti bych rád zmínil, že zhruba 70% naší imunity 
se nachází v  trávicím traktu. Pokud zde není vše v  nejlep-
ším pořádku, mají to choroby celkem jednoduché. Takže to 
první, co bych mohl doporučit, je konzumace pampeliško-
vých listů. Bližší informace o pampelišce a jejich účincích lze 
dohledat v archivních číslech časopisu Aromaterapie, který 
je v elektronické podobě na našem webu. Zajímavý je na-
příklad článek v Aromaterapii 2/3 z roku 2007 na str. 7 až 9. 
Dalším vynikajícím průvodcem chladného ročního období 
je ELEUTHEROCOCCOVÝ EXTRAKT. Prokazatelně navyšuje 
imunitu a napomáhá tak organizmu aktivněji a účinněji se 
bránit před patogenními bakteriemi a viry. Krom zvyšování 
imunity optimalizuje funkce organizmu a působí jako adapto-
gen. Dávkování pro dospělého člověka je 3 x denně 15 až 30 
kapek. Užívat lze ELEUTHEROCOCCOVÝ EXTRAKT prakticky 
neomezeně dlouho. Informace o  ELEUTHEROCOCCOVÉM 

Tedy masové vývary se zeleninou, zeleninové saláty a ovoce. 
Nutno zmínit např. citron, cibuli, česnek a jako sladidlo lze 
doporučit osvědčený med. Zmíněné potraviny jsou nejen 
vhodnou prevencí onemocnění, ale i v případě onemocnění. 
Samozřejmě, že i aromaterapie má co nabídnout. Vynikající 
prevencí jsou koupelové oleje. Jako specialitu pro toto roční 
období Vám mohu doporučit děkuji Vám za Váš mail i  důvěru, se kterou se na poradnu 
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na velice dobře nejen zvlhčuje přesušenou nosní 
sliznici, odstraňuje nepříjemné pocity sucha 
v nose, ale obsažené éterické oleje poskytují 
výbornou ochranu před nasídlením 
patogenních mikroorganizmů do 
nosní dutiny.

Sice nemohu garantovat, že 
dodržování výše uvedených 
opatření se zárukou zabrání 
onemocnění, ale pravděpo-
dobnost je značně vysoká. 
A i pokud by k onemocnění 
došlo, bude mít lehčí průběh 
a  také následná rekonva-
lescence bude kratší. Budu 
rád, pokud Vám moje od-
pověď bude užitečná a přeji 
bezproblémové zimní měsíce.

Karel Hadek

 

Dobrý den, pane Hadku, obracím se na vás s prosbou, zda byste 
mi mohl vysvětlit, jaký je rozdíl mezi silicemi, esencemi, esenci-
álními a éterickými oleji. Také by mě zajímalo, které z nich jsou 
případně vhodné ke konzumaci.

Předem Vám děkuji za odpověď.

Milena D.

Milá paní Mileno, děkuji za Váš dotaz, na který není vůbec 
jednoduché odpovědět. Důvod bych spatřoval ve státním 

i  mnohé další antibakteriální a  antivirální oleje. Výše zmí-
něné éterické oleje či jejich směsi vidím i jako velice účinnou 
prevenci onemocnění mimo domov. Hromadnou dopravu, 
nákupní centra a další místa, kde se shromáždí vyšší koncen-
trace lidí, jsou ideální pro šíření kapénkových infekcí. Jako 
ironie osudu mi připadá konstatování, že nejnebezpečnější 
místa, kde je nejvyšší možnost se nakazit, jsou čekárny lé-
kařů… Zde pak považuji za povinnost, pokud se onemocnění 
chceme vyhnout, používat např. ochrannou roušku ošetřenou 
éterickými oleji a  takto deaktivovat kapénky obsažené ve 
vdechovaném vzduchu. Ona ale stačí i lahvička éterického 
oleje v kapse či kabelce a v případě potřeby či nutnosti ap-
likovat pár kapek oleje či směsi na kapesník a vdechovaný 
vzduch přes něj „� ltrovat“.

Při dostatečných znalostech se nabízí i možnost vnitřního 
použití éterických olejů. Koneckonců, např. česneková po-
lévka či topinka s česnekem není nic jiného než konzumace 
éterických olejů v jejich původním zdroji. Při bolestech v krku 
se velice osvědčil a musím dodat, neznám nic lepšího než 
CYPŘIŠOVÝ OLEJ. Pro stejné účely lze použít i méně chutnou 
směs éterických olejů CANDIÖL. Zde se aplikuje jedna kapka 
cypřišového oleje či CANDIÖLU přímo do pusy. Smícháme 
s připravenými slinami a co nejpomaleji polykáme. Od klientů 
mám informace, že dobrou volbou při bolestech v krku je 
i preparát HALITOSAN. Aplikujeme malé množství do úst 
a též co nejpomaleji polykáme. Ač mohu prohlásit, že se mi 
úspěšně daří nemocem vyhýbat, rýma je problém, který, byť 
zřídka, i mě navštíví. Zde pak střídavě, dle potřeby používám 
NOSNÍ OLEJ, případně i DONOSOL. Zmínit musím i LECINOS, 
který jsem si oblíbil pro jeho vlastnosti. V zimních měsících 
jsou místa našeho pobytu vytápěna. To s sebou přináší i pro-
blém suchého vzduchu. LECINOS, coby lecitinová emulze, 

velice dobře nejen zvlhčuje přesušenou nosní 
sliznici, odstraňuje nepříjemné pocity sucha 
v nose, ale obsažené éterické oleje poskytují 

patogenních mikroorganizmů do 

Sice nemohu garantovat, že 
dodržování výše uvedených 
opatření se zárukou zabrání 

rád, pokud Vám moje od-
pověď bude užitečná a přeji 
bezproblémové zimní měsíce.

velice dobře nejen zvlhčuje přesušenou nosní i  mnohé další antibakteriální a  antivirální oleje. Výše zmí-
něné éterické oleje či jejich směsi vidím i jako velice účinnou 
prevenci onemocnění mimo domov. Hromadnou dopravu, 
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nazřízení. Máme demokracii a každý si tedy může psát, co chce. 
To samozřejmě platí i pro mě. Ani já nejsem vlastníkem pa-
tentu na rozum, takže následující řádky jsou jen a jen mými 
úvahami. Samozřejmě, Vámi popisované „anarchie“ v pojme-
nování oněch voňavých vodiček vyzískaných z různých silič-
natých rostlin jsem si všiml již dávno. Přiznávám, řešil jsem to 
po svém, nevěnoval jsem tomu pozornost. Následující řádky 
tedy neberte jako konstatování faktů, ale jen „moji pravdu“. 
V principu lze říci, že se jedná o tu samou věc, která má mnohá, 
různá označení. A to ve Vašem výčtu nejsou uvedeny další 
názvy, jako třeba aroma oleje, vonné oleje a jistě by se našla 
i další označení. Slovo esence mi v tomto smyslu nic neříká, 
neboť toto slovo má opravdu velice širokou možnost výkladu. 
Krom Bachových esencí máme esence čajové, do pečiva a já 
nevím, jaké ještě. Takže význam slova by mohl být substance 
či podstata. Taktéž termín „esenciální olej“ nevnímám jako 
vhodný pro označování. I zde je výklad tohoto slova značně 
široký: hlavní, důležitý, podstatný, základní… Ať mudruji, 
jak mudruji, nic z  toho se mi nehodí. Domnívám se však, 
že používání termínu „esenciální olej“ je dáno počeštěním 
jejich anglického označení „essential oil“. Jinak je tomu se 
silicemi. Slovo silice, ač zní dle mého cize, znamená směs von-
ných těkavých látek a je ryze českým speci� kem. Když jsem 
s aromaterapií začínal, dočetl jsem se o rostlinách, které tyto 
složky obsahují. Právě díky obsahu těchto vonných těkavých 
složek, které jsou v rostlinné říši vždy ve směsi, dostaly tyto 
rostliny označení jako siličnaté. To se mi koneckonců jeví jako 
naprosto logické. Bohužel jméno autora tohoto pojednání 
nepamatuji, takže uvést ho nemohu. Konstatoval však, že 
tyto směsi různých jednotlivých biochemikálií se po jejich 
vyzískání (většinou se používá parní destilace) označují jako 
éterické oleje. Éterický znamená těkavý, prchavý. Tato vlastnost 
je pro dané oleje typická. Co mi ale vůbec nesedí a s čím si 
dodnes nevím rady, je označení „oleje“. Různé oleje, tak jak 

je známe, jsou husté, zatímco éterické oleje jsou většinou 
velice řídké. Něco jako voda. Zde by se mi proto daleko více 
líbilo a připadalo jako věcnější označení „éterické vodičky“. 
V mých začátcích, bylo to v tehdejším Západním Německu, 
jsem se domníval, že označení éterické oleje, bylo převzato 
do českého názvosloví nejspíše z němčiny, jež používá termín 
„ätheriche Öle“. Brzo jsem však zjistil, že věci se mají trochu 
jinak. Učení ve středověku zcela běžně používali latinský 
jazyk. To se pak samozřejmě týkalo i botaniky či medicíny. 
V samotné latině pak pro éterické oleje existuje několik ozna-
čení. Nejfrekventovanější a nejpoužívanější z nich je označení 
„oleum aethereum“. Jako daleko logičtější se mi proto jeví, 
že české označení éterický olej, tak i německé pojmenování 
mají svůj původ právě v latině. Tomu pak nasvědčuje, že jsou 
zde další země, které tento termín používají. Např.  Rusko: 
e� rnyje masla. Tak jsme se probrali džunglí pojmenování, 
nutno dodat, že tyto termíny nemají vliv na kvalitu stejného, 
byť různě pojmenovaného zboží. Kvalita těchto olejů je dána 
komplexem mnoha dalších faktorů, začínaje původem, přes 
pěstování, počasí, formu sběru i technologii výroby. Jak již 
jsem kolikráte zmiňoval, kvalitní éterický olej nemůže být 
levný. Ono to není ani tak o reálné ceně (pomerančový olej 
je levný, zatímco růže drahá) jako o srovnání. Tím je míněno, 
že můžete koupit např.  levandulové oleje (velkoobchodní 
cena bez DPH) jeden litr za zhruba 30 €, nebo taky za 500 €, 
případně i  více. Tento obrovský cenový rozdíl má celkem 
jednoduché vysvětlení. Za částku 30 € je to jen syntetická 
napodobenina, která toho má s přírodou jen pramálo společ-
ného, pokud vůbec. Na druhé straně, ona vysoká cena je dána 
špičkovou kvalitou. A takto bychom mohli de� novat cenové 
rozdíly prakticky u všech éterických olejů. Vzniká otázka, jak 
se v tom má orientovat konečný spotřebitel. Zde je odpověď 
velice obtížná. Jedno mohu garantovat. Nízká cena je zárukou 
nekvalitního oleje, nějaké té napodobeniny či pančovaného 
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…rok s rokem…
Čas běží a já přicházím na to, že se přiblížil termín vydání 
dalšího časopisu 4/2017. A to mne přimělo k ohlédnutí za 
událostmi, které proběhly a ovlivnily nás ať k lepšímu nebo 
horšímu. 

Nebudu je vypisovat, asi by časopis nestačil, neboť rok 2017 
je pro společnost 1. Aromaterapeutická KH a. s. rokem plným 
změn. Některé nám udělaly větší radost, některé menší, po 
některých zůstala bolest a zklamání. Ukázalo se, že volba 
změnit účetní systém byla správná, byť při výjimečnosti naší 
společnosti obtížnější, než jsme si mysleli.  V návaznosti na 
systém byl vytvořen nový e-shop, který je již nyní připravován 
na přijetí GDPR, zákona o ochraně osobních dat. Změny se 
objevují i v zákonech a podmínkách týkajících se výroby. 
Přesto jsme zvládli rozšířit nabídku přípravků o CLIMAFRESH, 
PANTESON, MOSKYTOL, BRONOL, ORANGE-ACIDOL . 
Z vašeho stále rostoucího zájmu o náš sortiment usuzuji, že 
vám naše výrobky dělají radost. Budeme rádi, pokud tomu tak 
bude i nadále. Jsme si vědomi slabých míst a na jejich posílení 
budeme pracovat i příští rok. Co nás tedy čeká? Dostavba 
skladů, kanceláří, šaten a zahájení výstavby nové prostorné 
budovy určené k výrobě našich přípravků. Bude zde i nová 
prostorná expedice. Z kraje roku přijde i mobilní aplikace pro 
zjednodušení vytváření objednávek z mobilních zařízení. Na 
trh přijde zase něco málo přípravků, a to kosmetických pro lidi 
i veterinárních pro zvířata. Takže se máme nač těšit všichni. 
Všechny zaměstnance naší společnosti čeká mnoho práce, 
ale jejich přáním je, abyste vy, naši zákazníci, byli spokojeni. 

oleje. Naopak vysoká cena není zárukou ničeho, podvodný 
prodejce může chtít vysokou cenou vyvolat dojem kvalit-
ního oleje. Konečný spotřebitel v principu nemá možnost si 
kvalitu pořizovaných olejů nějak ověřit. Obchod s éterickými 
oleji lze tedy označit za obchod s důvěrou. Proto doporučuji 
pořizovat éterické oleje jen tam, kde prodejce nabízí i záruky 
kvality, kde v případě nutnosti je možné olej i reklamovat. 
Na závěr pak i pár slov k vámi zmíněné konzumaci. Chápu, 
že máte na mysli vnitřní užití, to slovo konzumace mi tam 
ale nesedí. Konzumovat můžeme cibuli, česnek, celer, petr-
žel, jakož i mnohé další siličnaté rostliny. Éterické oleje jsou 
koncentrované účinné látky vyzískané ze siličnatých rostlin. 
Slovo konzumace bych tedy nahradil termínem „vnitřní tera-
peutické užití“. Jako odpověď bych uvedl, ano, můžeme, ale! 
Pokud jíme výše zmiňovanou zeleninu, používáme koření 
(např. pepř, curry) pijeme čaje (meduňka, lípa ad.) přijímáme 
i éterické oleje v nich obsažené. Odpověď je tedy naprosto 
jasná. Éterické oleje můžeme používat i vnitřně. To se však 
týká jen a jen éterických olejů nejvyšších kvalit. Vyzískaných 
výhradně z kvalitních rostlinných surovin a vyrobených za 
pomoci šetrné technologie. Bohužel mnohým prodejcům je 
příjemnější vůně peněz než vůně kvality. Syntetické či pan-
čované oleje nejenže v aromaterapii nemají co pohledávat, 
ale před jejich vnitřním užitím je nezbytně nutné varovat. 
I pokud máme k dispozic kvalitní oleje, jejich vnitřní použití 
je vázáno na odborné znalosti, pokud je chceme bezpečně, 
věcně a účinně používat. Mnohé, co se týká použití, včetně 
vnitřního, již bylo v časopisech Aromaterapie publikováno 
a  je k  dohledání na našem webu a  archivních časopisech, 
které tam jsou v elektronické podobě.

Budu rád, pokud Vám moje odpověď bude užitečná.

Karel Hadek
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informace o zkušenostech s našimi krémy, oleji. Děkuji za vaši 
podporu, za vaše informace, za vaše dopisy, za vaši chválu 
i za vaše pochopení. 

Všem přeji krásné vánoční svátky plné klidu, pohody a hlavně 
lásky. V novém roce 2018 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, 
radosti. Ať je pro nás všechny nový rok novou cestou radost-
nějšími dny. 

Michaela Švorcová

V předvánočním období vás obdarováváme a dle vaší reakce 
se nám to daří. Ne jinak tomu bude i letos. Vánoční dárek ob-
držíte k objednávkám nad 1000 Kč. Radost bychom vám rádi 
udělali několika tIpy na vánoční dárek. Při zadávání výroby 
dřevěných kroužků k vánočnímu dárku jsme ve chráněné dílně 
nechali vyrobit i dřevěné koule, které mohou být pěknou 
voňavou dekorací a dárkem pro vaše blízké. Dárkové balení 
koulí různých velikostí doplníte voňavou lahvičkou vámi vy-
braného oleje. Na kouli z tvrdého dřeva nakapete éterický 
olej a je to. Dřevo olej nasaje a voní i několik týdnů. Věřím, že 
tento netradiční dárek udělá radost nejednomu z vás.

A nyní mi již nezbývá než poděkovat celému týmu společnosti 
1. Aromaterapeutická KH a. s. za jejich lásku i trpělivost, se 
kterou všichni k práci přistupují. Za jejich ochotu, za jejich 
pozitivní přístup ke změnám, kterými procházíme, za jejich 
soudržnost, ochotu pomáhat si ve složitých situacích, ale 
i v osobních životních.  Také bych chtěla poděkovat vám, 
našim klientům, za důvěru v nás, v naše výrobky. Děkuji za 

ko
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ku

podporu, za vaše informace, za vaše dopisy, za vaši chválu 
i za vaše pochopení. 

Všem přeji krásné vánoční svátky plné klidu, pohody a hlavně 
lásky. V novém roce 2018 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, 
radosti. Ať je pro nás všechny nový rok novou cestou radost-
nějšími dny. 

Michaela Švorcová

SADY:
H9602S – 6 ks koulí – 62,45 Kč
H9602M – 9 ks koulí – 75 Kč
H9602L – 12 ks koulí – 91,71 Kč

ÉO dle vlastního výběru, ceny 
platné dle aktuálního ceníku. 
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HADKOVSKÝ KALENDÁŘ
20. 11. – 23. 11.

Svatý Kliment víc než kdo jiný, zimu si oblíbí.

Pro zářivý úsměv v podzimních plískanicích máme pro vás:
PŘÍPRAVKY PRO PÉČI O ZUBY A ÚSTA

1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508

24. 11. – 26. 11.

Když Kateřina po ledě chodívá, Eva potom blátem oplývá.

Pro naše nejmenší jsme připravili: PŘÍPRAVKY PRO PÉČI 
O CITLIVOU DĚTSKOU POKOŽKU

1005, 1207, 2034, 2035, 2708, 2709, 2713, 2729
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10. 11. – 16. 11.

Na svatého Josafata lepší kožich nežli vata.

Pro první období Hadkovského kalendáře jsme pro vás při-
pravili: INTIMNÍ PŘÍPRAVKY

1202, 1203, 1211, 1205, 1204, 1212, 1209, 1206, 1208, 4222

17. 11. – 19. 11.

Z ledu Alžběta má brod.

Zimní chlad neprospívá pokožce rukou, proto jsme na druhé 
období pro vás připravili: PŘÍPRAVKY NA PÉČI O POKOŽKU 
RUKOU

1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1710

20. 11. – 23. 11.

Svatý Kliment víc než kdo jiný, zimu si oblíbí.

Pro zářivý úsměv v podzimních plískanicích máme pro vás:
PŘÍPRAVKY PRO PÉČI O ZUBY A ÚSTA

1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1710

H
a

d
ko

vs
ký

 k
a

le
nd

á
ř

RUKOU

1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1710
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27. 11. – 30. 11.

Ondřejův sníh zůstane ležet 100 dní.

Abychom ochránili větrem namáhanou pokožku obličeje, 
připravili jsme na paté období kalendáře tuto nabídku:
REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE

1901, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1916, 1919, 
1920

1. 12. – 3. 12.

O Františku Xaveru ledový vítr � čí od severu.

Předposlední období Hadkovského kalendáře přináší vonnou 
nabídku: VÁNOČNÍ SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ

4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4307,4308, 4309, 4310, 
4311, 4312, 4313
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4. 12. – 7. 12.

Svatý Nikola, honí koně do dvora.

Pro blahodárné uvolnění od vánočního shonu doporučujeme: 
KOUPELOVÉ OLEJE

1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 
1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1038

Po dobu ,,Hádkovského kalendáře“ přidáme našim malood-
běratelům na zmíněné přípravky ještě slevu 5 % z vánoční 
ceny uvedené na e-shopu. Sleva bude odečtena na faktuře, 
ne při objednávce. Na ostatní přípravky obdržíte vánoční 

slevu 10% ( vánoční cena).

  Sleva 5%  10. 11. – 7. 12. 2017

Objednávky přijaté do 15. 12. 2017 
do 24.00 hodin budou vyřízeny 

následující týden. Objednávky 
přijaté po tomto datu budou 
vyřizovány od 5. 1. 2018

27. 11. – 30. 11.27. 11. – 30. 11.

Ondřejův sníh zůstane ležet 100 dní.

Abychom ochránili větrem namáhanou pokožku obličeje, 
připravili jsme na paté období kalendáře tuto nabídku:

ne při objednávce. Na ostatní přípravky obdržíte vánoční 
slevu 10% ( vánoční cena).

 Sleva 5%  10. 11. – 7. 12. 2017

Objednávky přijaté do 15. 12. 2017 
do 24.00 hodin budou vyřízeny 

následující týden. Objednávky 
přijaté po tomto datu budou 
vyřizovány od 5. 1. 2018

Předposlední období Hadkovského kalendáře přináší vonnou 

4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4307,4308, 4309, 4310, 

ne při objednávce. Na ostatní přípravky obdržíte vánoční ne při objednávce. Na ostatní přípravky obdržíte vánoční 
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marketing – Heřmanův Městec
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Kolektiv zaměstnanců 
1. Aromaterapeutické KH a. s. 
Vám přeje klidné Vánoce 
a úspěšný nový rok 2018

výroba – Kšice
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6. – 8. 4. 2018 ZÁKLADNÍ KURZ – Bratislava – Slovensko
Školitel: Karel Hadek, Michaela Švorcová
Kontakt: Mgr. Monika Mannová
Telefon: +421 911 55 77 56
E -mail: m.mannova@gmail.com
www.aromaterapie.sk

9. – 10. 4. 2018 POKRAČOVACÍ kurz – Bratislava – Slovensko
Školitel: Karel Hadek, Michaela Švorcová
Kontakt: Mgr. Monika Mannová
Telefon: +421 911 55 77 56
E -mail: m.mannova@gmail.com
www.aromaterapie.sk

20. – 21. 4. 2018 AROMATERAPIE V PRAXI – Pardubice
Školitel: Michaela Švorcová
Kontakt: Pavel Vozdek
Telefon: +420 776 077 314

20. – 22. 4. 2018 POKRAČOVACÍ kurz – Ostrava
Školitel: Karel Hadek, Vlastimila Kolarčíková

Kontakt: Vlastimila Kolarčíková

Telefon: +420 603 286 335

E -mail: vlastimilakolarcikova@seznam.cz

Termíny kurzů prosinec 2017 a l. pololetí 2018

1. – 2. 12. 2017 AROMATERAPIE v praxi – Brno
Školitel: Michaela Švorcová, Kateřina Cermanová
Kontakt: Pavel Vozdek
Telefon: +420 776 077 314
E -mail: info@kurzynow.cz, vozdek@umeni -masaze.cz
Web: www.kurzynow.cz

26. – 27. 1. 2018 AROMATERAPIE V PRAXI –
Bratislava – Slovensko
Školitel: Michaela Švorcová
Kontakt: Mgr. Monika Mannová
Telefon: +421 911 55 77 56
E -mail: m.mannova@gmail.com
www.aromaterapie.sk

9. – 11. 3. 2018 ZÁKLADNÍ kurz – Brno
Školitel: Karel Hadek, Michaela Švorcová
Kontakt: Pavel Vozdek
Telefon: +420 776 077 314
E -mail: info@kurzynow.cz, vozdek@umeni -masaze.cz
Web: www.kurzynow.cz

23. – 25. 3. 2018 ZÁKLADNÍ kurz – Praha
Školitel: Karel Hadek, Michaela Švorcová
Kontakt: Hana Martínková
Telefon: +42 774 272 992, +420 737 312 571 – večer
E -mail: kurzypraha@seznam.cz,
              vaculovadrahomira@seznam.cz
Web: www.zdravvuska.webnode.cz

ku
rz

y
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AROMATERAPIE FAUNA

8. 12. 2017 Aromaterapie nejen pro zvířata II. - Praha
Michaela Švorcová, MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.

Organizátor: Bc. Kateřina Plačková

Telefon: +420 605 284 125

E -mail: plackova@physiodog.cz

www.physiodogacademy.cz

E -mail: info@kurzynow.cz, vozdek@umeni -masaze.cz
Web: www.kurzynow.cz

Znalostní soutěž

JAKÝ AROMATERAPEUTICKÝ PŘÍPRAVEK POMÁHÁ 
NAŠIM ČTYŘNOHÝM MAZLÍČKŮM LÉPE SNÁŠET 
BUJARÉ OSLAVY KONCE ROKU?
 
1) FAUNA PADS
2) FAUNA HAPPY
3) FAUNA ORAL

Odpovědi posílejte jako vždy na e -mailovou adresu:
soutezAKH@karelhadek.eu
Uzávěrka proběhne 3. 12. 2017 do 24.00 hodin

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

AROMATERAPIE FAUNA

8. 12. 2017 Aromaterapie nejen pro zvířata II. - Praha
Michaela Švorcová, MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.

Znalostní soutěž

JAKÝ AROMATERAPEUTICKÝ PŘÍPRAVEK POMÁHÁ 
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ra kých dutých trubičkových útvarů – sifunkul – jimiž v ohrožení 
vylučují výstražné látky. Křídla jsou průsvitná, blanitá, zádní 
pár je menší. Většina dospělců je bezkřídlá. Mšice jsou skupina 
hmyzu druhově velmi bohatá. Jen na území České republiky 
žije asi 850 druhů mšic. Jsou uzpůsobeny tak, aby se mšice do-
kázaly za příhodných podmínek co možná nejrychleji množit. 
Rychlé množení je strategií přežití, kterou si jinak málo pohyb-
livé a bezbranné mšice vytvořily. Vývoj jedné generace může 
trvat podle teploty pouhých 10–15 dní. Během roku některé 
druhy mohou mít i ve volné přírodě více než 20 generací. Mšice 

mění hostitele v závislosti na možnosti získávání potravy.

Příznaky – Lepkavá medovice na listech a výhonech 
způsobuje různé deformace pletiv, jež bývají doprová-
zeny změnou barvy poškozených míst. Některé druhy 

vyvolávají vznik hálek.

Škody  – Mšice sáním oslabují rostliny, odnímají 
z nich velké množství tekutin a způsobují různé 
deformace listů stonků květů. Vylučují medovici, na 
níž se může vyvinout čerň a rozšiřují nevyléčitelné 
virové choroby.

Ohrožené rostliny – Napadené mohou být téměř 
všechny rostliny, zejména druhy s měkkými stonky 
a listy.

SVILUŠKA CHMELOVÁ – TETRANYCHUS URTICAE

Sviluška patří mezi roztoče. Je patrná i pouhým okem, její ve-
likost je 0,4–0,6 mm. Je jedním z nejčastějších a nejnebezpeč-
nějších škůdců. Zbarvení je zelené až šedozelené, se dvěma 
tmavými skvrnami na zadečku. Přezimující samice mají oran-
žovou nebo červenou barvu. Svilušky se rozmnožují vajíčky, 
které samičky kladou na listy. Svilušky mají mnoho generací 

Zimní ošetřování pokojových 
rostlin
V zimě je potřeba bránit pokojové rostliny proti škůdcům, kteří 
se před zimou stáhli do domácností, případně zimních zahrad. 
Den je krátký a slunce moc nesvítí, proto je dobré rostlinky 
podpořit novým substrátem, přihnojit a ošetřit.

První věc, co musíme udělat, je přesazení a výměna substrátu. 
Rostliny opatrně vyjmeme i s kořenovým balem z květníku, 
kořenový bal jemně očistíme od starého substrátu. Namícháme 
si nový substrát s prostředkem PLANT PROTECTOR (10–15 g 
přípravku na litr substrátu), který obohatí substrát o snadno 
přístupné živiny a zároveň naši rostlinu chrání před škůdci. 
Biologicky aktivní látky obsažené v prostředku PLANT PRO-
TECTOR rostlina rozvede po celém svém těle, uloží do vakuol 
a použije je pro svou ochranu. Doba trvání ochrany závisí 
na intenzitě růstu rostliny – u rychle rostoucích rostlin 
je to zhruba měsíc a půl.

Po přesazení do nového substrátu je potřeba nechat rost-
linky pár dní v klidu, aby měly čas na obnovení růstu 
kořínků a znovu ustálení svého metabolismu. Zhruba po 
5–7 dnech můžeme přistoupit k ošetření rostlin postřikem 
prostředkem INSECT -STOP. V případě, že nemáme akutní 
problém s  výskytem škůdců, doporučil bych provést 
ošetření nízkou dávkou (5–10 ml prostředku na litr vody) 
a ošetření opakovat po týdnu.

Nyní máme rostlinky přesazené, přihnojené a ošetřené 
jak přes půdu, tak přes povrch rostlinného těla. Ukážeme si 
pár představitelů nejběžnějších škůdců pokojových rostlin.

LISTOVÉ MŠICE– AMPHIDINEA

Mšice patří k nejčastěji se vyskytujícímu hmyzu na pěstovaných 
rostlinách. Jsou většinou 1-3 mm velké, tělo mají jemné, měkké, 
různě zbarvené, na zadečku je obvykle jeden pár různě vel-

druhy mohou mít i ve volné přírodě více než 20 generací. Mšice 
mění hostitele v závislosti na možnosti získávání potravy.
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zeny změnou barvy poškozených míst. Některé druhy 

vyvolávají vznik hálek.
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deformace listů stonků květů. Vylučují medovici, na 
níž se může vyvinout čerň a rozšiřují nevyléčitelné 
virové choroby.

Ohrožené rostliny
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linky pár dní v klidu, aby měly čas na obnovení růstu 
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Ohrožené rostliny – Molice se vyskytuje prakticky na všech 
okrasných a užitkových rostlinách pěstovaných v krytých pro-
storách (zimní zahrady, foliovníky, skleníky).

Prevence – Výskyt molic je třeba průběžně kontrolovat. Velkým 
pomocníkem jsou žluté lepivé destičky (dospělce velmi přita-
hují) a slouží k prvnímu zjištění výskytu molic. Při pravidelném 
používání se výskyt dospělců molice velmi omezí.

TŘÁSNĚNKA ZAHRADNÍ – THRIPS TABACI

Patří do řádu třásnokřídlých. Je to drobný hmyz velikosti 1 mm. 
Patří k nejvýznamnějším škůdcům rostlin. Mají štíhlé, protáhlé 
tělo, krátká nitkovitá tykadla a bodavé, savé ústrojí. Převažuje 
žlutavé nebo hnědočerné zabarvení. Vývoj probíhá přes 4–5 
vývojových stadií. Třásněnky jsou pohyblivé a rychlé. Většinou 
se ukrývají do pochev listů, do květů a poupat, takže je snadné 
je přehlédnout. Dospělci přezimují v horních vrstvách půdy. Ve 
vnitřních prostorách mohou mít až 8 generací do roka, avšak 
i malé množství třásněnek způsobí vážné škody.

Příznaky – Na listech se objevují nasáté skvrny charakteris-
tického bělavého až stříbrného vzhledu. Na posátých místech 
najdeme drobný trus. Typické jsou deformace listů a květů, 
zasychání květů, opadávání plůdků, změny a barvy posátých 
zelených částí nebo květů. Mladé vzcházející rostlinky bývají 
silně deformované.

Škody – Škodí sáním (třásněnky sají přednostně na měkkých 
mladých pletivech) zejména rašících listů, poupat květů a tvo-
řících se mladých plůdků. Třásněnky mohou znehodnotit celé 
výsevy.

Ohrožené rostliny – Silně poškozují všechny pokojové rostliny 
(palmy, květy orchidejí).

do roka. Ve vytápěných prostorách se rozmnožují rychle a ce-
loročně mohou mít až dvacet generací.

Příznaky – Na povátých listech vznikají žluté difúzní skvrny, 
které se šíří podél nervatury. Listy žloutnou a jejich okraje bý-
vají svinuté. Silně napadené rostliny jsou opředené sametovou 
pavučinkou.

Škody  – Svilušky škodí sáním na spodní straně listů. Nové 
výhony zakrňují, listy hnědnou a  zasychají. Silně napadené 
rostliny shazují listy.

Ohrožené rostliny – Škodí prakticky na všech pěstovaných 
rostlinách. Patří k  nejčastějším škůdcům pokojových rostlin 
v domácnosti. V zimních zahradách napadá sviluška prakticky 
všechny okrasné rostliny, nebezpečná je pro BONSAJE.

Prevence – Rostliny pravidelně rosíme, protože sviluška ne-
snáší vlhkost.

MOLICE SKLENÍKOVÁ – TRIALEURODES VAPORARIORUM

Molice skleníková byla přivezena do Evropy z pralesů Jižní Ame-
riky se zásilkou orchidejí. V té době byla teplomilná a již při 
teplotě kolem 20° C hynula. V současné době se aklimatizovala 
a přežívá teploty několik stupňů nad nulou. Ve volné přírodě 
není schopná přezimovat. Molice jsou 1–2 mm veliké, mají dva 
páry křídel pokryté souvislou vrstvičkou bělavých voskových 
výpotků, které pokrývají též celé tělo. Křídla v klidu odstávají 
od těla a sedící molice má trojúhelníkovitý tvar. Molice jsou 
přizpůsobeny k životu na spodní straně listů, kde sají. Dávají 
přednost mladým listům na vrcholu rostliny, na které kladou 
vajíčka. Patří k nejčastěji se vyskytujícím škůdcům.

Příznaky – Při vyrušení létají dospělci molic kolem rostliny. Na 
spodní straně listů jsou vidět průsvitná vajíčka.

Škody – Rostliny oslabují sáním. Vylučují medovici, na níž se 
může vyvinout čerň.
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PUKLICE

Puklice jsou většinou hnědé nebo nažloutlé, mají voskovitý 
štít, který může být okrouhle nebo oválně klenutý. Vyskytují 
se nejvíce na rubech listů. Puklice jsou savý hmyz vyskytující 
se celý rok.

Příznaky – Lepkavý povlak na listech a na nábytku pod rostli-
nami, na rubu listů voskovitý, hnědý nebo žlutý povlak.

Škody – Sáním oslabují rostliny, vylučují lepkavou medovici, 
na které se může vyvinout čerň.

Ohrožené rostliny – Napadeny mohou být všechny rostliny. 
Nejvíce jsou však ohroženy rostliny citrusové a ibišky.

Ing. Michael Švorc

Kozy sem, červy ven – první 
zkušenosti s ENDOPARAZINEM
Hola, hola, zima volá, je dobré nemít zvířata pohublá a holá. 
Pokud chováte nějaká hospodářská zvířata, pak mi dáte za 
pravdu, že jedním z nejběžnějších opatření pro udržení zdraví 
zvířat je odčervování. Začervení hospodářských zvířat je pro-
blematické nejen proto, že zvířata neprosperují, hubnou, 
v extrémním případě mohou uhynout, ale také proto, že ne-
odčervovaná zvířata zvyšují infekční tlak roznášením vajíček či 
jiných vývojových stadií po pastvinách. Dříve se hospodářská 
zvířata pásla volně, případně je pastevci přeháněli za pastvou. 
Následně přišel způsob chovu zvířat na oplocených pastvinách, 
avšak na pastvinách se střídala zvířata s odlišnými parazity a zá-
roveň rotovala takovým způsobem, aby se na stejnou pastvinu 

vrátila minimálně po 2 letech. To zaručilo nízký infekční tlak 
od parazitů. V současné době máme málo místa a času, a tak 
si takovéto střídání pastvin nemůže dovolit každý. Proto se 
v dnešní moderní době velmi často řeší efektivní odčervování 
zvířat. Problém je ten, že mnoho parazitů si na odčervovací 
přípravky vytvořilo rezistenci, a tak je problém, čím efektivně 
odčervovat. Pokud se bavíme o  kravách a  prasatech, není 
žádný problém – odbyt přípravků je velký stejně jako velké 
počty v chovech. Avšak pokud se bavíme o kozách a ovcích, 
je situace zcela odlišná. Stavy ovcí a koz se po revoluci rapidně 
snížily, protože jsme mnoho ovcí chovali na vlnu. V dnešní době 
vám za vlnu nikdo nic slušného nenabídne a stejně tak to je 
i s odčervovacími prostředky. Čím jsou menší chovy, tím menší 
odbyty pro � rmy, které vyvíjejí a registrují přípravky pro zví-
řata, a nikomu se samozřejmě nechce cpát peníze do něčeho 
"zanedbatelného".  A proto jsem své kozy a ovce začal dopovat 
ENDOPARAZINEM.

ENDOPARAZIN má jednu velkou výhodu oproti 
všem endoparazitickým prostředkům – je to směs 
éterických olejů. Směs éterických olejů vám za-
ručuje skoro nemožnost vytvoření rezistence 
k přípravku u parazitů. Ve směsi není obsažena 
jedna účinná látka, ale několik. Samotný éte-
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totiž ve strachu, že se něco děje. 
Nejlepší možnost je dát mu 
oblíbenou hračku a nechat ho 
v pelíšku, ve vaší blízkosti. Ně-
kteří pejsci samozřejmě snášejí 

hluk lépe, někteří hůře. Páníček 
by svého psa měl znát a vědět, co 

pro něj bude nejlepší. Další cesta, jak 
chlupáče uklidnit, je pomocí nějakého 

přípravku, léku. Existují uklidňující prášky, sirupy či tablety, 
které jsou na předpis veterináře a dále sedativa, která se dá-
vají pod dohledem zvěrolékaře, a to v případech, kdy hrozí 
sebepoškozování či napadení. Pokud ale svého psa budete od 
malička správně vychovávat a starat se o něj, nic takového by 
se nemělo stát! Nejsem zastánce chemie, a proto tyto mož-
nosti nedoporučuji. Nevíte, jakou reakci mohou v těle vyvolat 
a jaké vedlejší účinky nastanou. Pro mě je to vyřešení problému 
vytvořením nového. Pokud uznáte za vhodné, že vašemu ka-
marádovi nestačí k uklidnění pouze vaše přítomnost, zkuste 
to přírodní cestou. I v tomto případě můžete vyzkoušet moc 
aromaterapie. Přípravek FAUNA HAPPY je směs éterických 
olejů a díky obsaženým složkám může mít uvolňující a uklid-
ňující účinky. Stačí nakapat nad čumák do chlupaté části nebo 
kapku přímo do tlamy (směs se nesmí používat dlouhodobě ve 
vysoké koncentraci). Nejlepší bude vyzkoušet alespoň jednou 

před samotným silvestrem, jak na psa přípravek působí. Další 
éterické oleje s uklidňujícími účinky jsou například LEVAN-
DULE, MEDUŇKA, RŮŽOVÉ DŘEVO aj.

Jak už se několikrát zmiňovalo, aromaterapie není pouze 
pro zvířata, nebo vyloženě pro lidi, proto můžete účinky 
vyzkoušet i na sobě pomocí aromalampy, dřevěného kolečka, 
tácku či kousku buničiny.

Sára Celundová
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rický olej je směs látek, která má každý rok trochu jiné 
složení – tudíž antirezistentní strategie ve dvou úrovních.

Mé zkušenosti s podáváním ENDOPARAZINU jsou dobré, 
avšak na prokazatelnější výsledky je potřeba delší doba. 
Do želatinové tobolky nakapu kapku na 4 kilogramy živé 
váhy zvířete, zvířata si přiženu a pak jednomu po druhém 
vhodím do krku. Takto provádím týden v kuse, vždy po ránu. 
Poté týden pauza. Tento cyklus, týden léčení a týden pauza, 
provádím 3krát. Pokud je vše v pořádku, odčervení ukončím 
a  opakuji zhruba po půl roce (odčervuji 2× do roka  – jaro, 
podzim). Výsledkem použití ENDOPARAZINU bylo zlepšení 
kvality srsti u slabší kozy, opětovné nabíraní na váze a silné 
odkojené kůzle. Také zlepšení zdravotního stavu a nabírání 
váhy u berana.

Ing. Michael Švorc

SILVESTR, OSLAVY A PSI
Silvestr – pro člověka znamená mnohé, rozloučení 
se se starým rokem, přivítání roku nového, oslavy, 
alkohol, párty, zábavu. Naši čtyřnozí miláčci ale 
trpí. Psi mají několinásobně vyvinutější sluch než 
my, lidé, a tak co jsou pro nás rány hlasité, mohou 
být pro pejska až rány bolestivé. Můj hafan má 
50 kg, ale když to začne venku lítat, bez upozor-
nění skočí do postele a zavrtává se mi pod peřinu 
s hrůzou v očích, co se to zase děje. Ale jakmile 
mě má nablízku, dokáže i po chvíli usnout.

Někteří veterináři nedoporučují psa konejšit, brát 
na klín a hladit víc, než je obvyklé, ujišťujeme ho 
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čistokrevní psi, zejména pak plemeno šarpej. Otázkou stále 
zůstává zařazení postižených psů do chovu. Ideálně by měla 
být všechna zvířata s generalizovanou formou vyřazena z re-
produkce.

Pokud se přítomnost tohoto stálého obyvatele psí kůže začne 
klinicky projevovat, nemá z toho radost ani majitel psa, ani 
veterinář. Zatímco lokalizovaná forma má velmi dobrou pro-
gnózu a může dojít k samovyléčení bez speci� cké terapie, 
léčba generalizované formy je velmi problematická a současné 
terapeutické postupy často přinášejí i vedlejší účinky. Někdy 
je třeba i terapie doživotní. Odborníci se stále přou ohledně 
optimálního postupu léčby.

Koupele v amitrazu jsou již po řadu let terapií první volby. 
Nežádoucími účinky mohou být deprese, ospalost, ataxie, 
polyfagie, zvracení a průjem. Při práci s přípravkem je potřeba 
používat ochranné pomůcky a chovatel by se měl vyvaro-
vat kontaktu preparátu s kůží. Podáván může 
být za určitých okolností i  ivermectin či jiné 
chemicky podobné sloučeniny. Vyvolávat však 
může letargii, tremor, mydriázu a další nega-
tivní změny. Zejména u kólií a jejich kříženců 
se mohou vyskytnou vážné následky apli-
kace, a to kvůli jejich citlivosti na základě 
genetické predispozice. Dobré výsledky 
jsou zjišťovány při aplikaci imidaclopridu 
s moxidectinem.

Boj s  demodexem může být velmi 
zdlouhavý a  frustrující, ani sou-
časná léčiva nejsou k organismu 
úplně nejpřátelštější. Rádi 
bychom Vašim pejskům 
trpícím tímto onemocně-
ním pomohli a připravujeme 

Demodex, nepříjemný 
společník při chovu psů
Chovatelům pejsků tento latinský název není určitě neznámý. 
Demodex canis neboli trudník psí je roztoč (stejně jako třeba 
klíšťata), který je často součástí kožní mikro� óry, žije v chlu-
pových váčcích nebo i v mazových žlázách. Jedná se o velmi 
malého parazita. Onemocnění je známé i pod názvem rudá 
prašivina. V současnosti se hovoří i o úloze jiných druhů při 
rozvoji demodikózy - D. injai a D. cornei. K přenosu dochází 
z feny na štěňata při kojení v průběhu prvních dnů života. Není 
to klasický patogen, který škodí všude, kde se objeví. Potíže 
totiž nastávají, když je rovnováha mezi parazitem a hostitelem 
narušena, a to při snížení imunity pejska. U mladých psů je 
porušení imunitních funkcí spojováno především s nespráv-
nou výživou a  napadením vnitřními parazity, u  dospělých 
psů může tato situace nastat při nádorových onemocněních, 
hyperadrenokoritismu, hypotyreóze či imunosupresivní tera-
pii. Predisponující je i velký stres. Objevují se potíže ve formě 
zánětlivých ložisek a vypadání srsti v těchto místech, tvorba 
šupin až krust. Vzácněji se rozvíjí až zánět mízních uzlin. 
Kožní změny mohou být sekundárně in� kovány bakteriemi. 
Při bakteriální infekci pak pejsky trápí i nepříjemné svědění. 
Pokud dojde až ke vzniku pyémie, pejsek se nevyhne celkové 
aplikaci antibiotik.

U demodikózy se rozlišují dvě formy dle stáří postiženého pej-
ska. O juvenilní formě hovoříme u nedospělých zvířat (zhruba 
do věku 18 měsíců), adultní je forma postihující zvířata do-
spělá. Podle rozsahu postižení tělního povrchu rozlišujeme 
formu lokalizovanou a formu generalizovanou. Hranice mezi 
lokalizovanou a generalizovanou formou je však v různých 
studiích stanovena odlišně. 30 až 50 % pacientů trpících ju-
venilní formou se uzdraví spontánně. U adultní formy je po-
třeba zjistit, z jakého onemocnění pramení poruchy imunity 
a následný rozvoj demodikózy. Vnímavější jsou k onemocnění 
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zdlouhavý a  frustrující, ani sou-
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trpícím tímto onemocně-
ním pomohli a připravujeme 

používat ochranné pomůcky a chovatel by se měl vyvaro-
vat kontaktu preparátu s kůží. Podáván může 
být za určitých okolností i  ivermectin či jiné 
chemicky podobné sloučeniny. Vyvolávat však 
může letargii, tremor, mydriázu a další nega-
tivní změny. Zejména u kólií a jejich kříženců 
se mohou vyskytnou vážné následky apli-
kace, a to kvůli jejich citlivosti na základě 
genetické predispozice. Dobré výsledky 
jsou zjišťovány při aplikaci imidaclopridu 
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přípravek určený právě přímo proti tomuto parazitovi. Existuje 
již řada studií, které prokazují akaricidní účinky esenciálních 
olejů - tedy, že hubí roztoče. Tuto vlastnost najdeme třeba 
u oleje z hřebíčku, levandule, tea tree, citronely, zederachu 
indického, šalvěje, ylang -ylang, kasie či citronové trávy.

V  současnosti můžeme Vašim pejskům pomoci přípravky 
HY FLEA (mycí olej), pro mazání postižených míst je vhodný 
FELL BALZAM ANTIPARAZIN (kůži zklidní). Balzám zároveň 
obsahuje složky s antimikrobiálními a antimykotickými účinky, 
což pomáhá zamezit sekundární kvasinkové či bakteriální 
infekci, která se může vyskytnout jako komplikace. Na místě 
je posílení imunity a využití preparátu IMUNOFAUNA ob-
sahujícího eleutherococcový kořen. Přípravek se přidává do 
vody (1 kapka na 4 kg živé hmotnosti 3× denně, měsíční 
kúru lze opakovat i třikrát s týdenní až dvoutýdenní 
přestávkou). A nesmíme zapomenout 
na ENDOPARAZIN, jehož účinné 
složky pronikají do kůže. Podávat 
jej můžeme v  želatinové tobolce 
nebo nakapeme na granule či maso.

Při onemocnění kůže má obecně 
pozitivní efekt i doplnění stravy 
o  polynenasycené omega  – 3 
a 6 mastné kyseliny  – výborný je 
právě pupalkový olej (v dávkování 
půl až jedna čajová lžička jednou 
až dvakrát denně).

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.

Poradna
Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, jestli neposkytujete nějaký přípravek proti 
roztočům, který by byl šetrný k pavoukům. Mám totiž problém 
se sklípkanem. Celé terárium je totiž plné větších bílých roztočů. 
Zkoušel jsem už substrát vypéct, ale po týdnu se tam objevili 
znovu. Chtěl bych nějaký prostředek, kterým bych se zbavil roz-
točů, ale aby pavouk zůstal naživu.

Předem mockrát děkuji za odpověď.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Jan L.

Vážený pane Jane,

ráda bych pomohla s řešením Vašeho problému, ale s ta-
kovouto situací nemám zkušenosti. Zřejmě by se mohlo 
jednat o chvostoskoky, což je primitivní hmyz. Mohou se 

vyskytovat v květináčích s rostlinami, ale i v substrátu 
terárií. Esenciální oleje, které používáme v našich 
výrobcích, působí na hmyz i roztoče. Pavouci jsou 
roztočům příbuzní, naše desinfekční prostředky 
by na ně tedy mohly působit negativně.

Možností by bylo použití přípravku FAUNA 
DESINF. Pokud byste substrát ošetřil bez přítom-
nosti pavouka, nechal působit v uzavřené nádobě 
alespoň 24 hodin, pak nechal před přidáním do 
terária 12 hodin vyvětrat.

Jedno stříknutí je na 1 m2. Jak jsem ale psala výše, 
se snášenlivostí u pavouků opravdu bohužel ne-
máme zkušenosti…

S pozdravem MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.

přestávkou). A nesmíme zapomenout 
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nebo nakapeme na granule či maso.

Při onemocnění kůže má obecně 
pozitivní efekt i doplnění stravy 
o  polynenasycené omega  – 3 
a 6 mastné kyseliny  – výborný je 
právě pupalkový olej (v dávkování 
půl až jedna čajová lžička jednou 
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roztočům, který by byl šetrný k pavoukům. Mám totiž problém 
se sklípkanem. Celé terárium je totiž plné větších bílých roztočů. 
Zkoušel jsem už substrát vypéct, ale po týdnu se tam objevili 
znovu. Chtěl bych nějaký prostředek, kterým bych se zbavil roz-

Předem mockrát děkuji za odpověď.

S pozdravem a přáním hezkého dne
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Maloobchodní ceny vč. DPH

10% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 10. 11. 2017 do 10. 12. 2017 do 24.00 hodin.

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

AROMAFAUNA – MYCÍ OLEJE
Kód

zboží 10% sleva Kč
20 ml C 100 ml E 200 ml G 500 ml I 1000 ml J

F0001 HY -NEUTRAL 109,56 438,20 654,48 1308,98 2278,95
F0002 HY -INSI 122,73 461,65 689,53 1379,09 2401,68
F0008 HY -PUPPY 130,03 520,03 782,99 1566,06 2723,01
F0009 HY -DERMAL 119,80 479,13 712,87 1425,75 2495,11
F0011 HY -FLEA 130,97 549,33 768,99 1536,87 2458,95
F0081 HY -WASCH PADS 245,48 362,25 724,59 1297,26

AROMAFAUNA – PÉČE O SRST
Kód

zboží 10% sleva Kč
20 ml C 100 ml E 200 ml G 500 ml I 1000 ml J

F0003 FELLEOL 122,73 490,84 736,32 1472,52 2571,09
F0004 FELL -TONIKUM 45,29 181,12 303,85 607,71

AROMAFAUNA – BALZÁMY KRÉMY
Kód

zboží 10% sleva Kč
15 ml T 30 ml Z 50 ml D 100 ml E 250 ml H 500 ml I

F0006 FELL BALZÁM NEUTRAL 163,65 479,13 952,50 1519,30
F0007 FELL BALZÁM ANTIPARAZIN 198,70 502,56 1005,13 1606,98
F0080 FAUNA PADS 187,72 578,52
F0087 MULTIF BALZÁM 64,28 204,56
F0088 MYCOS BALZÁM 141,17 444,07
F0089 HELP BALZÁM 572,66

AROMAFAUNA – SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVKY
Kód

zboží 10% sleva
Kč

10 ml
B

20 ml
C

50 ml
D

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I

1000 ml
J

F0040 URINSTOP 75,96 303,86 514,18 1028,44
F0041 FAUNA CELIBAT 77,44 309,72 526,48 1052,98 1830,30
F0042 FAUNA SPOT 257,09 409,01 818,04
F0060 INSI SPRAY 62,82 250,40 426,60 853,19 1484,24
F0101 FAUNA PARROT 165,07 660,28

AROMAFAUNA – DOPLŇKY STRAVY
Kód

zboží 10% sleva Kč
10 ml B 20 ml C 50 ml D 100 ml E 500 ml I

F0201 PAPENDO 126,78 225,70 440,81 758,21
F0200 IMUNO FAUNA 303,85 455,79 1764,76

AROMAFAUNA – DESINFEKČNÍ PŘÍPRAVKY
Kód

zboží Bez slevy Kč
20 ml C 100 ml E 150 ml F 500 ml I 1000 ml J

F0050 FAUNA DESINF 28,04 101,97 315,57 524,32
F0051 AROMA SANITOL 46,87 204,56 490,84 806,43

AROMAFAUNA – SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ
Kód

zboží 10% sleva Kč
5 ml A 10 ml B 20 ml C 50 ml D 100 ml E

F0070 ANTIPARAZIN 181,12 292,14 578,52
F0071 INSEKTIN 239,61 374,44 765,51
F0072 ENDOPARAZIN 224,24 342,28 548,79 1097,51 1887,67
F0073 FAUNA HAPPY 245,48 385,68 771,37

AROMAFAUNA – ROSTLINNÉ OLEJE A MÁSLA
Kód

zboží 10% sleva Kč
100 ml E

F0090 JOJOBOVÝ OLEJ 479,13
F0091 PUPÁLKOVÝ OLEJ 502,50
F0092 SHEA BUTTER A, E 204,56

AROMAFAUNA – PÉČE O ÚSTA, NOS A UŠI
Kód

zboží 10% sleva Kč
10 ml B 20 ml C 50 ml D 100 ml E 200 ml G

F0020 FAUNA ORAL 99,30 385,68 648,63
F0021 FAUNA DENTOL 99,30 385,68 648,63
F0030 FAUNA RINIS 321,43 514,18
F0031 FAUNA OTIS 321,43 514,18 1034,32

AROMAFAUNA – MASÁŽNÍ PŘÍPRAVKY
Kód

zboží 10% sleva Kč
20 ml C 100 ml E 200 ml G 500 ml I 1000 ml J

F0103 FAUNA THERMOL 131,47 525,90 788,85

F0104 FAUNA LECITOL -N
masážní olej neutr. 33,61 134,42 233,70 432,37 601,83

AROMAFAUNA – SADY
Kód

zboží 10% sleva Kč

F2001 Sada FAUNABABY – 3× 20 ml, 2× 10 ml 622,36
F2002 Sada MAX – 4×20 ml, 1×5 ml 515,97
F2003 Sada MINIE – 4×20 ml, 1×10 ml 517,47
F2004 Sada BELLA – 4× 20 ml, 1×15 ml 519,66

AROMAFLORA
Kód

zboží Bez slevy
Kč

100 ml 
E

R1001 INSECT -STOP 289,75
R1002 FUNGHI -STOP 482,71

AROMAFAUNA – SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮAROMAFAUNA – SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮAROMAFAUNA – SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ

10% sleva

Kód
zboží Bez slevy

Kč Kč
500 g 

I
1000 g 

J
R2001 PLANT -PROTECTOR 80,35 137,77
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KOUPELOVÉ OLEJE

Kód
zboží 10% sleva

Kč
20 ml

C
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

P
1002 BOROVICOVÝ 66,85 280,76 393,08 786,16

1003 CITRONOVO -KAFROVÝ 70,62 296,53 415,16

1004 EUKALYPTO -TYMIÁNOVÝ 78,5 329,69 484,67 923,16

1020 GRAPEFRUITOVÝ 76,93 323,12 452,35

1006 JALOVCOVÝ 88,01 369,6 517,43 1034,85

1021 JEŽÍŠEK 342,51 479,5

1007 LEVANDULOVÝ 67,1 281,8 394,49 789,01

1008 MANDARINKOVÝ 56,91 238,96 334,54 669,1

1009 MEDUŇKOVÝ 64,53 271,04 379,43 758,9

1017 NEUTRÁLNÍ 54,58 229,24 320,95 641,87

1015 PAČULIOVÝ 75,07 315,36 441,5

1010 PELARGÓNIOVÝ 128,54 543,24 760,53

1011 ROZMARÝNOVÝ 85,7 360 504

1019 ŠALVĚJOVÝ 80,78 339,28 474,99 949,98

1012 TYMIÁNOVÝ 73,45 308,47 431,85

1013 YLANG -YLANG 112,85 473,94 663,55

1014 Z CITRONOVÉ RŮŽE 75,08 315,44 441,63

1016 Z RŮŽOVÉHO DŘEVA 77,96 327,35 458,3

1018C SADA KOUPELOVÝCH OLEJŮ 18 × 20 ml 646,14

HY -OLEJE NA OMÝVÁNÍ OBLIČEJE

Kód
zboží 10% sleva

Kč
20 ml

C
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

P
1000 ml

J
1301 HY -OLEJ NA HOLENÍ 68,48 287,62 431,42 862,86
1302 HY -OLEJ NA ODSTR. MAKE -UPU 65,19 273,76 410,65 821,29 1314,07
1306 HY -OLEJ NEUTRÁLNÍ 65,19 273,76 410,65 821,29 1314,07

1303 HY -OLEJ SANTÁLOVÝ 77,05 323,59 485,39 970,78
1304 HY -OLEJ YLANGOVÝ 74,09 311,24 466,85 933,7
1305 HY -OLEJ Z RŮŽOVÉHO DŘEVA 70,05 294,23 441,35 882,69
1980 LIPIO KARLOFF 324,85 486,03

10% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 10. 11. 2017 do 10. 12. 2017 do 24.00 hodin.

SPRCHOVACÍ OLEJE

Kód
zboží 10% sleva

Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
P

1102 BOROVICOVÝ 65,1 273,9 383,48 766,97
1103 CITRONOVÝ 67,46 283,3 396,62 793,22
1109 ČAJOVNÍKOVÝ 62,22 261,31 365,83 734,4
1104 FRISCH 65,21 273,89 383,45 766,89
1113 GRAPEFRUITOVÝ 63,4 266,33 372,85 719,03
1117 HVĚZDA 261,76
1116 JALOVCOVÝ 65,85 276,6 387,22 774,45
1105 LEVANDULOVÝ 66,43 279,01 390,59 781,23
1114 MEDUŇKOVÝ 63,52 266,76 373,46 746,9
1110 NEUTRÁLNÍ 54,58 229,24 320,95 641,87
1106 ROZMARÝNOVÝ 75,31 316,25 442,74 885,42
1107 SANTÁLOVÝ 71,82 301,71 422,36 844,73
1112 ŠALVĚJOVÝ 65,52 275,18 385,27 770,55
1108 Z CITRONOVÉ RŮŽE 64,53 271,04 379,43 758,9
1111C SADA SPRCHOVACÍCH OLEJŮ 12 × 20 ml: 573,87

PŘÍPRAVKY NA INTIMNÍ HYGIENU

Kód
zboží 10% sleva

Kč
20 ml

C
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

P
OLEJE

1202 HY -INTIMA (pro ženy) 57,23 240,31 336,42 672,85
1203 HY -INTIM H (pro muže) 57,23 240,31 336,42 672,85
1205 HY -INTIM SET 2 × 100 ml 465,32; 2 × 200 ml 604,94
1209 SADA INTIM 557,37

KRÉMY
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
250 ml

H
1204 INTIMISS 49,47 371,05 630,75 1187,36
1206 FEMISHEA 57,64 432,26 734,82 1383,23
1211 GENISAN 61,87 462,58 786,38
1212 PRESHEA 65,02 487,57 828,88

DEODORANTY
50 ml

D
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

P
1000 ml

J
1208 HAPPY -DEO 146,3 260,18 416,29 832,56
4222 ANTIINSEKT SPRAY 215,53 344,86 689,71 1241,49

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

www.karelhadek.eu
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PŘÍPRAVKY NA OŠETŘENÍ ZUBŮ A ÚSTNÍ DUTINY

Kód
zboží

10%
sleva

Kč
5 ml

A
20 ml

C
30 ml

Z
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

P
1507 BABY -DENT 61,81 261,41 392,14
1503 DENTAROM 273,71 547,43
1505 HALITOSAN 53,29 351,69 703,38
1506 KARIOSAN 45,7 191,92 287,91 556,61
1504 ZUBNÍ OLEJ 61,8 259,64 389,45 752,95
1501 HERPILAN 161,55 549,25
1502 LIPPEA SPF 160,4 545,38
1508 TANALIP 156,01 530,37

PŘÍPRAVKY NA OŠETŘENÍ NOHOU

Kód
zboží 10% sleva

Kč
20 ml

C
50 ml

D
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

P
1000 ml

J
1811 DEOBOTAS 217,91 348,65 655,46

1801 DEO PROFUSS 35,98 165,44 264,75 496,42 794,24
1804 KOUPELOVÝ OLEJ  NA NOHY 78,64 275,18 385,27 770,55 1348,49
1805 MASÁŽNÍ OLEJ NA NOHY 109,6 383,62 537,07

1803 MYKOSAN -H plíseň pokožky 247,33
1806 MYKOSAN -N 273,9 903,94
2728 PREVENTY 98,68 411,41 575,99 1151,98

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

1000 ml
J

1808 LYMPHA -PACK W/O 40,22 301,54 422,18 753,9 1266,54
1802 PEDI -DERM G10 19,82 148,65 208,11 282,45 386,49 758,12

OŠETŘENÍ VLASŮ A POKOŽKY HLAVY

Kód
zboží 10% sleva

Kč
5 ml

A
20 ml

C
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

P
1406 HAARETOL 74,65 313,55 501,67 1003,38
1421 SEBOÖL 73,39 308,16 431,44 862,84
1401 VLASOVÉ TONIKUM KOMONICOVÉ 204,34 408,62
1404 VLASOVÝ MYCÍ OLEJ (mast./norm.) 71,44 300,05 450,07 900,14
1405 VLASOVÝ MYCÍ OLEJ (suché/norm.) 71,44 300,05 450,07 900,14

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
P

1402 HAARETTE Q 54,03 821,29
1403 LUPISAN 17,88 218,14
1420 SEBOSAN 32,77 245,84 344,17 688,33

100 ml 
E

200 ml 
G

2801 APILINE 243,91 390,28

10% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 10. 11. 2017 do 10. 12. 2017 do 24.00 hodin.

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

NOSNÍ OLEJE

Kód
zboží 10% sleva

Kč
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
1603 DONOSOL 357,15
1604 LECINOS 370,13
1601 NOSNÍ OLEJ 215,34 344,55
1602 NOSNÍ OLEJ BABY 219,47 351,19 702,32

REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE

Kód
zboží 10% sleva

Kč
30 ml

Z
100 ml

E
1916 ALIPIA 405,85
1901 ALOE VERA 280,76
1920 ALOE VERA SPF 6 317,15
1902 ARNIKA 273,26
1903 ARNIKA SPF 6 309,39
1919 AVOKÁDO 269,74
1904 AVOKÁDO SPF 6 306,21
1909 GERADERM 315,89
1907 LEVANDULOVO -MRKVOVÝ 335,06
1908 LEVANDULOVO -MRKVOVÝ SPF 6 372,49
1911 NEUTRÁLNÍ 275,4 771,11
1910 YLANG -YLANG 343,35

EXKLUZIVNÍ REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE BPJ

Kód
zboží

10% sleva
Kč

30 ml
Z

1912 HEŘMÁNKOVÝ BPJ 990,64
1921 JASMÍN BPJ 540,99
1922 JASMÍN SPF 6 575,7
1913 NEROLIOVÝ BPJ 1109,18
1915 NEUTRÁLNÍ BPJ 660,57
1917 ROSEA BPJ 976,3
1914 SANTÁLOVÝ BPJ 1100,84

www.karelhadek.eu
40



ce
ní

k
Te

nt
o 

ce
ní

k 
na

bý
vá

 p
la

tn
os

ti 
dn

e 
1.

 1
1.

  2
01

7.
Vš

ec
hn

y 
př

ed
eš

lé
 c

en
ík

y 
tím

to
 d

ne
m

 p
oz

bý
va

jí 
pl

at
no

st
i.

D
al

ší
 v

yd
án

í č
as

op
is

u 
– 

7.
 2

. 2
01

8

10% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 10. 11. 2017 do 10. 12. 2017 do 24.00 hodin.

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

LECITINOVÉ KRÉMY

Kód
zboží

10% sleva
Kč

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

2007 ELEUTHEROCOCC 47,2 353,96 538,02 1076
2008 ELEUTHEROCOCC SPF 6 54,03 405,22 615,97
2024 GELEE ROYALE – s mateří kašičkou 54,48 408,55 620,97 1241,94
2043 LECIDERMA SHEA LAVENDEL 57,1 432,69 649,01 1298
2046 LECIDERMA SHEA LAVENDEL SPF 6 61,59 470,23 724,13
2042 LECIDERMA SHEA NEUTRAL 48,16 363,37 545,81 1091,65
2049 LECIDERMA SHEA NEUTRAL SPF 6 52,54 399,87 618,79
2044 LECIDERNA SHEA ROSE 75,51 584,05 876,09 1752,17
2047 LECIDERNA SHEA ROSE SPF 6 82,23 626 960,02
2045 LECIDERMA SHEA SANTAL 68,88 532,77 799,16
2048 LECIDERMA SHEA SANTAL SPF 6 73,48 571,05 875,71
2041 LECIDERMA SHEA SUPRA 51,27 387,08 584,51 1169,4
2053 LECIDERMA SHEA SUPRA SPF 6 51,93 423,85 665,45 1330,9

LIPIO -SÉRA

Kód
zboží

10% sleva
Kč

35 ml
S

100 ml
E

1957 ALBIDERM 480,97
1956 CEDR ATLAS 384,91
1966 CEDR ATLAS SPF 6 422,69
1953 HEŘMÁNEK 448,65
1955 LEVANDULE 380,55
1965 LEVANDULE SPF 6 424,32
1958 LMP 358,11
1968 LMP SPF 6 404,31
1950 NEUTRÁLNÍ 330,81 764,46
1960 NEUTRÁLNÍ SPF 6 368,88
1951 RŮŽE 693,71
1961 RŮŽE SPF 6 732,18
1954 RŮŽOVÉ DŘEVO 375,20
1952 SANTÁLOVÉ DŘEVO 562,73
1962 SANTÁLOVÉ DŘEVO SPF 6 604,53

REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ KRÉMY

Kód
zboží 10% sleva

Kč
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
250 ml

H
2025 AKNETTE 40,21 301,47 482,35 934,55
2026 AKNETTE SPF 6 43,93 329,42 498,94
2031 ALOE VERA 50,05 380,84 589,33
2017 APISAN 48,63 378,07 529,59 953,47
2003 CITRONOVO -MRKVOVÝ 42,35 317,56 508,1
2027 CITROSE 41,5 311,31 498,07
2014 LEVANDULOVÝ 43,52 326,24 489,34 978,7
2015 LEVANDULOVÝ SPF 6 44,36 340,67 526,53
2016 MATEŘÍDOUŠKOVÝ/QUENDEL 41,87 314,07 502,49 973,58
2039 NEROLI 53,17 398,75 637,98
2018 OLIVOVÝ 34,84 261,18 417,88 809,66
2019 OLIVOVÝ SPF 6 43,27 324,62 486,47
2022 ROSEANA 59,01 442,62 663,91 1195,04
2023 ROSEANA SPF 6 65,02 487,69 731,52
2011 SANTALIA 36,51 273,76 465,4 848,7
2012 SANTALIA SPF 6 40,46 303,57 516,07
2050 SENSISHEA 25,4 190,4 304,66 533,18
2033 SHEA -MELLISEA 44 330,04 495,05
2032 TAMANU -DERM 80,77 638,97 1005,22 2010,42
2028 TANADERM 30,35 227,47 363,96
2029 TEA TREE 26,34 197,37 296,04 592,09
2030 TEA TREE SPF 6 28,56 214,06 328,01

OPALOVACÍ OLEJE
Kód

zboží 10% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

2601 SPECIÁLNÍ TĚLOVÝ OLEJ SPF 4 58,93 229,83 390,73
2602 OPALOVACÍ OLEJ SPF 6 82,95 356,7 570,73
2603 OPALOVACÍ OLEJ SPF 10 89,4 384,39 615,02
2604 OPALOVACÍ OLEJ SPF 15 102,09 438,97 702,37
2610 LECISON 308,23 493,17
2606 PANTESON 105,9 423,63 635,44
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FLUID – GOTHEA

Kód
zboží 10% sleva

Kč
30 ml  

Z
50 ml 

D
1970 GOTHEA AMO 1425,23
1972 GOTHEA DREAM 836,63
1971 GOTHEA ROY 1600,25

ZÁKLADNÍ KRÉMY

Kód
zboží

10% 
sleva

Kč
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
250 ml

H
500 ml

I
1000 ml

J
2301 DERMISOFT 22,07 165,4 223,31 312,62 437,67 612,74
2302 NATURALIA 28,75 215,65 301,9 603,78 996,25
2303 SHEA BUTTER 35,06 262,85 368,03 736,03 1236,54 2090,33

PROGRAM SALTIA

Kód
zboží

10 %
sleva

Kč
5 ml 

A
50 ml 

D
100 ml 

E
250 ml 

H
2036 SALTIA 29,09 218,14 392,64
2037 SALTIA BN 43,92 329,3 559,82
2404 SALTIA W/O 34,65 259,87 363,8 623,68

OČNÍ KRÉMY

Kód
zboží 10% sleva

Kč
15 ml 

T
50 ml 

D
2203 LECI -CARRE 352,57 881,42
2202 SHEA -CARRE N 315,24
2201 SHEA -CARRE R 356,04

TĚLOVÉ KRÉMY A OLEJE

Kód
zboží 10% sleva

Kč
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
200 ml

G
250 ml

H
500 ml

I
2060 BODYEM NEUTRAL 25,57 191,82 287,71 556,25 945,6
2061 BODYEM ROY 28,72 215,27 322,92 624,32 1061,35
2070 LECITINIA BODY BALM 303,79 607,6
2071 LECITINIA BODY MONTANA 333,8 667,61
2090 MOSKYTOL 267,74 423,04

10% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 10. 11. 2017 do 10. 12. 2017 do 24.00 hodin.

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

BYLINNÉ PLEŤOVÉ VODY

Kód
zboží 10% sleva

Kč
20 ml

C
200 ml

G
500 ml

P
1000 ml

J
2501 CITRONOVÁ Pleťová voda 15,82 117,1 269,29 433,19
2508 ČAJOVNÍKOVÁ Pleťová voda 15,82 117,1 269,29 433,19
2502 HŘEBÍČKOVÁ Pleťová voda 15,82 117,1 269,29 433,19
2503 JALOVCOVÁ Pleťová voda 15,82 117,1 269,29 433,19
2504 LEVANDULOVÁ Pleťová voda 15,82 117,1 269,29 433,19
2505 ROZMARÝNOVÁ Pleťová voda 15,82 117,1 269,29 433,19
2506 RŮŽOVÁ Pleťová voda 25,28 186,97 430,02 691,79
2507 YLANG Pleťová voda 15,82 117,1 269,29 433,19

BYLINNÁ PLEŤOVÁ TONIKA

Kód
zboží

10% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
P

1000 ml
J

2509 CITRONOVÉ Pleťové tonikum 17,77 135,07 283,64 486,22
2521 ČAJOVNÍKOVÉ Pleťové tonikum 17,77 135,07 283,64 486,22

2510 ELEUTHEROCOCC-PROPOLISOVÉ 
Pleťové tonikum, 70% alkoholu 43,21 181,49 254,05 544,44

2513 HŘEBÍČKOVÉ Pleťové tonikum 17,77 135,07 283,64 486,22
2514 JALOVCOVÉ Pleťové tonikum 17,77 135,07 283,64 486,22
2516 LEVANDULOVÉ Pleťové tonikum 17,77 135,07 283,64 486,22
2517 MĚSÍČKOVÉ Pleťové tonikum 23,17 176,11 369,83 633,96
2518 ROZMARÝNOVÉ Pleťové tonikum 17,77 135,07 283,64 486,22
2522 RŮŽOVÉ Pleťové tonikum 26,64 202,53 425,3 729,06
2520 YLANGOVÉ Pleťové tonikum 17,77 135,07 283,64 486,22

PŘÍPRAVKY NA OŠETŘENÍ RUKOU
Kód

zboží 10% sleva Kč
20 ml  C 500 ml  P

1706 CITRIO Mycí olej 18,07 378,06
1707 DESINFI Mycí olej 19,79 411,36
1708 SENSITIV Mycí olej 25,66 515,84

5 ml
A

10 ml
B

30 ml
Z

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

1000 ml
J

1704 SHEADERM TH 50,01 375,2 675,34 1163,07 1800,87

1702 REA 25,4 190,38 266,55 489,95
1703 MYRHEA 26,14 195,98 274,34 489,95 744,69
1705 BALNARU TH 39,28 294,53 530,16 913,06
1701 ELASTOSAN – olej na nehty 177,34 443,35

50 ml  D 115 ml  U 215ml  V 500 ml  I
1710 LECIO -MAJO 235,3 470,51 615,76 1145,6

9502 TERMORUKAVICE + 100 ml SHEADERM TH
+ 100 ml BALNARU TH + 100 ks sáčky 1075,87 (BEZ SLEVY)

1000 ml

www.karelhadek.eu
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10% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 10. 11. 2017 do 10. 12. 2017 do 24.00 hodin.

WOMAN THERAPY

Kód
zboží

10% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
P

1000 ml
J

1001 CELLU -THERAP Koupelový olej 107,87 453,03 634,23
1101 CELLU -THERAP Sprchovací olej 84,08 353,12 494,36
2707 CELLU -THERAP Masážní olej 78,37 329,1 460,7 921,43 1579,59

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

2702 CELLU -THERAP Masážní krém 41,68 312,58 500,14 1000,25 1687,92
2730c SADA CELLU -THERAP testery 4 ks 288,28

20 ml 
C

100 ml 
E

200 ml 
G

1038 MENOTON Koupelový olej 88,01 369,6 517,43
1138 MENOTON Sprchovací olej 68,48 287,65 402,71
2738 MENOTON Tělový olej 92,99 390,52 546,71
h2741c SADA MENOTON 230,52

DĚTSKÁ SÉRIE
Kód

zboží 10% sleva
Kč

5 ml
A

10 ml
B

20 ml
C

50 ml
D

100 ml
E

200 ml
G

250 ml
H

500 ml
P

2034 BABY K heřmánkový 27,45 206,01 288,38 515

2035 BABY L levandulový 26,34 197,57 276,61 493,95

2708 DĚTSKÝ masážní olej 53,94 226,53 339,82 679,6

2709 FENYKLOVÝ masážní olej 65,13 273,55 465,02

1005 HEŘMÁNKOVÝ Dětský koupelový olej 64,43 270,59 378,78 757,59

1207 MANDLOVÝ umývací olej 60,23 252,96 354,16 708,3

2713 MUTTISOFT 68,73 288,71 490,84 1039,44

1602 NOSNÍ OLEJ BABY 219,47 351,19 702,32

2729c SADA BABY - testovací 8 ks 439,41

SPECIÁLNÍ PROGRAM COUPEROSE
Kód

zboží 10% sleva
Kč

5 ml
A

30 ml
Z

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

2004 ALTHEA Regenerační krém 54,84 411,26 616,9 1233,8
2005 ALTHEA SPF 6 Regenerační krém 59,31 444,67
1905 ALTHEA Regenerační olej 357,22
1906 ALTHEA SPF 6 Regenerační olej 393,22

REGENERAČNÍ PLEŤOVÉ MASKY
Kód

zboží 10% sleva
Kč

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

1000 ml
J

2405 AKTIDERMA LY 39,35 294,95 442,42 796,36
2401 JOJOBA 31,14 233,43 326,78 560,21 957,02 1680,63
2402 LECITHIN W/O 38,24 286,92 401,69 688,6 1176,36 2037,09
2403 NATURALIA W/O 36,3 272,3 381,22 653,51

MASÁŽNÍ OLEJE
Kód

zboží 10% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
P

1000 ml
J

2714 CAYATHERM 97,96 411,41 699,41 1398,84 2345,09
2722 COSETTE 136,35 572,64 973,5
2732 Dr. VOŠTĚP 97,3 405,85 650,48 1300,97
2735 LECITOL LINDENOL 58,57 245,95 418,1 836,18
2721 LECITOL MCS -N 151,63 288,11 485,21
2719 LECITOL NEUTRAL SUPER 61,17 256,89 462,42 899,13 1515,66
2716 LECITOL NEUTRAL Z 42,03 176,61 317,87 618,08 1041,89
2723 LECITOL ROYALE 71,81 301,63 512,81 1025,59
2737 LECITOL WALO 68,18 286,29 486,67 973,37
2736 LECITOL YLJA 75,08 315,44 536,25 1072,53
2710 LEVANDULOVÝ 62,3 261,76 444,99 889,96 1491,99
2711 MANDLOVO -TŘEZALKOVÝ 59,55 250,1 425,22 850,37 1425,64
2724 NEUTRÁLNÍ 52,3 219,63 373,36 746,76 1251,96
2717 PMS (uklidňující) 122,16 513,08 923,54
2720 SKOŘICOVÝ 60,19 252,73 429,64 859,3
2712 THERMOTON 116,07 487,51 828,78 1657,52
2727 SADA MASÁŽNÍCH OLEJŮ 12×20 761,69

MASÁŽNÍ KRÉMY A BALZÁMY
Kód

zboží 10% sleva 5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

2701 CALEN B 25,51 380
2704 CALEN K 27,52 410,27
2739 Boro -Boro balsám 31,84 238,84 382,15 764,31
2731 SCHOKO PACK 31,22 355,83 711,66
2705 TENARENE AKUT 34,26 256,97
2706 TENARENE SUPER 55,03 412,68

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

a platí od 10. 11. 2017 do 10. 12. 2017 do 24.00 hodin.
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10% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 10. 11. 2017 do 10. 12. 2017 do 24.00 hodin.

SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVKY

Kód
zboží

10% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
P

2830 ATOSAN -LECI 100,33 421,4 589,96 1179,9
1810 DEKUBITOL Spec. těl. olej 111,83 469,42 798,02 1596,04
1809 DEPILOL 61,86 259,91 415,85 883,67
2803 HEMOSAN 64,86 272,44 435,92 871,8
2733 NARBENOL 115,37 479,52

5 ml
A

30 ml
Z

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

2020 ARADEA 26,42 411,41 814,49
2002 ATOP -DERM 38,34 287,62 431,41 862,83 1351,76
2821 ATOPINAL 40,42 303,12 424,35 848,7
2062 BODY SALVIA 48,09 255,69 409,09 818,17
2725 CHINA BALSAM 78,42 329,33 428,15
2740 JOSHEA 395,31 632,49 1265
2804 MOLUSAN 42,17 236,1 377,75
2001 MONTANA 32,77 245,84 368,73 712,91
2807 PROATEM balzám 49,47 371,05 630,75
2808 SALTERICA 19,76 148,07 222,1 444,22
2822 SHEA VITA 118,1 165,33 330,67 545,61
2726 THERMO -BALSAM 20,83 302,14 604,26 1087,67
2802 WINTERSHEA 48,23 265,31 424,49

SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVKY – OLEOSOL

Kód
zboží 10% sleva 30 ml 

Z
100 ml 

E
250 ml 

H
2809 OLEOSOL BAL 86,53 121,14 242,3
2810 OLEOSOL JAGR 99,55 139,32 278,78
2811 OLEOSOL CELLU 108,88 152,4 304,81
2812 OLEOSOL PEDI 108 151,14 302,28

PŘÍRODNÍ PARFÉMY – PENTAGRAM

Kód
zboží 10% sleva

Kč
3 ml 

R
50 ml 

D
4951 DŘEVO – SOUCITNOST 112,09 1445,86
4952 OHEŇ – LÁSKA 110,97 1428,62
4953 ZEMĚ – EMPATIE 113,92 1524,09
4954 KOV – ÚCTA 58,73 759,93
4955 VODA – MOUDROST 110,42 1445,86

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

a platí od 10. 11. 2017 do 10. 12. 2017 do 24.00 hodin.
PARFÉMY

Kód
zboží 10% sleva

Kč
3 ml 

R
50 ml 

D
4908 VALENTINE – Unisex parfém 46,19 378,06
4909 KLEOPATRA – Dámský parfém 49,82 413,08
4910 FARAO – Pánský parfém 33,54 254,62
4911 MAGIC – Dámský parfém 50,32 423,07
4912 LILIEN – Dámský parfém 43,63 353,34
4913 VIOLA – Dámský parfém 59,25 505,31

PŘÍRODNÍ PARFÉMY – ČAKROVÉ

Kód
zboží 10% sleva

Kč
3 ml 

R
50 ml 

D
4901 č. 1 MULADHARA -KOŘENOVÁ 38,09 278,74
4902 č. 2 SVADHIŠTHANA -SAKRÁLNÍ 48,79 441,19

4903 č. 3 MANIPURA -EMOČNÍ 62,61 645,17

4904 č. 4 ANAHATA -SRDEČNÍ 66,32 866,54
4905 č. 5 VIŠUDDHI -KOMUNIKAČNÍ 53,70 506,02
4906 č. 6 ADŽŇA -INTUIČNÍ 64,13 669,08
4907 č. 7 SAHASRARA -KORUNNÍ 50,57 469,91

DOPLŇKY STRAVY
Kód

zboží Bez slevy
Kč

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

1000 ml
J

3011 ELEUTHEROCOCC extrakt 244,99 563,45 1070,58 2055,53
100 g

E
250 g

H
500 g

I
1000 g

J
3002 ELEUTHEROCOCC KOŘEN 104,65 177,89 313,98 481,38
5105 VITAMÍN C v prášku – 130 g 267,32
 115 ml

U
215 ml

V
500 ml

I
1000 ml

J
3003 ALOE VERA GEL – šťáva 141,17 227,6 386,9
3004 ALOE VERA KONCENTRÁT –10× 326,65 523,48 1054,85 1793,21

DESINFEKČNÍ A ČISTÍCÍ PŘÍPRAVKY

Kód zboží Bez slevy 140 g
K

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

1000 ml
J

1807 THYMICON 100,78 257,03 380,79
5500 ORANGE -SANITOL 280,08 402,49 644,01
5501 SAMEA 112,5

včetně aplikároru 71,9

www.karelhadek.eu
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10% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 10. 11. 2017 do 10. 12. 2017 do 24.00 hodin.

ÉTERICKÉ OLEJE

Kód
zboží 10% sleva

Kč
5 ml

A
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
100 ml

E
4001 AMYRIS 211,59 338,55 677,11 1163,78
4002 BADYÁN 146,15 233,82 467,64 803,76
4108 BAZALKA 230,22 368,34 736,72 1266,22
4004 BENZOE ABSOLUE PRYSKYŘICE 349,95 559,88 1119,79 1924,62
4005* BERGAMOT 282,77 452,45 904,86 1556,36
4006 BOROVICE -JEHLIČÍ 156,08 249,74 499,47 859,08
4033 BOROVICE -KLEČ 224,39 359,03 718,07 1234,19
4007 CEDROVÉ DŘEVO 131,42 210,26 420,5 723,29
4003 CEDROVÉ DŘEVO ATLAS 123,07 196,91 393,84 676,88
4009 CELER -SEMENA 279,88 447,79 895,63 1539,34
4010* CITRON 186,7 298,71 597,43 1026,82
4011* CITRON BEZ TERPENU 310,16 496,27 992,54 1705,95
4012* CITRON EXTRA 212,4 339,83 679,66 1168,17
4013 CITRONELA 130,31 208,48 416,99 716,7
4014 CITRONOVÁ RŮŽE 200,46 320,74 641,45 1102,52
4015 CITRONOVÁ TRÁVA 156,51 250,4 500,79 861,39
4016 CYPŘIŠ 217,08 347,33 694,64 1193,93
4076 ČAJOVNÍK 172,72 276,34 552,68 949,93
4017 ČESNEK 278,84 446,15 892,31 1533,62
4054 DOBROMYSL -OREGÁNO 268,53 429,64 859,29 1476,9
4018 ELEMI 318,48 509,57 1019,13 1751,63
4019 ESTRAGON 346,69 554,67 1109,34 1906,66
4096 EUKALYPTOVO -CITRONOVÝ 141,4 226,25 452,55 778,36
4020 EUKALYPTUS 123,86 198,18 396,34 681,22
4021 EUKALYPTUS KOALA 109,19 196,53
4022 FENYKL 161,36 258,2 516,39 887,54
4023* GRAPEFRUIT 174,18 278,69 557,39 958,71
4024 HEŘMÁNEK ŽLUTÝ 669,42 1071,06 1713,7 3427,41 5890,86
4025 HŘEBÍČEK 116,47 186,38 372,73 640,65
4101 JALOVEC EXTRA 364,35 582,95 1165,88 2003,89
4027 JEDLE -ŠIŠKY 224,4 359,06 718,11 1234,25
4028 KADIDLOVNÍK 406,01 610,46 976,73 1953,45 3357,49
4029 KAFR 102,05 163,26 326,51 561,18
4030 KAFR PŘÍRODNÍ - KRYSTALY (v gramech) 118,5 189,58 379,14 651,64
4031 KAJEPUT 159,91 255,85 511,7 880,14
4032 KANANGA 261,54 418,48 836,94 1438,49
4103 KARDAMOM 414,2 703,85 1407,71 2392,82
4034 KMÍN 228,68 365,85 731,72 1257,62

Kód
zboží 10% sleva 5 ml

A
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
100 ml

E
4035 KOPR 330,01 528,01 1056 1815,01
4036 KORIANDR 510,9 817,44 1634,84 2811,96
4038 LAVANDIN 179,41 287,06 574,13 986,77
4039 LEVANDULE EXTRA 262,26 419,61 839,24 1442,46
4097* LITSEA CUBEBA 129,86 207,77 415,54 714,19
4040 MAJORÁNKA 341,96 547,11 1094,24 1880,72
4041* MANDARINKA ČERVENÁ 248,95 398,3 796,64 1370,21
4098* MANDARINKA ZELENÁ 244,23 390,79 781,59 1343,34
4042 MÁTA KADEŘAVÁ 281,13 449,82 899,62 1546,22
4043 MÁTA PEPRNÁ 272,9 436,66 873,32 1502,11
4044 MATEŘÍDOUŠKA 300,54 480,87 961,74 1652,99
4046 MEDUŇKA INDICUM 121,5 194,36 388,74 668,16
4047 MENTOL PŘÍRODNÍ KRYSTALY (v gramech) 161,13 257,8 515,61 886,19
4048 MRKVOVÁ SEMENA 494,71 791,56 1583,1 2722,91
4049 MUŠKÁTOVÝ KVĚT 349,36 558,96 1117,9 1921,43
4050 MUŠKÁTOVÝ OŘECH 389,78 623,63 1247,28 2143,75
4051 MYRHA 342,26 547,58 876,16 1752,3 3013,96
4052 MYRTA 355,12 568,2 1136,39 1954,62
4053 NIAOULI 211,82 338,87 677,75 1164,87
4055 PAČULI 274,04 438,46 876,91 1508,3
4099 PELARGÓNIE 347,82 556,52 1113 1912,97
4057 PEPŘ ČERNÝ 536,7 858,71 1717,42 2953,95
4058 PETRŽEL 405,94 649,52 1299,04 2232,71
4059 PIMETOVNÍK 391,49 626,39 1252,77 2154,77
4060* POMERANČ 97,21 155,53 311,05 535
4061* POMERANČ BEZ TERPENU 211,78 338,83 677,67 1164,74
4062* POMERANČ EXTRA 110,82 177,33 354,66 609,56
4063 POMERANČOVÉ LISTÍ 223,95 358,33 716,7 1231,82
4064 PUŠKVOREC 395,13 632,2 1264,42 2173,25
4065 ROZMARÝN EXTRA 177,12 283,37 566,79 974,85
4100 ROZMARÝN SPA 177,12 283,37 566,79 974,85
4066 RŮŽOVÁ PALMA 222,85 356,56 713,11 1226,56
4067 RŮŽOVÉ DŘEVO 210,61 336,98 673,96 1158,38
4069 SATUREJKA HORSKÁ 235,33 353 564,78 1129,57 1941,45
4070 SKOŘICE - KŮRA 410,13 656,21 1312,39 2255,67
4072 SMRK - JEHLIČÍ 174,67 279,48 558,94 961,38
4073 SPAJK 257,12 411,4 822,81 1415,23
4074 ŠALVĚJ 220,58 352,92 705,89 1213,21
*Jedná se o skupinu olejů, které mají oproti ostatním sníženou trvanlivost.
Proto u nich vyznačujeme záruční lhůtu 1 rok. Tyto éterické oleje je nutné skladovat v chladu.

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

10% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 10. 11. 2017 do 10. 12. 2017 do 24.00 hodin.

www.karelhadek.eu
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10% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 10. 11. 2017 do 10. 12. 2017 do 24.00 hodin.

Kód
zboží 10% sleva 5 ml

A
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
100 ml

E
4075 ŠALVĚJ MUŠKÁTOVÁ 496,17 793,85 1587,67 2728,83
4077 TÚJE 198,27 317,19 634,36 1090,34
4078 TYMIÁN ČERVENÝ 364,75 584,36 1168,7 2008,72
4079 TYMIÁN SVĚTLÝ 149,81 239,69 479,37 823,91
4080 VAVŘÍN 288,69 461,94 923,83 1587,83
4081 VETIVER 339,81 543,69 1087,37 1836,55
4082 YLANG - YLANG 248,16 397,06 794,1 1364,86
4083 YZOP 586,75 938,8 1877,61 3227,14
4084 ZÁZVOR 498,52 797,66 1595,3 2743,92
9412 TESTOVACÍ KUFŘÍK S EO 3580,63 (BEZ SLEVY)

EXKLUZIVNÍ ÉTERICKÉ OLEJE

Kód
zboží Bez slevy

Kč
1 ml

M
5 ml

A
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
4085 ANGELIKA 272,31 1074,27 1718,29 2748,98 5496,58
4086 HEŘMÁNEK MODRÝ 164,65 658,56 1053,68 1685,88 3371,78
4087 JASMÍN ABSOLUE 552,79 2212,71 3539,4 5663,06 11326,07
4037 KOZLÍK 140,09 561,64 898,65 1438,08 2876,17
4045 MED 450,9 1803,56 2885,71 4367,07 8734,12
4088 MEDUŇKA OFFICINALIS 499,02 1996,17 3194,16 5110,93 10220,53
4089 MIMÓZA 246,84 988,77 1582,31 2532,22 5064,76
4090 NEROLI 576,02 2304,08 3686,5 5898,4 11796,82
4091 RŮŽE 1245,51 4982,01 7971,23 12753,96 25507,91
4092 ŘEBŘÍČEK 390,82 1563,26 2501,22 4001,95 8003,87
4068 SANTÁLOVÉ DŘEVO 296,58 1186,32 1898,13 3036,99 6073,98
4093 SLAMĚNKA 327,84 1312,97 2100,13 3359,85 6718,06
4094 VANILKA ABSOLUE 232,33 931,77 1491 - -

SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ

Kód
zboží 10% sleva

Kč
10 ml 

B
20 ml 

C
30 ml 

Z
50 ml 

D
100 ml 

E
4201 AFRODIZIAKÁLNÍ 215,16 344,23 688,49
4205 ANTICHRAPIN 217,29 347,67 695,35
4206 ANTIINSTEKT 181,45 290,32 580,6
4207 ANTINIKOTIN 368,01
4224 ANTIOXI 425,07 850,15 1445,24
4208 ANTIRAUCH 199,9 319,84 639,66
4229 AROMA baby 246,29 492,55
4220 AROMA -BUDÍK 222,23 355,57 711,14

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

Kód
zboží 10% sleva 10 ml 

B
20 ml 

C
30 ml 

Z
50 ml 

D
100 ml 

E
4202 AROMECLIMA 173,07 276,89 553,82
5600 AROMISAN 250,17 380,47
4219 ATEMOL 231,01 369,61 739,23
4209 CANDIÖL 259,47 415,12 830,26 1167,57
1201 CANDISAN 275,35 440,54 881,09 1514,37
4221 CHINA 194,88 311,8 623,59
4211 DOBRÝ DEN 153,44 245,49 491,02
4203 HARMONIE 244,89 391,81 783,63
4216 INSEKTOL 176,88 282,99 566
4223 MOLUNOL 408,53 850,8
4217 NELINOL 261,44 418,33 836,66
4204 NOC LÁSKY 368,93 590,27 1180,58
2805 PROAPINOL 256,07 742,58
4212 RELAXAČNÍ 446,72 713,26 1429,54
4213 SENNÉ KVĚTY 143,68 229,88 459,77
4210 THYMION 262,21 414,91 822,14
4214 UŠLECHTILÉ DŘEVO 226,96 363,14 726,3
4215 UVOLŇUJÍCÍ 173,17 277,07 554,14
4218 VIROSAN 234,3 374,88 749,75

SMĚSI ÉO SAUNA
Kód

zboží 10% sleva
Kč

10 ml 
B

20 ml 
C

50 ml 
D

4401 ČÍNSKÁ SAUNA 331 529,61 1059,18
4402 FINSKÁ SAUNA 267,38 427,78 855,55
4404 HORSKÁ SAUNA 305,17 488,3 976,58
4405 JAPONSKÁ SAUNA 287,2 459,48 918,97
4406 LESNÍ SAUNA 261,67 418,65 837,34
4409 POLÁRNÍ SAUNA 376,04 601,67 1203,3
4412 RUSKÁ SAUNA 286,61 458,57 917,16
4410 SAUNA RELAX 287,83 460,51 921,02

VITAMÍNY

Kód
zboží Bez slevy

Kč
20 ml

C
50 ml

D
115 ml

U
215 ml

V
5101 LECITIN SUPER 218,42 436,84
5102 PANTHENOL – provitamin B5 72,35 144,71 289,39 448,57
5103 VITAMÍN A 226,66 453,35
5104 VITAMÍN E 183,99 368,01 735,99 1140,8

www.karelhadek.eu
46
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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

ROSTLINNÉ OLEJOVÉ MACERÁTY

Kód
zboží Bez slevy

Kč
115 ml

U
215 ml

V
500 ml

I
1000 ml

J
5209 ALOE VERA 259,46 404,73 768,97 1307,22
5201 ARNIKOVÝ 357,4 571,87 1072,23 1787,06
5202 KAŠTANOVÝ 215,78 345,24 647,33 1078,86
5203 MĚSÍČKOVÝ 247,53 396,06 742,61 1237,68
5208 TŘEZALKOVÝ C10 226,56 362,51 679,67 1132,8
5211 TŘEZALKOVÝ M10 243,3 389,25 729,87 1240,76
5207 TŘEZALKOVÝ O10 235,94 377,51 707,81 1179,67
5204 TŘEZALKOVÝ S10 226,56 362,51 679,67 1132,8
5205 TŘEZALKOVÝ W10 518,44 829,48 1555,32 2592,19

PENTAGRAMOVÉ SMĚSI

Kód
zboží 10% sleva

Kč
1 ml

M
5 ml

A
10 ml

B
4851 DŘEVO  – SOUCITNOST 222,85 880,17 1408,28
4852 OHEŇ  – LÁSKA 220,05 869,19 1390,67
4853 ZEMĚ  – EMPATIE 235,15 928,85 1486,15
4854 KOV  – ÚCTA 114,4 451,94 723,09
4855 VODA  – MOUDROST 130,95 517,24 827,57
4850 SADA PENTAGRAMOVÝCH SMĚSÍ 5 × 828,06 3270,76

ČAKROVÉ SMĚSI

Kód
zboží 10% sleva

Kč
1 ml

M
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
100 ml

E
4801 č. 1 MULADHARA -KOŘENOVÁ 28,22 235,25 376,39 752,78 1294,82
4802 č. 2 SVADHIŠTHANA -SAKRÁLNÍ 44,47 370,52 592,83 1185,67 2039,33
4803 č. 3 MANIPURA -EMOČNÍ 63,05 525,2 840,3 1726,6 2890,66
4804 č. 4 ANAHATA -SRDEČNÍ 92,25 796,41 1274,24 2548,48 4383,41
4805 č. 5 VIŠUDDHI -KOMUNIKAČNÍ 51,37 424,82 679,69 1359,4 2338,14
4806 č. 6 ADŽŇA -INTUIČNÍ 67,28 560,57 896,91 1793,84 3085,41
4807 č. 7 SAHASRARA -KORUNNÍ 47,18 332,77 631,13 1262,26 2171,1
4800 SADA ČAKROVÝCH SMĚSÍ 7 × 379,96 2837,86

OSVĚŽOVAČ VZDUCHU
Kód

zboží Bez slevy
Kč

100 ml 
E

500 ml 
I

7101 CLIMAFRESH 275,84 1039,69

ROSTLINNÉ OLEJE
Kód

zboží Bez slevy
Kč

115 ml
U

215 ml
V

500 ml
I

1000 ml
J

5040 AMARANTOVÝ OLEJ LZS 1604,53 2516,93 4826,45 8204,94
5041 ARGANOVÝ OLEJ LZS 391,91 627,05 1178,86 1964,78
5002 AVOKÁDOVÝ OLEJ 82,39 131,82 247,83 421,29
5003 BRUTNÁKOVÝ OLEJ LZS 363,77 582,02 1094,22 1860,19
5004 DÝŇOVÝ OLEJ LZS 215,97 345,54 649,6 1104,31
5005 JOJOBOVÝ OLEJ LZS (DPH 21%) 401,63 642,6 1208,07 2053,74
5024 KARITÉ (SHEA OLEJ) 85,15 136,24 256,13 435,44
5042 KOKOSOVÝ OLEJ LZS 151,67 242,66 456,26 775,64
5031 KONOPNÝ OLEJ LZS 140,24 224,4 421,89 717,2
5006 LNĚNÝ OLEJ LZS 66,1 105,73 198,83 337,99
5007 MAKADAMIOVÝ LZS 94,28 150,85 283,56 482,07
5039 MANDLOVÝ OLEJ LZS 143,48 229,55 431,53 733,58
5009 MANDLOVÝ OLEJ LZT 50,88 81,4 153,04 260,16
5010 OLIVOVÝ OLEJ LZS 86,23 137,99 259,38 440,96
5011 PUPÁLKOVÝ OLEJ LZS 347,75 556,42 1046,07 1778,31
5012 RICINOVÝ OLEJ LZS (DPH 21%) 70,56 112,91 212,27 360,86
5014 SEZAMOVÝ OLEJ LZT 75,56 120,92 227,32 386,46
5015 SLUNEČNICOVÝ OLEJ LZS 59,7 95,49 179,55 305,23
5035 SLUNEČNICOVÝ OLEJ LZT 28,29 45,23 85,04 144,56
5016 SOJOVÝ OLEJ LZT 16,41 26,27 49,35 83,94
5018 Z ČERNÉHO KMÍNU LZS 402,07 643,32 1209,37 2055,97
5022 Z JADER ANDSKÉ RŮŽE LZS 675,62 1080,99 2032,25 3454,81
5017 Z JADER HROZNŮ LZT 73,64 117,78 221,47 376,49
5019 Z MERUŇ. PECEK LZS 185,21 296,35 557,13 947,11
5020 Z PŠENIČNÝCH KLÍČKŮ LZS 178,32 285,28 536,33 911,76
5013 Z RÝŽOVÝCH KLÍČKŮ LZS 76,08 121,76 228,85 389,07
5021 Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ LZS 347,75 556,42 1046,07 1778,31
5023 Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ LZT 37,26 59,62 112,12 190,62
5043 Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ PRA 141,74 226,79 426,37 724,82

KOSMETICKÁ MÁSLA

Kód
zboží Bez slevy

Kč
100 ml

E
250 ml

H
500 ml

I
1000 ml

J
5029 BAMBUCKÉ MÁSLO 103,53 207,03 351,96 629,26
5026 KAKAOVÉ MÁSLO (v gramech) 172,07 344,12 585,01 -
5025 MANGOVÉ MÁSLO 263,43 526,84 895,64 -

10% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 10. 11. 2017 do 10. 12. 2017 do 24.00 hodin.a platí od 10. 11. 2017 do 10. 12. 2017 do 24.00 hodin.

www.karelhadek.eu
47



ce
ní

k
Te

nt
o 

ce
ní

k 
na

bý
vá

 p
la

tn
os

ti 
dn

e 
1.

 1
1.

  2
01

7.
Vš

ec
hn

y 
př

ed
eš

lé
 c

en
ík

y 
tím

to
 d

ne
m

 p
oz

bý
va

jí 
pl

at
no

st
i.

D
al

ší
 v

yd
án

í č
as

op
is

u 
– 

7.
 2

. 2
01

8

VÁNOČNÍ SMĚSI ÉO
Kód

zboží 10% sleva
Kč

10 ml
B

20 ml
C

50 ml
D

4309 JEŽÍŠEK 195,76 313,22 626,44
4313 ROMANTICKÉ VÁNOCE 219,66 351,46 702,94
4301 VÁNOČNÍ ČAS 162,81 260,52 521,01
4302 VÁNOČNÍ DÁREK 168,68 269,88 539,74
4310 VÁNOČNÍ HVĚZDA 128,51 205,58 411,17
4303 VÁNOČNÍ KOLEDA 214,44 343,13 686,23
4311 VÁNOČNÍ NÁLADA 162,81 260,52 521,01
4304 VÁNOČNÍ POHÁDKA 297,84 476,56 953,1
4305 VÁNOČNÍ SEN 197,24 315,57 631,14
4308 VÁNOČNÍ STROMEČEK 164,15 262,63 525,25
4306 VÁNOČNÍ VEČER 169,54 271,29 542,56
4307 VÁNOČNÍ VŮNĚ 176,43 282,3 564,57
4312 VOŇAVÉ VÁNOCE 194,59 311,32 622,61

AUTOPARFÉMY

Kód
zboží 10% sleva

Kč
100 ml

E
200 ml

G
7005 ANTI -TABAK 421,13 652,73
7003 FLAVOUR 281,82 436,83
7004 FLIRT 366,38 567,92
7006 FRUIT -LINE 567,25 860,91
7002 LOVE STORY 276,67 428,85
7001 VANILOU 306,35 474,82

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT
Kód

zboží Bez slevy Kč

9416 PILNÍK SKLENĚNÝ 56,19
9504 ŽELATINOVÉ TOBOLKY V1, bal. 100 ks 41,67
6000 OCHRANNÁ ROUŠKA, bal. 5 ks 11,43

XS S M L XL XXL
9500 TRIČKO AKH pracovní 101,19
6001 KOSMETICKÁ ČEPICE, balení 10 ks 24,51
9503 SÁČKY K TERMORUKAVICÍM 100 ks 60,55
9501 TERMOPODLOŽKA MASÉRSKÁ 150×60 1124,39
9506 AROMATÁCKY, balení 10 ks 26,99

série Emotion

10% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 10. 11. 2017 do 10. 12. 2017 do 24.00 hodin.

SPRCHOVACÍ OLEJE A KRÉMY
Kód

zboží 10% sleva 50 ml
D

100 ml
E

200 ml
G

8203 FLIRT sprchovací olej 274,26 411,38

8404 ETERICA regenerační krém 207,88 342,98

PARFÉMOVÉ OLEJE
Kód

zboží 10% sleva 10 ml
B

20 ml
C

50 ml
D

8501 AMBRA 112,53 180,05 360,09
8502 ANANAS 111,21 177,93 355,85
8503 AVOKÁDO 201,71 322,73 645,44
8504 BROSKEV 186,48 298,37 596,71
8506 ČOKOLÁDA 124,8 199,68 399,37
8507 FIALKA 124,8 199,68 399,37
8509 JASMÍN 140,24 224,39 448,76
8510 KARAMEL 118,47 189,55 379,07
8511 KOKOS 109,56 175,3 350,59
8505 KONVALINKA 122,31 195,3 391,36
8512 MED 124,8 199,68 399,37
8513 MEDOVÝ MELOUN 109,69 175,48 350,95
8514 MELOUN 124,8 199,68 399,37
8515 TABÁK 148,77 238,01 476,03
8516 VANILKA 123,59 197,77 395,53

PŘEVODNÍ TABULKA OBJEMŮ NA PÍSMENNÝ KÓD
A 5 ml G 200 ml L 750 ml T 15 ml
B 10 ml H 250 ml M 1 ml U 115 ml
C 20 ml I 500 ml P dávkovač 500 ml V 215 ml
D 50 ml J 1000 ml Q 2,5 ml Z 30 ml
E 100 ml k3 130 g R 3 ml
F 150 ml k4 140 g S 35 ml

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

www.karelhadek.eu
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