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Asi je naprosto přirozené, že s přibývajícím věkem každého jednotlivce dochází i k jevu, který bych 
označil jako in� aci času. Mám pocit, že se čas urychluje, takže ho je čím dál tím méně. Nechce se 
mi věřit, že by tento pravděpodobně subjektivní jev (byť všeobecně rozšířený) mohl mít něco spo-
lečného s globálním oteplováním. Na druhou stranu, i já jsem v teplém ročním období aktivnější. 
Teplo v tomto roce již patří minulosti, sychravý podzim je zde a chladná zima přede dveřmi. Byl 
bych špatným prorokem, kdybych se jen domníval, že chladné roční období čas přibrzdí. Není tomu 
tak dlouho, co jsme se loučili se starým rokem a těšili se na příchod tohoto roku. Jedenáct měsíců 

uběhlo tak rychle, že ani policejní radary je nestihly zaregistrovat, natož onu rychlost změřit. A tak bez velké nadsázky, za 
dané rychlosti, Vánoce již klepou na dveře a nový rok je jen o krůček pozadu. Hodnotit, jaký byl tento rok, by bylo přece jen 
trochu předčasné. Každý z nás prožil jistě něco příjemného, byť některé události kdyby nebyly, bylo by lépe. Do obchodního 
života nám (nikoli čert, ale EU) přinesl GDPR, vznešeně označovanou jako ochranu osobních dat. V jistém slova smyslu 
lze souhlasit. Až na malý detail. Daná ochrana je značně nákladnou záležitostí, kterou každý musí, ať chce či nikoli, tvrdě 
zaplatit! Nehledě na to, že běžnému člověku zcela jednoduše i otravuje a znepříjemňuje život. Ono nestačí si objednat zboží 
a zvolit formu dodání. Abychom objednávku mohli předat objednávajícím zvolenému dopravci, objednávající musí dát 
i souhlas s předáním osobních dat přepravci. Nedivím se, že se mnozí mohou domnívat, že zde sedí nějaký idiot, kterému 
zjednodušeně řečeno hrabe. Ano, sedí a hrabe mu (jim), nikoli zde u � rmy, ale jak mi Google mapy prozradily, hnízdí 778 km 
západním směrem od Kšic. Rozum mi zůstává stát nad další připravovanou lahůdkou. Éterické oleje byly legislativou zařa-
zeny mezi chemikálie. A tak je dost dobře možné, že přijde v platnost nově připravované nařízení, že kosmetika a „chemie“ 
nesmí být v jednom balíčku. Pokud si zákazník objedná krémy či další kosmetické preparáty a též éterické oleje, nebude 
možné je poslat v jednom společném balíčku. Zákazník by tedy obdržel balíčky dva. Jeden s kosmetikou a druhý s éterickými 
oleji. V rámci ochrany zákazníka zbyde mu již jen maličkost. Platit. Takto bych mohl o jedovatostech, které nám z Bruselu 
neúnavně posílají, dlouze pokračovat. Končím! Není účelem vánočního vydání čílit se nad stupiditou europanstva. Jak 
jsem již výše uvedl, Vánoce a Nový rok zde budou co by dup. Krom příjemností, které nám již tento rok přinesl, všem dnům 
není konec a zcela jistě ještě nějaké přibydou. Nezbývá než všem čtenářům popřát krásné zbývající dny tohoto roku, svátky 
vánoční plné radosti, klidu a pohody. Samozřejmě i bohatého ježíška. Loučení se starým rokem je
spojeno s vítáním roku nového. Za sebe i zaměstnance � rmy přeji všem čtenářům časopisu Aroma-
terapie, jakož i klientům � rmy, aby rok 2019 byl rokem, který bude přinášet osobní 
úspěchy, pohodu a samozřejmě i pro život to nejdůležitější, pevné zdraví.

Karel Hadek 
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Je to k  nevíře. Je slunečný den, příjemně teplo, nebe bez 
mráčku a u mě se objevil milý host, který běžného smrtelníka 
poctí návštěvou jen jedenkráte v roce. Nejen to, i den návštěvy 
je přesně de� nován. No den, to není zrovna přesný údaj, spíše 
upřesnění večer by bylo na místě. Mám na mysli 24. prosinec. 
Už jsem toho prozradil více, než by bylo nutné. Je evidentní, 
že oním vzácným hostem v kanceláři nemůže být nikdo jiný 
než sám Ježíšek. Netuším, zda je více zvědavý či zvídavý, ale 
z jeho dotazů je zřejmé, že i letos bude chtít rozdávat dárky. 
Voňavé dárky. V touze po rozdávání není i letos ani prvním, 
ani jediným. Občas mám pocit, že Ježíšek má i naklonované, 
velice rozvětvené příbuzenstvo „taky ježíšků“ (úmyslně psáno 
s malým j), kteří � rmu permanentně doslova bombardují s po-
žadavky na dárky pro jejich sponzorství. Stejně jako není v si-
lách Ježíška vyhovět všem psaným i nepsaným přáním, není 
v silách � rmy vyhovět všem celoročním hledačům sponzorů. 

Ten náš, štědrovečerní Ježíšek, to je ale úplně jiné kafe. Ob-
darovávat je jeho přirozeným posláním. Jen tak mezi námi, 
on se na to tolik specializoval, že snad ani nic jiného neumí. 
Je dlouholetým, vítaným, sezónním spolupracovníkem � rmy, 
a pokud moje paměť sahá, vždy se staral o to, aby klientům 
� rmy byly do balíčků s jejich objednávkami vkládány nějaké 
ty voňavé dárky. Proto i jeho letošní návštěva s předstihem. 
Vymyšlení dárku (to je perná makačka) zabere nějaký ten čas. 
A to nemluvím o noti� kaci, certi� kaci a dalších…� kacích, jež 
nařizuje legislativa EU. A tak Ježíšek kladl otázky a já jsem mu 
trpělivě odpovídal. Krom jiného přišla řeč i na usínání a spá-
nek. Spánek jako takový je pro každého z nás velice důležitou 
každodenní součástí. Kvalita spánku ovlivňuje jak náš celkový 
zdravotní stav, tak i naše nálady po probuzení. Žijeme v rychlé 
„doslova neurotické“ době plné stresu. Nelze se divit, že za 
daných okolností jistá část populace má problémy jak s usí-

náním samotným, tak i kvalitou spánku. Někteří hledají řešení 
v  návštěvě lékaře a  následnou konzumací tablet na spaní.  
Pomocnou ruku však může nabídnout i fytoterapie. Příroda 
nabízí množství rostlin, jež mají empiricky ověřené uklidňu-
jící účinky. Stejně tak aromaterapie se svojí širokou nabídkou 
éterických olejů nabízí svou rychlou pomoc jak s navozením 
klidu v předspánkové fázi, tak i prohloubením, tedy kvalitou 
spánku. V úvahu přichází éterické oleje, které vykazují uklid-
ňující účinky. Jedním z nejosvědčenějších je levandule. Tento 
éterický olej pozitivně ovlivňuje psychiku. Uklidňující a spá-
nek podporující účinky jsou nejen využívány po generace, ale 
i novodobé vědecké studie objevují a potvrzují dávno známé. 

Dalším velice účinným olejem je majorán. 
V ložnici nelze nic zkazit ani s éterickými oleji, 
jež vykazují obsah aldehydu citrálu, který též 
vykazuje uklidňující účinky. V neposlední řadě 
nutno zmínit i  seno. Zde rád vzpomínám, 
že jako městské děcko jsem se vždy těšil 
na prázdniny k  dědovi a  babičce. Oni 
měli doma krávu, kozu a hodně králíků 
a z toho důvodu i veliký seník, který se 
vždy v létě naplnil krásně vonícím senem 
a já jsem tam velice rád spával. A tak ab-
solue sena se svými uklidňujícími účinky 
nutno považovat za dobrý a voňavý do-
provod do říše snů. Povídání s Ježíškem 
bylo impulzem k vytvoření směsi éte-
rických olejů. Při jejich testování se mně 
i Ježíškovi velice dobře usínalo. Aby byl 
zajištěn co nejrychlejší účinek, směs byla 
vyzkoušena i jako spray. Trochu rozprášit 
do vzduchu, trochu na polštář a účinek 
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byl téměř okamžitý. Tím to ale nekončí, kompozice použitých 
olejů vykazuje i velice dobré antimikrobiální účinky, pomáhá 
při bolestech hlavy, neklidu, depresích a migrénách. Nejen mně 
samotnému, ale i Ježíškovi se daná směs zalíbila. On rozhodl, že 
to je to pravé ořechové, co bude do vánočních balíčků klientů 
vkládat. Na moji otázku, jak tuto novinku pojmenovat, měl 
velice rychlou odpověď. Krásně to voní a podporuje spánek. To 
se nemůže jmenovat jinak než Voňavý spánek. A tak nezbylo 
než stanovit datum, odkdy dokdy bude Voňavý dárek sou-
částí ježíškovských balíčků. Vše se bude řídit datem odeslání 
objednávky. 

Prvním dnem bude 9. listopad od 00.00 hodin a takto to poběží 
až do 14. prosince do 24.00 hodin. Tato novinka bude výjimečná 
i tím, že ji nedostane jen prvních 10 objednávajících, ale bude se 
týkat tisíců lahviček s rozprašovačem o objemu 100 ml. Darovat 
dělá radost, a tak za každých 1 200 Kč hodnoty objednávky v MC 
bude Ježíšek vkládat do balíčku jedno balení preparátu VŮNĚ 
SPÁNKU. Nezbývá než popřát krásné, bohaté, ale především 
však klidné a pohodové vánoční svátky. Já i Ježíšek věříme, 
že VŮNĚ SPÁNKU přispěje i k tomu, aby byly noci i voňavé.

Karel Hadek a Ježíšek

ATLAS  

tonikum po holení

Některé činnosti lze vnímat jako vyloženě pánské. Za jednu z nich 
bych považoval holení. Statistiky nám říkají, že ženy žijí o něco 
déle. Nemohu se zbavit pocitu, že jejich život se prodlouží právě 
o čas ušetřený tím, že není co holit. Byť i zde nejspíše pocit rov-
noprávnosti vykonal své. A tak, když nic není na bradě, odnesou 
to, no třeba nohy. Byť mám v rodném listu uvedeno mužské 
pohlaví, holení, míněno vousů, mi nic neříká. V mém pojetí lze 
čas trávit daleko příjemnějšími činnostmi, a tak je nechávám 
růst a jen občas, ať již sám či za pomoci holiče, koriguji jejich 
délku. Nutno podotknout a jsem si toho vědom, pokud bychom 
vytvářeli statistiku v této oblasti, pak většina mužů se nejspíše 
holí a já jsem nutnou součástí menšiny. V žádném případě by 
se ale nedalo říci, že nepřizpůsobivý. Již je tomu dávno, co jsem 
vytvořil pro holící se pány recepturu Hydro� lního oleje na holení, 
který krásně změkčí vousy a ty pak lze bezproblémově „odkro-
jit“. Ani ve snu jsem nepočítal s tím, že značná část produkce 
skončí nikoli na pánské bradě, ale úplně jinde, na dámských 
nožkách. Vzhledem ke skutečnosti, že zmíněný preparát sám 
o sobě vykazuje protizánětlivé účinky, ve většině případů ne-
bylo po oholení třeba ani žádného výrobku po holení. A pokud 
ano, doporučoval jsem vynikající protizánětlivý mateřídouškový 
krém. Jak šel čas, přibývalo zákazníků a dotazů na nějaký ten 
balzám či vodu po holení. A  tak nezbylo než se přizpůsobit 
a mnohočetným požadavkům vyhovět. Vzniklo LIPIO -KARLOFF 
coby vynikající regeneračně -protizánětlivá lecitinová emulze 
s velice příjemnou vůní. Obdržel jsem několik pochval (musím 
podotknout) jak od mužů, tak i od žen a nějakou dobu bylo 
vystaráno. Stejně jako čas nelze zastavit, i různé potřeby si jdou 
svou cestou. Já nikoli, ale i muži mají své potřeby, a tak jsem 
začal vymýšlet recepturu s vyšším procentem alkoholu, který (jak 
všeobecně známo) má dezinfekční účinky. To je od něj hezké, 
na druhou stranu ale vysouší pokožku, což naopak hezké není. 
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A tak, aby mu v této neblahé činnosti bylo zabráněno, objevilo 
se v receptuře i malé množství rostlinného oleje, který vysoušení 
pokožky zabrání. Dalšími nikoli pro holení, ale pro pokožku dů-
ležitými složkami jsou i lecitin, pantenol a vitamín  E. Současně 
jsem pak myslel i na ženy. Jim se totiž líbí, když muž příjemně 
voní. A tak posílení protizánětlivých účinků si vzaly na starost 
éterické oleje mateřídoušky, pomerančového listí, cedru, benzo-
inu a amyrisu, jejichž kompozici, tedy alespoň já a několik párů 
pokusných králíčků/zajíčků (pro ochránce zvířat zdůrazňuji, jen 
dvounohých) jsme shodně označili jako vynikající. Použití tonika 
Atlas je velice jednoduché. Záleží na uživateli, zda jej aplikuje 
nejprve do rukou a následně na tvář (zvyk je železná košile), 
nebo jej bude aplikovat přímo na tvář. Nezbývá než novému, 
krásně a intenzivně vonícímu toniku popřát, 
aby případně rychle a spolehlivě likvidovalo 
záněty (jednomu – to byl věkem ještě zajíček 
– se podstatně zlepšilo akné) a stalo se i vůní 
dne. Darovat dělá radost, tradice pak zava-
zuje. Tak i  tentokráte bude v expedici 
očekávat 10 balení ATLAS – TONIKA 
PO HOLENÍ po 100 ml na prvních 10 
objednávajících. Věřím, že i pokud to 
budou ženy (převážná většina objed-
návajících jsou ženy), udělá tento dárek 
radost jejich mužům.

Karel Hadek

ATLAS – TONIKUM PO HOLENÍ

1307 E / 100 ml 193,86 Kč

CARLOSS – parfém pro muže

Dotazy na parfémy sice nepatří k  těm nejčastějším, to však 
zdaleka neznamená, že by se jednalo o zcela okrajovou zá-
ležitost. Ač trh je různými parfémy doslova přesycen, mají 
společného jmenovatele. Jedná se o krásně vonící tekutiny, 
v obalech, které je bez nadsázky možné označit za umělecká 
díla, ale jejichž obsahové složky jsou prakticky vždy i produkty 
chemického původu. Nutno podotknout, výrobu kvalitního 
parfému lze označit za umění. Při průmyslové výrobě dochází 
k míchání jednotlivých složek, dalo by se říci jednotlivých „vo-
nících chemikálií“. Některé z nich mohou být dokonce izolo-
vány i z přírodních komplexů, byť mnohdy je příroda skoupá, 
přírodních složek je nedostatek, jindy by to bylo příliš drahé, 
a tak ke slovu přichází syntetika. Nutno zmínit skutečnost, že 
chemici vyrábí a nabízí i vonné složky, které se v přírodě vůbec 
nenachází. Nelze se pak divit, takovéto složky nejenže nelze 
označit za bezpečné, je zde i  značně zvýšené riziko vzniku 
alergií. Chápu, že příznivci aromaterapie hledají parfémy bez 
chemické syntetiky. Zde však vzniká zásadní problém. Zatímco 
komerční parfemáři mají k dispozici tisíce jednotlivých složek, 
a tím i možnost vytvoření daleko širší palety vůní a jejich daleko 
diferencovanější kompozice, aromaterapie k tvorbě parfémů 
využívá komplexních éterických olejů. Je všeobecně známo, 
že éterické oleje se skládají z desítek až stovek jednotlivých 
substancí. Pokud tedy smícháme dohromady jen tři éterické 
oleje, získáváme směs několika set jednotlivých substancí. Je 
doslova loterií, jaká bude výsledná pachová informace. 

Nesmíme opomenout ani další fenomén přírody. Parfemáři 
používají jednotlivé složky, a jsou tedy schopni naprosto přesně 
de� novat vždy opakovatelnou pachově neměnnou recepturu. 
V aromaterapii jsme také schopni přesně de� novat, kolik kte-
rého oleje použijeme. Bohužel výsledná vůně se vždy může 
v detailu trochu lišit. Důvod je zcela jednoduchý, příroda nezná 
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se podstatně zlepšilo akné) a stalo se i vůní 

dne. Darovat dělá radost, tradice pak zava-
zuje. Tak i  tentokráte bude v expedici 

ATLAS – TONIKA 
po 100 ml na prvních 10 

objednávajících. Věřím, že i pokud to 
budou ženy (převážná většina objed-
návajících jsou ženy), udělá tento dárek 

a tak ke slovu přichází syntetika. Nutno zmínit skutečnost, že 
chemici vyrábí a nabízí i vonné složky, které se v přírodě vůbec 
nenachází. Nelze se pak divit, takovéto složky nejenže nelze 
označit za bezpečné, je zde i  značně zvýšené riziko vzniku 
alergií. Chápu, že příznivci aromaterapie hledají parfémy bez 
chemické syntetiky. Zde však vzniká zásadní problém. Zatímco 
komerční parfemáři mají k dispozici tisíce jednotlivých složek, 
a tím i možnost vytvoření daleko širší palety vůní a jejich daleko 
diferencovanější kompozice, aromaterapie k tvorbě parfémů 
využívá komplexních éterických olejů. Je všeobecně známo, 
že éterické oleje se skládají z desítek až stovek jednotlivých 
substancí. Pokud tedy smícháme dohromady jen tři éterické 
oleje, získáváme směs několika set jednotlivých substancí. Je 
doslova loterií, jaká bude výsledná pachová informace. 

Nesmíme opomenout ani další fenomén přírody. Parfemáři 
používají jednotlivé složky, a jsou tedy schopni naprosto přesně 
de� novat vždy opakovatelnou pachově neměnnou recepturu. 
V aromaterapii jsme také schopni přesně de� novat, kolik kte-
rého oleje použijeme. Bohužel výsledná vůně se vždy může 
v detailu trochu lišit. Důvod je zcela jednoduchý, příroda nezná 
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vým olejem je olej cedru. Doslova lze říci, že se se santálem 
doplňují. Koneckonců, oba tyto oleje se destilují ze dřeva zmíně-
ných rostlin. Svěžest v dané kompozici zajišťují oleje z pomeran-
čového listí, plodů a květů, podporován olejem Litsea Cubeba. 
Poslední složkou, jak již to u parfémů bývá, je vysokoprocentní 
alkohol. Důvod je zcela jednoduchý. Aby byla záruka, že všechny 
složky éterických olejů přejdou do roztoku, je alkohol kolem 
80% nezbytností. Stará moudrost praví, že co voní jednomu, 
nemusí vonět druhému. Ano, vnímání či hodnocení vůní je 
naprosto individuální reakce, ale i přesto si dovolím tvrdit, že 
bych těžko hledal někoho, komu kompozice éterických olejů 
v parfému CARLOSS nebude vonět. Spíše naopak, svěží dřevitá 
vůně bude příjemně dráždit i nosánky kolemjdoucích. Parfém 
CARLOSS bude nabízen stejně jako ostatní parfémy, jako tes-
ter, v balení 3 ml a dále v lahvičce s rozprašovačem o objemu 
50 ml. I v tomto případě se budeme držet tradice. Obal bude 
stejný jako u ostatních parfémů, nebude tedy umělecké dílo, 
které by zbytečně jen a jen podstatně zvyšovalo cenu. A když 

již jsem zmínil tradici… 10 excelentně vonících PARFÉMŮ 
CARLOSS v lahvičce o objemu 50 ml s rozprašovačem 
již očekává, aby desítce obdarovaných provoněl den.

Karel Hadek

PARFÉM CARLOSS

4914 R / 3 ml 172,54 Kč

4914 D / 50 ml 1432,04 Kč
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které by zbytečně jen a jen podstatně zvyšovalo cenu. A když 
již jsem zmínil tradici… 10 excelentně vonících 
CARLOSS
již očekává, aby desítce obdarovaných provoněl den.

Karel Hadek

standardy a i složení éterických olejů se liší, např. vlivem po-
časí. Rozdíl v pachové informaci sice není nijak velký, ale je. 
Již mnohokrát jsem odpovídal v rámci poradny na dotaz, zda 
jsme nezměnili recepturu preparátu, že se dotyčnému zdá, 
že má mírně odlišnou vůni. Nezbylo než konstatovat, že ne-
změnili, a argumentovat několika příklady z běžného života. 
Nenajdeme dva lidi, kteří mají stejné otisky prstů. Stejně ať 
již v  supermarketu, či přímo na poli nenajdeme dvě stejné 
brambory, mrkve či okurky. Stejné přírodní zákony samozřejmě 
platí i pro rostliny, z nich se éterické oleje vyrábí. Přesto vidím 
u aromaterapie obrovské výhody. Právě nestandardnost, tedy 
nepatrná změna ve složení je důvodem, proč u mikroorganizmů 
nemůže vzniknout rezistence. Další výhodou parfémů vyrá-
běných z éterických olejů je fakt, že původní surovinou byly 
rostliny, krom výsledné vůně, jsou zde i terapeutické účinky 
dané použitými éterickými oleji. V naší voňavé nabídce se již 
pár parfémů nachází. Většina z nich je de� nována jako dámský 
parfém. Jako pánský je označen jen jeden – FARAO. Domní-
vám se (ale možná se pletu), že ženy používají parfémy 
daleko více než muži. Proto bych daný stav označil za 
nevyvážený. A tak jsem přemýšlel, co by vonělo mužům 
a současně lahodilo i dámským nosánkům. 

I když jsem kdysi kdesi četl, že santál je pánská vůně, ne-
souhlasím. To je především excelentní, fascinující vůně, 
která se líbí snad každému. Krom 
kouzelné vůně má další výhodu, 
jedná se o hustý éterický olej 
a  navíc působí jako � xátor 
vůně. Jediným jeho han-
dicapem je jeho extrémně 
vysoká cena. Ale ta vůně za 
to stojí! Dalším velice zajíma-
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DEO -MAN

Už je to hodně dávno, co jsem byl žádán, abych pro potřebné 
vytvořil nějaký ten deodorant. Díky profesní deformaci jsem 
dlouhá léta tento požadavek odmítal. Asi to nebyla jen profesní 
deformace, ale i fakt, že se nijak nepotím, a tak z hlediska mých 
potřeb je vlastně deodorant zbytečností. V případě potřeby se 
osprchuji nějakým příjemně vonícím sprchováčkem, že ano. 
Asi k tomu přispěl v dávné historii i jeden můj kamarád. Byl 
jsem nějaký nastydnutý, a tak jsem si udělal silnou česnečku, 
k tomu topinky, jak jinak než s česnekem. Ten ke mně přijel 
na návštěvu, a jak bylo jeho zvykem, na uvítanou mělo přijít 
kámošovské obejmutí. Moje upozornění, že po česneku čpím 
jak tchoř, pronesl památná slova: „Furt je lepší smrdět po čes-
neku než po rakovině“. Tato moudrost se mi za� xovala v hlavě 
a vždy se vynořila, pokud přišla řeč na cokoli, co mělo do činění 
s fyziologickým procesem zvaným pocení. Když slyším slovo 
antiperspirant, naskakuje mi, doslova jako alergická reakce, husí 
kůže. Z mého pohledu se nejedná o nic jiného než o výrobek, 
který dočasně blokuje některé fyziologické procesy organizmu. 
Narušuje nejen termoregulaci, brání vylučování toxických pro-
duktů látkové výměny, ale hlavně díky obsaženému hliníku 
jej lze označit za naprosto nevhodný, pokud již nepoužijeme 
termín, pro použivatele toxický. Reklama samozřejmě tuto 
skutečnost zamlčuje, naopak vyvolává pocity viny za pocení. 
Méně informovaný, reklamou zmanipulovaný jedinec si musí 
připadat zanedbaně a nejspíše i jako sociálně nepřizpůsobivý. 
Bohužel namísto konstatování faktů o  škodlivosti a  toxicitě 
hliníku v organizmu jsou reklamou lobovány textilie potem 
nepoznamenané. 

Jisté výhrady pak mám i vůči deodorantům. Nutno podotk-
nout, zdaleka ne tak vyhraněné. U deodorantu mám námitky 
vůči syntetickým složkám, které se z cenových důvodů běžně 
používají. Chápu, pokud se někdo potí a na jeho těle se navíc 

vyskytují v množství větším než malém bakterie, které pot roz-
kládají, jeho odér není nic milého pro okolí. Zde nabízí pomoc 
častější osprchování např. se šalvějovým sprchovacím olejem. 
Chápu, že ne vždy je příležitost se v případě zvýšené potivosti 
osprchovat. Pak by měl ale ke slovu přijít deodorant s přírodními 
složkami, jež dočasně poskytnou onu příjemnou službu libé 
vůně, která doslova jen a jen přebije onu nepříjemnou pacho-
vou informaci rozkládajícího se potu. Nutno podotknout, že 
i zde má aromaterapie co nabídnout. Koneckonců, již je to pár 
let, co � rma začala nabízet deodorant HAPPY -DEO. Vzhledem 
k zájmu o něj ho lze zcela jednoznačně de� novat jako preparát, 
který v nabídce nesmí chybět. Ač HAPPY -DEO má dle mého 
neutrální vůni, tedy ani vyhraněně M, ani F, byli to pánové se 
speci� ckým požadavkem speciálního deodorantu pro muže. 

Nemaje patent na rozum, a osvícen tak maximálně zářivkou 
kanceláře, netuším, co je to typická pánská. Mohl by to být 
např. santálový olej. Pak ale můj rozum nebere, proč tak krásně 
voní i ženám. Přesto jsem se snažil vyhovět a pomaloučku po-
lehoučku vznikal deodorant, který bych neoznačil tvrdě jako 
pánský, byť mohu zaručit, že je to to pravé pro muže. Navíc jsem 
dbal, aby byl i velice příjemný ženám, neboť i k jejich nosánkům 
se od jejich partnerů jeho vůně bude linout. Zmíněný santálový 
olej se pro tento deodorant stal povinností. Vůně santálu je 
velice hezky podpořena i vůní pačuli a cedru Atlas. Proti pocení 
a současně i rozkladu potu zde slouží nejen osvědčený šalvě-
jový olej, ale i éterické oleje s obsahem citrálu a mateřídouška. 
Mírné osvěžení má na starosti éterický olej máty peprné a olej 
petitgrainový. Na závěr mohu již jen dodat, že letošní egyptská 
vedra byla tím nejlepším, co mě mohlo potkat při testování 
této „pánské“ novinky. Ač jsem výše uvedl, že se nepotím, při 
tamních 42 °C i moje tričko vypadá jak po zásahu vodním dělem 
při demonstraci. Nutno konstatovat, v takovýchto vedrech to 
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bez pocení prostě nejde a novinka DEO -MAN mi poskyto-
vala nejen příjemné osvěžení, ale plně se mi osvědčila. Tento 
můj poznatek mi koneckonců potvrdili i  pokusní (samo, že 
dvounozí, milí ochránci zvířat) M -králíčci. Byť F -králíčci se tes-
tování nezúčastnili přímo, i pro ně vůně M -králíčků byla velice 
příjemná. I když mi statistika říká, že většinovými klienty � rmy 
jsou ženy, 10 preparátů DEO -MAN v lahvičce 
o objemu 100 ml s rozprašovačem již očekává, 
aby desítce obdarovaných zpříjemnily den. 
A tak dárky budou pravděpodobně darovány 
ještě jednou.

Karel Hadek

Deodorant DEO -MAN

1215 D / 50 ml 143,89 Kč

1215 E / 100 ml 259,00 Kč

LIPIO -SÉRUM MAN

Občas se setkávám s dotazy na kosmetické speciality pro muže. 
Přiznávám, do dnešního dne jsem nepochopil a nikdo mi nevy-
světlil, jaký by měl být zásadní rozdíl ve složení krému pro ženu 
a muže. Tak i nadále tvrdím, že rozdíl může být tak maximálně 
ve vůni daného preparátu. No a pak zde máme, jak jinak než 
statistiku, která nám říká, že používání kosmetiky (tím je my-
šleno používání výrobků na ošetření obličeje) je daleko více 
záležitostí žen než mužů. Moudrá sdělení různých autorů ale 
vždy obsahují upozornění, že poslední dobou kouzlo preparátů 
na pěstování pokožky obličeje oslovuje v daleko větší míře 
i muže. Ponechme bokem moudrá sdělení autorů podobných 
esejí, myslím, že ani mužům (výjimkou budou nejspíše jen 
bezdomovci) nejsou příjemné ani kožní problémy, ani (jak 
jen to napsat) nechci -li psát o vráskách, řekněme žloutnutí 
rodného listu. Koneckonců, je to i můj dlouhodobý pozna-
tek na základě dotazů, na které odpovídám v rámci poradny. 
Krom dotazů na různé ať již kosmetické či zdravotní problémy 
se pánové táží na správné mytí a následné pěstění pokožky 
obličeje. Ponechme pro tentokráte jak očistu, tak i problémy 
bokem a věnujme se pěstění. 

Myslím, že i pro pány je zde několik zajímavých alternativ. Zde 
bych mohl jmenovat excelentní lecitinový krém LECIDERMA 
SHEA SANTAL, který je pro roční období s vyšší sluneční in-
tenzitou nabízen i s UV ochranným faktorem. Z LIPIO -SÉR 
bych mohl jmenovat CEDR ATLAS s velice příjemnou vůní, 
byť bych jej doporučoval hlavně u  mastnějších typů pleti. 
I  zde je k  dispozici santálová verze, včetně UV faktoru. Již 
několikráte jsem na stránkách časopisu Aromaterapie zmí-
nil, že právě santálové verze preparátů jsem vytvářel pro 
pana Mě. I přes výše uvedené jsem ochoten souhlasit, že 
ve srovnání s nabídkou regeneračních přípravků pro ženy, 
je pánská nabídka nesrovnatelně skromnější. To nelze ozna-
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příjemná. I když mi statistika říká, že většinovými klienty � rmy 
v lahvičce 

o objemu 100 ml s rozprašovačem již očekává, 
aby desítce obdarovaných zpříjemnily den. 
A tak dárky budou pravděpodobně darovány 

statistiku, která nám říká, že používání kosmetiky (tím je my-
šleno používání výrobků na ošetření obličeje) je daleko více 
záležitostí žen než mužů. Moudrá sdělení různých autorů ale 
vždy obsahují upozornění, že poslední dobou kouzlo preparátů 
na pěstování pokožky obličeje oslovuje v daleko větší míře 
i muže. Ponechme bokem moudrá sdělení autorů podobných 
esejí, myslím, že ani mužům (výjimkou budou nejspíše jen 
bezdomovci) nejsou příjemné ani kožní problémy, ani (jak 
jen to napsat) nechci -li psát o vráskách, řekněme žloutnutí 
rodného listu. Koneckonců, je to i můj dlouhodobý pozna-
tek na základě dotazů, na které odpovídám v rámci poradny. 
Krom dotazů na různé ať již kosmetické či zdravotní problémy 
se pánové táží na správné mytí a následné pěstění pokožky 
obličeje. Ponechme pro tentokráte jak očistu, tak i problémy 
bokem a věnujme se pěstění. 

Myslím, že i pro pány je zde několik zajímavých alternativ. Zde 
bych mohl jmenovat excelentní lecitinový krém 
SHEA SANTAL
tenzitou nabízen i s UV ochranným faktorem. Z 
bych mohl jmenovat 
byť bych jej doporučoval hlavně u  mastnějších typů pleti. 
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LECITINIA BODY MAN

Lecitinové tělové balzámy si od doby, kdy byly zařazeny do 
nabídky, získaly velké množství příznivců. Nelze se divit. Leci-
tinové emulze lze bez nadsázky označit za to nejlepší, co lze 
na ošetření pokožky těla vytvořit. Důvodů je hned několik. 
Jako první bych uvedl praktičnost použití. Velice dobře se 
nejen na pokožku nanáší, ale má i vynikající roztíratelnost. 
Aplikace preparátů na pokožku je spojena i s velice příjemným 
pocitem. Dále již následují důvody kvalitativní. Zde mohu již 
jen konstatovat, že kdyby pro pokožku bylo cokoli lepšího 
než lecitinová emulze, již by to � rma zařadila do nabídky. 
Myslím, že se nespletu konstatováním, že není a  nejen to. 
Dlouho nebude. Nenapadá mě nic, co by mohlo tyto skvosty 
v budoucnosti překonat. 

V  současné nabídce se nachází LECITINIA BODY BALM 
A LECITINIA BODY MONTANA. Jedná se o velice oblíbené 
preparáty, byť i zde funguje jakýsi fenomén, že kosmetika je 
primárně vyráběna pro ženy. Pokud na etiketě není nápis, že 
je to pro muže, pak to pro muže vlastně není. To odvozuji od 
dotazů potenciálních pánských zájemců. Projevy suchosti po-
kožky, bohužel, netrápí jen ženy. Chápu, že pánové potřebují 
specialitu pro pány. Budiž jim vyhověno. Z rostlinných olejů 
přišly do výběru olej jojobový, makadamiový, z pšeničných 
klíčků, olivový. V tukové fázi se nachází i pokožku zjemňující 
bambucké máslo a včelí vosk. Bez vitamínů E a A se žádný 
preparát neobejde, a tak jsou i v této receptuře. Lecitin se stará 
jak o pěstění pokožky, tak i emulgaci preparátu. Ve vodní fázi 
se krom jiného nachází alantoin, pantenol, kyselina mléčná. 
Až do této chvíle se však daná Lecitinia nachází v neutrální 
fázi, tedy pro každého, nikoli speciálně pro muže. 

Abych pány ujistil, že je to jen a jen jejich preparát, přišly ke 
slovu éterické oleje, které budou jejích nosánkům lahodit. 

čit jinak než jako věcný důvod k jejímu rozšíření. Pomalu, ale 
jistě vznikal preparát LIPIO -SÉRUM MAN. Dnes si již jen těžko 
dovedu představit regenerační preparát jinak než lecitinovou 
emulzi. Lecitin je tedy povinností. Z  rostlinných olejů přišly 
ke slovu brutnákový, jojobový a mandlový. Vitamíny A, E, C, 
jakož i pantenol jsou další nezbytností kvalitního preparátu. 
Zde nutno zmínit obsah včelí mateří kašičky, jejíž pantenol 
je mimořádně biologicky aktivní. Zajímavou „pánskou“ vůni 
dodávají LIPIO -SÉRU  MAN éterické oleje pačuli, pomerančo-
vého listí, citronu, santálu a amyrisu. Jako první testující osoba 
mohu prohlásit, že jsem si LIPIO -SÉRUM  MAN okamžitě oblíbil. 
Pochvalná slova jsem slyšel i od pokusných králíčků, tentokráte 
výhradně mužského pohlaví. Nezbývá než 
doufat, že tato novinka bude pánské 
části populace imponovat a  stejně 
příjemnými vjemy ji budou ňuchat 
i dámské protějšky. Jistě se po přečtení 
popisu této novinky najde ať již 10 pánů 
se zájmem o seznámení, případně žen, 
kterým bude činit radost svůj protějšek 
obdarovat. To je důvod, proč v expedici 
na deset prvních objednávajících je již 
v očekávání deset dárkových balení pre-
parátu LIPIO -SÉRUM MAN po 30 ml.

Karel Hadek

LIPIO -SÉRUM MAN

1959 Z / 30 ml 548,30 Kč
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výhradně mužského pohlaví. Nezbývá než 
doufat, že tato novinka bude pánské 
části populace imponovat a  stejně 
příjemnými vjemy ji budou ňuchat 
i dámské protějšky. Jistě se po přečtení 
popisu této novinky najde ať již 10 pánů 
se zájmem o seznámení, případně žen, 
kterým bude činit radost svůj protějšek 
obdarovat. To je důvod, proč v expedici 
na deset prvních objednávajících je již 
v očekávání deset dárkových balení pre-
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V mém pojetí (snad to není projev závislosti) bez půvabné 
vůně santálového oleje se žádný pánský preparát neobejde. 
Další dvě pánské speciality, petitgrainový a cedrový olej do-
plňuje v komplexnosti i olej amyrisový. Netuším, zda lze pro-
hlásit, že LECITINIA BODY MAN vykazuje výhradně pánskou 
vůni. Nutno konstatovat, že již v době testování novinky se 
líbila a půvabně voněla i ženám. Ani na 
pány, ani na dámy, ale na 10 prvních 
objednávajících se těší v expedici 10 
lahviček s příjemně vonící novinkou 
LECITINIA BODY MAN o  objemu 
100 ml.

Karel Hadek

LECITINIA BODY MAN

2072 G / 200 ml 386,60 Kč
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vůni. Nutno konstatovat, že již v době testování novinky se 
líbila a půvabně voněla i ženám. Ani na 
pány, ani na dámy, ale na 10 prvních 
objednávajících se těší v expedici 10 
lahviček s příjemně vonící novinkou 

 o  objemu 

Novinky 
pro teenagery

A zase za to může poradna. Chápu, že každá věková skupina 
má jisté speci� cké požadavky na obličejovou kosmetiku. U výše 
zmíněné části populace je celkem obvyklý zájem o preparáty jak 
uklidňující, tak i protizánětlivé, což si lze vysvětlit zvýšenou cit-
livostí pokožky, případně i častou zánětlivostí v době dospívání. 
Z tohoto pohledu bych nabídku preparátů s logem KH označil 
jako naprosto dostatečnou. Zde mohou velice dobře poslou-
žit krémy AKNETTE, MATEŘÍDOUŠKOVÝ, LEVANDULOVÝ, 
SHEA -MELISSA, TAMANU DERM, TANADERM, TEA TREE 
(čajovníkový), SALTERICA, jakož i LIPIO -SÉRUM -HEŘMÁNEK. 
Častokráte jsem si lámal hlavu, co doporučit na běžnou péči o 
pokožku obličeje těm, kteří v principu žádné problémy nemají, 
prostě chtějí svoji pokožku dobře ošetřit. I zde by se zcela jistě 
něco našlo, již i proto, že vnímání vůní je zcela individuální 
záležitost. Přesto na otázku, zda máme v nabídce nějaké spe-
ciality pro teenagery, jsem lakonicky odpovídal, že vše a nic. 
Přiznávám, i mně by se líbila daleko jednodušší odpověď za 
použití slůvka ano. 

Vše začalo průzkumem trhu. To je takový vznešený termín, 
z mé strany se jednalo o obyčejné vyptávání. Výsledkem byl 
zájem o nějaká ta tonika a hlavně krémy samozřejmě s vůní 
přijatelnou jednou pro děvčata, podruhé pro chlapce. Stejně 
jako u výše zmíněných krémů, i pleťových vod a tonik je nabídka 
široká, a tak bylo nezbytně nutné popustit uzdu fantazii. Co 
by se omladině mohlo nejen líbit, ale co by též bylo užitečné. 
Evidentní bylo, že do vývoje přijdou vždy dva preparáty. Jeden 
pro děvčata a jeden pro chlapce. Požadovaná tonika obsahují 
7% alkoholu. Takto nízká koncentrace není schopna pokožku 
ani dráždit, ani vysušovat a to je důvod, proč je lze použít na 
sušší typy pleti. Tonika jsou vhodná na dočištění pleti po mytí, 
případně pro osvěžení pokožky či jako podklad regeneračních 
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olejů, pokud jsou používány. Velice důležitou složkou tonik 
pro teenagery je pantenol neboli provitamín B5. Ten bezpro-
blémově proniká do pokožky, kde je přetvářen na vitamín B5. 
Hydratační, regenerační a uklidňující účinky pantenolu jej činí 
nutností v kvalitním kosmetickém preparátu. Další použitou 
složkou je urea, o které lze říci, že se v kosmetice používá téměř 
od samého začátku. Důvod dle mě je zcela jednoduchý. Je 
běžnou součástí kyselého hydro -lipidového pláště pokožky. 
Lze ji tedy označit jako fyziologickou složku. Hlavním účinkem 
urey je hydratace pokožky a její zjemnění. Že se jedná o velice 
účinnou látku, dokazuje i skutečnost, že je uvedena v lékopisu. 
Zmínit nutno i  alantoin. Z  jeho účinků 
pak lze vyzdvihnout schopnost podpory 
hojení mikrotraumat, pokožku zjemňuje 
a napomáhá hydratovat. Jen jako zajíma-
vost bych zmínil relativně vysoký obsah 
alantoinu v léčivce zvané kostival lékař-
ský, z kterého se v dobách dřívějších 
vyráběly masti doslova na celé tělo, 
ale hlavně na urychlení srůstání 
zlomenin. Důležité byly i použité 
éterické oleje. 

V TONIKU GIRL – pro děvčata – ob-
sahuje kompozice růžovou palmu, 
červenou mandarinku a meduňku. 
Výsledkem je nejen 
uklidňující účinek 
na pokožku, ale i ve-
lice příjemná vůně, 
která se dívkám 
zcela jistě bude líbit. 
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účinnou látku, dokazuje i skutečnost, že je uvedena v lékopisu. 
Zmínit nutno i  alantoin. Z  jeho účinků 
pak lze vyzdvihnout schopnost podpory 
hojení mikrotraumat, pokožku zjemňuje 
a napomáhá hydratovat. Jen jako zajíma-
vost bych zmínil relativně vysoký obsah 
alantoinu v léčivce zvané kostival lékař-
ský, z kterého se v dobách dřívějších 

červenou mandarinku a meduňku. 
Výsledkem je nejen 
uklidňující účinek 
na pokožku, ale i ve-
lice příjemná vůně, 
která se dívkám 
zcela jistě bude líbit. 

V TONIKU BOY – pro chlapce – pak posloužily éterické oleje 
cedru, zelené mandarinky a borovice. I tato kompozice nabízí 
uklidňující a protizánětlivé účinky a velice příjemnou „chlap-
skou“ vůni. Co se krémů týká, i zde bylo nutné koncipovat dvě 
různé verze. Zásadní bylo rozhodnutí, že se v obou případech 
bude jednat o špičkové lecitinové preparáty. Bez lecitinu si 
takový preparát již neumím představit, a tak tato multifunkční 
fyziologická složka je základem obou preparátů. Jako tuková 
složka posloužily bambucké máslo, jojobový olej, olej z vlaš-
ských ořechů, olej z rýžových klíčků a olej olivový. Samozřejmě, 
v obou preparátech jsou receptovány i vitamíny E, A a provi-

tamín B5 neboli pantenol. 

Aby se LECIDERMA GIRL – pro děvčata – pachově 
„nehádala“ s tonikem a měla uklidňující, osvěžující, 
protizánětlivý i regenerační účinek, vznikla kom-

pozice olejů levandule, limetky, citronové 
růže a Ylang -Ylangu. Velice příjemná vůně 
LECIDERMY GIRL nenechala čekat dotazy na 
téma, zda preparát mohou používat i ženy, 
které již nějakou tu dobu děvčaty nejsou. 
Zde ani jiná odpověď než ano být nemohla. 

LECIDERMA BOY svojí svěží příjemnou 
vůní jistě osloví i „pánskou frakci mládeže“. 
I tento preparát je svou vůní sladěn s toni-

kem. V lecitinovém krému LE-
CIDERMA BOY přišly ke slovu 
éterické oleje cedru, zelené 
mandarinky, pomerančového 
listí a amyrisu. I  tento prepa-
rát vykazuje protizánětlivé, 
uklidňující a osvěžující účinky. 
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TONIKUM GIRL 
2523 C / 20 ml  19,08 Kč
2523 G / 200 ml 144,95 Kč 

TONIKUM BOY
2524 C / 20 ml 19,23 Kč
2524 G / 200 ml 146,15 Kč 

LECIDERMA BOY
2055 A / 5 ml 44,32 Kč 
2055 D / 50 ml 332,40 Kč 
2055 E / 100 ml 498,60 Kč

LECIDERMA GIRL 
2054 A / 5 ml 46,51 Kč
2054 D / 50 ml 348,8 Kč
2054 E / 100 ml 523,20 Kč

Užitečný pomocník

Kam moje paměť sahá, neustále se vedou diskuze o tom, zda lze 
používat éterické oleje vnitřně, či nikoli. Pokud někdo tvrdí, že 
nikoli, pak bych měl jednoduchou otázku. Co asi děláme, pokud 
si dáme např. česnek, cibuli, celer a mnohé další potraviny či 
koření, které nás od nepaměti doprovází jako součást potravino-
vého řetězce? Odpověď je jednoduchá. Konzumujeme éterické 
oleje v potravinách či koření v jejich původní formě. Z tohoto 
pohledu nutno označit úvahy o nevhodnosti vnitřního užití 
éterických olejů buď za bezpředmětné, případně účelové. Je zde 
však ještě jeden aspekt, který musíme mít vždy na zřeteli. Tím 
je kvalita éterických olejů. Ne vše, co se v nabídkách prodejců 
objevuje, lze označit v tomto smyslu za éterické oleje. Touha po 
zisku plní lahvičky syntetickými napodobeninami, které nemají 
s rostlinnými éterickými oleji nic společného, kromě vzdáleně 
podobné vůně. Podobný čistě chemický paskvil bych opravdu 
v  žádném případě nedoporučoval aplikovat vnitřně. Nejen 
vědomě, ale ani omylem! Nutno zmínit i pančované oleje. Ty 
vznikají smícháním syntetické náhražky s částí přírodního oleje. 
Většinou tyto padělky poznáme podle nepřiměřeně nízké ceny. 
Bohužel, ani vysoká cena není zárukou kvalitního éterického 
oleje. Pořízení kvalitního éterického oleje, vhodného i pro vnitřní 
užití, je pro spotřebitele vždy tak trochu problém. Doporučuji 
je pořizovat vždy jen z ověřených zdrojů, na základě poznatků 
a recenzí. Při vnitřním použití pak vzniká problém, jak je, lidově 
řečeno, dostat „dovnitř“. Pokud nepotřebujeme jejich účinek 
již v ústech (např. u plísní), pak je můžeme v malém množství 
aplikovat na tzv. pečivové tablety. Z měkké části chleba, rohlíku 
či jiného vhodného pečiva si za pomoci ostrého nože nakrájíme 
malé kousky ve velikosti tablet, aby šly dobře spolknout. Mně se 
osvědčilo pečivovou tabletu napíchnout na párátko, aplikovat 
až 3 kapky éterického oleje či směsi éterických olejů, vložit 
do úst a zapít. Při větším množství éterických olejů určených 
pro vnitřní aplikaci se mi osvědčilo používání tobolek. Zde 

Pochopitelně, že v rámci vývoje jsem preparát otestoval jako 
první. Ač mě nikdo nemůže podezřívat, že bych mohl ještě 
patřit k oné „pánské mládežnické frakci“, pro jeho příjemnou 
vůni i  regenerační účinky jsem si LECIDERMU BOY oblíbil. 
Věřím, že všechny čtyři novinky lze označit jako vítané dopl-
nění nabídky právě pro teenagery. Pokud si kladete otázku 
ohledně vánočního přání toho vašeho teenagera, zcela jistě jej 
potěšíte pořízením výše jmenovaných preparátů. Jistě potěší, 
že i v tomto případě je v expedici připraveno od každého pre-
parátu po deseti kusech, které k prvním deseti objednávajícím 
půjdou jako dárek. Tonika budou v balení po 100 ml, krémy 
LECIDERMA pak po 50 ml.

Karel Hadek
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jsem měl problém s jejich plněním. Přímo z lahvičky opatřené 
kapací vložkou se to prostě nepovede. Zde doporučuji kapací 
vložku (která slouží i jako dobrý transportní uzávěr) odstranit 
a nahradit pipetou (v nabídce) velikostí odpovídající objemu 
lahvičky. I tak byl problém potřebné množství nakapat do to-
bolky a nikoli na prsty. Nechal jsem si proto vyrobit dřevěnou 
destičku s otvory vyvrtanými přesně pro velikost tobolky. Tento 
jednoduchý přípravek se mi osvědčil, a tak jsem ho v rámci 
poradny i doporučoval. Ne každý má doma vrtačku a zařízení 
na opracování dřeva, a tak se nelze divit, že se množily dotazy, 
zda bychom něco podobného nemohli zařadit do nabídky. 
Odpovědí je dřevěná destička s 20 otvory pro vsazení tobolek 
coby velice praktický pomocník pro ty, kteří si chtějí ulehčit 
a zpříjemnit plnění tobolek. Do jedné tobolky se vejde až 15 
kapek éterického oleje, což odpovídá cca 0,5 ml. Při vnitřním 
použití éterických olejů doporučuji jejich aplikaci vždy po jídle. 
Důvod je jednoduchý, některé éterické oleje by v prázdném 
žaludku mohly dráždit žaludeční sliznici.

Karel Hadek

PLNIČKA TOBOLEK

9613 / 145,20 Kč
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Mateřídouška

Hned v úvodu pojednání o mateřídoušce a  jejím éterickém 
oleji musím uvést, že se klaním tomu, kdo dal této rostlině do 
vínku toto krásné jméno. Dle mého názoru naprosto přesně 
vystihuje jak vůni, tak i účinky této rostliny, případně i éteric-
kého oleje z ní vyzískaného. Jediné, co se mi podařilo zjistit, 
je, že se jedná o označení několik set let staré, které má stejné 
významové mutace i v několika slovanských jazycích. Údajně 
by se mělo jednat o volný překlad starolatinského označení 
„matris animula“. Nynější latinský název je Thymus serpyllum. 
Latinské označení rostlin hraje zásadní roli při jejich rozlišování. 
Tak trochu se mi jej chce přirovnat k rodnému číslu u člověka. 
Rostliny nejenže bývají označovány lidovými názvy, ale jedna 
rostlina může mít i větší počet lokálních označení a pak může 
být problém dorozumět se, o čem je řeč. Vzpomínám, že kdysi 
jsem se za mého mládí někde v Podkrkonoší setkal i s označe-
ním „mateřinka“. Můžeme narazit i na další lidová označení, 
jako polní tymián, případně v horách i horský tymián. Věcné 
by bylo i označení „divoký tymián“, byť je pěstována i v mno-
hých zahradách, běžně roste divoce. Mateřídouška je součástí 
velké rodiny tymiánů, kterých je několik set. Vzrůstem se ve-
lice podobá jiným příbuzným rostlinám, nelze se divit, že je 
velice často zaměňována např. i za samotný tzv. pravý tymián 
(Thymus vulgaris). 

Co se složení éterických olejů týká, ty pak vykazují velmi roz-
dílné složení. Mateřídouška má v lidovém léčitelství širší použití, 
zatímco zmíněný tymián známe spíše jako běžně prodejné 
koření z kuchyně. Po rozemnutí mateřídoušky v rukou ucítíme 
jemnou, typickou, velice příjemnou vůni, která je dána karva-
krolem, tymolem, citralem, linalylacetátem a dalšími složkami. 
Ač lze vůni označit za poměrně silnou, obsah éterického oleje 
v mateřídoušce není nijak závratný. Pohybuje se kolem, spíše 
do 0,5%. Daný celkem nízký obsah éterického oleje v rostlině 
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DOUŠKOVÉHO OLEJE do medu. Příjemnější chuť a  stejně 
dobrý účinek bude mít i dle zmíněné receptury vyrobený med 
nikoli s mateřídouškovým olejem, ale směsí éterických olejů 
ATEMOL. I v preparátu ATEMOL je mateřídouškový olej coby 
účinná složka obsažen. Další zajímavou možnost vnitřního po-
užití mateřídouškového oleje nabízí jeho uzavření v tobolce. 
Do tobolek, které jsou v nabídce, doporučuji nakapat 10–12 
kapek rostlinného oleje (např. mandlový, olivový, z vlašských 
ořechů aj.) a přidat 1–2 kapky OLEJE MATEŘÍDOUŠKOVÉHO. 
Tobolku spolkneme a zapijeme. Tato alternativa se nabízí pře-
devším pro dospělé, případně větší děti, které jsou již schopné 
tobolku spolknout. 

Pro snadné a přesné dávkování olejů doporučuji pořízení pipet 
ve velikosti odpovídající objemu lahvičky s éterickým olejem. 
Pipeta poslouží excelentně i pro dávkování rostlinného oleje. 
Díky velice silným antimikrobiálním účinkům může být MA-
TEŘÍDOUŠKOVÝ OLEJ dobrým pomocníkem při nadýmání, 

případně zánětlivých onemocněních trávicího 
traktu. Jeho příjemná vůně a  antimikrobiální 
účinky z  něj dělají zajímavou účinnou látku 
v péči o ústní dutinu. Zde navíc napomáhá i od-
stranění nepříjemného zápachu z ústní dutiny. 

Je jednou z alternativ při mikrobiálních prů-
jmových problémech. V naší zemské šíři je to 
spíše jen zajímavost, ale mateřídouškový olej 
se svým vysokým obsahem karvakrolu (stejně 
jako dobromyslový) jsou extrémně účinné při 
malárii. Své místo má MATEŘÍDOUŠKOVÝ 
OLEJ samozřejmě i v kosmetických prepará-
tech. O drobné záněty na pokožce u mnohých 
jedinců nebývá nouze, proto mateřídouškový 
olej má své místo i v protizánětlivém krému, 

je pak pochopitelným důvodem relativně vysoké ceny mateří-
douškového oleje. Díky obsahu karvakrolu a tymolu vykazuje 
mateřídouškový olej velice silné antimikrobiální a protizánětlivé 
účinky. Velice dobře jsou známé i účinky spasmolytické a sekre-
tolytické. Z uvedeného je zřejmé, že bude dobrým průvodcem 
chladným ročním obdobím. Mateřídouška a případně olej z ní 
se osvědčily při různých problémech dýchacích cest, jako jsou 
bronchitida, různé formy kašle, nastydnutí, záněty v krku, zahle-
nění a podobně. Chuťově velice příjemný je čaj z mateřídoušky. 
Zde se cca 2 g sušené drogy přelijí zhruba ¼ litrem vroucí vody, 
zakryjeme a necháme cca 15 minut vyluhovat. Při dané pří-
pravě sice zůstane lahodná chuť, ale část éterických olejů, tedy 
účinných látek, se nám odpaří. Z terapeutického hlediska bych 
i zde doporučoval sušenou mateřídoušku rozemlet na prach 
v tříštivém mlýnku na kávu a pojídat takto vzniklou „mateří-
douškovou hladkou mouku“. Přiznávám ale, že i já občas hřeším 
a mateřídouškový čaj si pro jeho lahodnou chuť připravím. 
V minulosti jsem odpovídal v rámci poradny na několik dotazů 
ohledně přípravy mateřídouškového sirupu pro děti, který byl 
a i nyní je součástí „lidové medicíny“. Domácí příprava je značně 
obtížná, hlavně pak je ale nutno počítat s vysokými ztrátami. 
Nemluvě o cukru, který je nutnou součástí sirupu a kterého je 
tam proklatě více než samotné mateřídoušky. Zde bych (jako 
poslední řešení) doporučil pořídit si hotový mateřídouškový 
sirup v lékárně. V domácích podmínkách se nabízí jako lepší 
a daleko jednodušší alternativa mateřídouškového sirupu vý-
roba „mateřídouškového medu“. Do 500 ml tekutého medu 
přidáme 50 kapek MATEŘÍDOUŠKOVÉHO OLEJE. Následuje 
řádné rozmíchání, nejlépe ručním šlehačem/hnětačem. Jedna 
čajová lžička medu pak odpovídá cca 0,5 kapce mateřídouš-
kového oleje. Nutno však upozornit, že ač mateřídouška i její 
olej půvabně voní, olej má poněkud ostřejší chuť, takže pro 
ty nejmenší bych doporučil poloviční dávkování MATEŘÍ-
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Pipeta poslouží excelentně i pro dávkování rostlinného oleje. 
Díky velice silným antimikrobiálním účinkům může být 
TEŘÍDOUŠKOVÝ OLEJ dobrým pomocníkem při nadýmání, 

případně zánětlivých onemocněních trávicího 
traktu. Jeho příjemná vůně a  antimikrobiální 
účinky z  něj dělají zajímavou účinnou látku 
v péči o ústní dutinu. Zde navíc napomáhá i od-
stranění nepříjemného zápachu z ústní dutiny. 

Je jednou z alternativ při mikrobiálních prů-
jmových problémech. V naší zemské šíři je to 
spíše jen zajímavost, ale mateřídouškový olej 
se svým vysokým obsahem karvakrolu (stejně 
jako dobromyslový) jsou extrémně účinné při 
malárii. Své místo má 
OLEJ samozřejmě i v kosmetických prepará-
tech. O drobné záněty na pokožce u mnohých 
jedinců nebývá nouze, proto mateřídouškový 
olej má své místo i v protizánětlivém krému, 

douškovou hladkou mouku“. Přiznávám ale, že i já občas hřeším 
a mateřídouškový čaj si pro jeho lahodnou chuť připravím. 
V minulosti jsem odpovídal v rámci poradny na několik dotazů 
ohledně přípravy mateřídouškového sirupu pro děti, který byl 
a i nyní je součástí „lidové medicíny“. Domácí příprava je značně 
obtížná, hlavně pak je ale nutno počítat s vysokými ztrátami. 
Nemluvě o cukru, který je nutnou součástí sirupu a kterého je 
tam proklatě více než samotné mateřídoušky. Zde bych (jako 
poslední řešení) doporučil pořídit si hotový mateřídouškový 
sirup v lékárně. V domácích podmínkách se nabízí jako lepší 
a daleko jednodušší alternativa mateřídouškového sirupu vý-
roba „mateřídouškového medu“. Do 500 ml tekutého medu 

 Následuje 
řádné rozmíchání, nejlépe ručním šlehačem/hnětačem. Jedna 
čajová lžička medu pak odpovídá cca 0,5 kapce mateřídouš-
kového oleje. Nutno však upozornit, že ač mateřídouška i její 
olej půvabně voní, olej má poněkud ostřejší chuť, takže pro 

MATEŘÍ-
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který je po této bylince pojmenován. Pro příjemnou bylinnou 
vůni, jakož i protizánětlivé účinky je oblíben u mužů, kteří mají 
problémy po holení. Lze jej ale vyzkoušet i u akné, případně 
dalších kožních zánětů. Kosmetické preparáty s  obsahem 
mateřídouškového oleje lze aplikovat i u drobných poranění. 
V mnoha případech preparáty s mateřídouškovým olejem byly 
účinné i u různých ekzémů a neurodermatitidy. Zde lze dopo-
ručit krom krémů, balzámů a mastí i např. koupelové, případně 
masážní oleje. Relaxační koupele navíc velice pozitivně působí 
na posílení nervů, mohu je doporučit i v rekonvalescenci, hlavně 
po nemocech způsobených viry a mikroby. 

Doporučit mohu mateřídouškový olej i jako specialitu při zá-
nětu středního ucha. K 10 kapkám rostlinného oleje přidáme 
1 kapku MATEŘÍDOUŠKOVÉHO OLEJE, z vaty vytvoříme tam-
ponek, který nasytíme touto směsí a vložíme do ucha, nej-
lépe přes noc. Doporučuji mít při ruce pinzetu pro případné 
usnadnění vyjmutí tamponu z ucha. Na závěr bych již jen zmí-
nil, že MATEŘÍDOUŠKOVÝ OLEJ je i vynikající k aromatizaci 

obývaných prostorů. Je jedno, zda použijeme 
aromalampu, nebo jej nakapeme na buničinu 
a  necháme volně odpařovat, či přidáme do 
zvlhčovače vzduchu. Z mikrobiálního hlediska 
nám krásně vyčistí vzduch a jako bonus jej 

i  provoní. Hlavně kapénkové infekce pak 
mají pramalou šanci někoho nakazit. Já sám 
velice rád občas používám „noční směs“. 
Jedná se o 5 dílů OLEJE Z BOROVICE a 1 díl 
OLEJE MATEŘÍDOUŠKOVÉHO. Nakapu si 
pár kapek na aromatácek, položím vedle 
hlavy a spím jako v lese…

Karel Hadek

Matricaria chamomilla

Už dříve jsem psala o svojí „dětské“ lékárničce, kde první místo 
zaujímá ÉTERICKÝ OLEJ LEVANDULE úzkolisté Karel Hadek. 
Bez lékárničky z domu nevycházíme. Starší dcera se při odchodu 
vždy zeptá: „A lékárničku máme?“ A i když ji někdy neberu celou, 
levandulový olej mám v kabelce vždycky. Stejně jako telefon.

Druhé místo patří ÉTERICKÉMU OLEJI HEŘMÁNEK LÉKAŘSKÝ 
(modrý) Karel Hadek nebo jak jsme si ho s dcerkami pojmeno-
valy mezi sebou – Chamomilla. A pokud jej nazveme celým 
jménem, tak Matricaria Chamomilla!

Vzpomínáte si na příběh nebo kreslený � lm o českém krtkovi, 
který hledal léčivou rostlinu, aby uzdravil myšku? Tuto knihu 
jsme četly několikrát a vznešený latinský název se u nás ujal. 
A musím dodat, že mi několikrát pomohl. Heřmánkový olej je 
velmi jemný a lokálně jej můžeme používat v koncentrované 
formě např. na škrábance, záděrky, třísky, pupínky.

Samozřejmě, na prvním místě je vždy LEVANDULOVÝ OLEJ, ale 
v druhé fázi nastupuje HEŘMÁNKOVÝ, a to z několika důvodů.

Když se u nejmladší dcery podívám na třísku nebo na malý 
škrábanec, vždycky objevím zánět, který je pak potřeba vyléčit, 
protože do toho neustále šťourá. Když jsem heřmánek použila 
přesně na to místo, žádný zánět se neobjevil.

Na své škrábance a  štípance děti vzpomínají velmi často 
a dokonce začnou plakat, pokud se jim na těle znovu objeví. 
A vůbec je to ani nemusí bolet. V této chvíli je právě vhodný 
OLEJ HEŘMÁNKU LÉKAŘSKÉHO. Jakmile vytáhnu lahvičku 
s olejem a řeknu jim, že mám Chamomillu, děti přestanou plakat, 
vzdychají úlevou a čekají se zatajeným dechem, že je namažu. 

usnadnění vyjmutí tamponu z ucha. Na závěr bych již jen zmí-
nil, že MATEŘÍDOUŠKOVÝ OLEJ

obývaných prostorů. Je jedno, zda použijeme 
aromalampu, nebo jej nakapeme na buničinu 
a  necháme volně odpařovat, či přidáme do 
zvlhčovače vzduchu. Z mikrobiálního hlediska 
nám krásně vyčistí vzduch a jako bonus jej 

i  provoní. Hlavně kapénkové infekce pak 
mají pramalou šanci někoho nakazit. Já sám 
velice rád občas používám „noční směs“. 
Jedná se o 5 dílů 
OLEJE MATEŘÍDOUŠKOVÉHO
pár kapek na aromatácek, položím vedle 
hlavy a spím jako v lese…

Karel Hadek

www.karelhadek.eu
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Madší, které je 1 rok a 7 měsíců, povídá: „Sama namažu Cha-
momillou“. Starší dcera, která má 3 roky a 7 měsíců, opakuje: 
„Já taky sama“.

HEŘMÁNKOVÝ OLEJ má velmi příjemnou teplou bylinnou 
vůni a nádhernou modrou barvu. Vůně má uklidňující vliv na 
psychiku a barva je kouzelná. Je to prostě nádhera, když se 
tímto olejem mažete. A  co je nejdůležitější? Zavčas dětem 
lahvičku s olejem sebrat, neboť namazané nebudou jen škrá-
bance a štípance.

Ještě jedna důležitá věc. Po koupeli před spaním bych upřed-
nostnila HEŘMÁNKOVÝ OLEJ před LEVANDULOVÝM. Jeho 
vůně a účinek je příjemnější. Po koupeli máme doma rituál, 
že namažeme všechny nové škrábance a štípance. Pokud tedy 
nějaké jsou.

Třetí fáze – závěrečná regenerace škrábanců se provádí bal-
zámem INTIMISS. Je to úžasný přípravek, který obsahuje 
jojobový a heřmánkový olej a má zároveň krásnou zelenou 
barvu. Hodně jsem už o něm mluvila i psala a můžu na něj „pět 
ódy“ do nekonečna. Po narození dcer je používám na intimní 
hygienu, na obličej, celé tělo a také na masáž.

Holčičky tento balzám zbožňují, strašně se jim líbí, 
když si jej samy mohou mazat. Vždycky jim dám 
do malých lahviček nebo na talířky trošku balzámu 
a ony milují, když si mohou mazat celé tělo. 
Důležité je dát jim jen trošku, protože vy-
mažou vše, co mají.

Mladší dcera si jej dala i  do pusy a  moc ji chutnal. Proto si 
s ním při několika našich večerních rituálech namazala i jazyk. 
A starší to po ní opakovala. Důrazně jsem jim to nezakazovala, 
poněvadž jsem věděla, že je to brzy přejde a že balzám je ab-
solutně bezpečný a žádnou újmu jim nezpůsobí. Nehledě na 
to, že všechny látky, které jsou v něm obsaženy, jsou kvalitní.

Karel Hadek má ještě jeden úžasný přípravek – DĚTSKÝ NOSNÍ 
OLEJ s heřmánkem a levandulí. Tento éterický olej má světle ze-
lenou barvu s dominatní vůní heřmánku lékařského. Je známo, 
že děti si nerady nechávají kapat do nosu. Když to moje holčičky 
odmítají, beru do ruky sprej a udiveně povídám: „Copak ty ne-
chceš nakapat? Vždyť to je Matricaria… Chamomilla…léčivá.“ 
A dva nosánky si spokojeně lehnou a čekají na kouzelný olej.

Taková je zázračná Matricaria Chamomilla!

Oxana Mich, JekatěrinburgOxana Mich, Jekatěrinburg
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17. 11. – 19. 11. sleva 15 %

Žlutá je nejjasnější teplou barvou s povzbuzujícím a roz-
veselujícím účinkem. Je symbolem moudrosti a vysoké 
inteligence. Podporuje myšlení, povzbuzuje nervy a oži-
vuje paměť. Napomáhá uvolnění, svobodnému vývoji 
a snadnější komunikaci.

Žluté zářivé období nabízí 15% slevu 
na výrobky DĚTSKÉ SÉRIE a směs éte-
rických olejů AROMA BABY, ATEMOL 
a  BOROVICOVÝ ÉTERICKÝ OLEJ – 
2034, 2035, 2708, 1207, 2709, 1005, 
2713, 2729, 4229, 4219, 4006.
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Žluté zářivé období nabízí 15% slevu 
DĚTSKÉ SÉRIE a směs éte-

AROMA BABY, ATEMOL 
BOROVICOVÝ ÉTERICKÝ OLEJ – 

2034, 2035, 2708, 1207, 2709, 1005, 
2713, 2729, 4229, 4219, 4006.

HADKOVSKÝ KALENDÁŘ

na výrobky 
rických olejů 
a 
2034, 2035, 2708, 1207, 2709, 1005, 
2713, 2729, 4229, 4219, 4006.

14. 11. – 16. 11. sleva 13 %

Oranžová je symbolem optimismu, mládí a radosti ze 
života. Pomáhá proti depresím, nechuti a pesimismu. 
Vzbuzuje v nás zvědavost a chuť do dobrodružství. Ozna-
čuje se za „sociální barvu“, kterou mají rádi extroverti 
a společenští lidé.

Pro oranžové období Hadkovského kalendáře jsme pro 
vás připravili se slevou 13% INTIMNÍ PŘÍPRAVKY 1202, 
1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 
1209, 1211, 1212, 4222 a VÁ-
NOČNÍ SMĚSI ÉTERICKÝCH 
OLEJŮ 4301, 4302, 4303, 
4304, 4305, 4306, 4307, 
4308, 4309, 4310, 4311, 4312, 
4313.

www.karelhadek.eu
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20. 11. – 22. 11. sleva 15 %

Barva červená je oblíbená lidmi srdečnými, upřímnými, 
tvrdohlavými s velkou touhou po spravedlnosti. 

V červeném období hadkovského kalendáře doporuču-
jeme s 15% slevou ÉTERICKÉ SMĚSI SAUNA a masážní 
přípravky s mořskou solí OLEOSOL – 4401, 4402, 4404, 
4405, 4406, 4409, 4412, 4410, 2809, 2811, 2810, 2812.  

H
a

d
ko

vs
ký

 k
a

le
nd

á
ř

23. 11. – 25. 11. sleva 12 %

Fialová je mystická barva, která je symbolem spiritu-
ality, duchovna, ale i  srdečnosti. Vzniká sjednocením 
dvou opačných pólů, modrým klidem a červenou po-
honnou silou, které se navzájem vyrovnávají. Pomáhá 
při meditaci.

Pro � alové období máme pro vás v  nabídce REGE-
NERAČNÍ KRÉMY se slevou 12% - 2025, 2026, 2031, 
2029, 2003, 2027, 2014, 2015, 2016, 2017, 2039, 2019, 
2018,2022, 2023, 2011, 2012, 2050, 2033, 2032, 2028, 
2030.

www.karelhadek.eu
17



30. 11. – 2. 12. sleva 15 %

Zelená je barvou přírody, rovnováhy, klidu a naděje. Lidé 
mající rádi tuto barvu jsou více ochotní rozdávat lásku 
a motivovat ostatní.

Zelená barva naděje přichází s nabídkou REGENERAČ-
NÍCH OBLIČEJOVÝCH OLEJŮ se slevou 15 % – 1901, 
1902, 1903, 1904, 1907, 1908,1909,1910, 1911, 1916, 
1919, 1920.

26. 11. – 29. 11. sleva 15 %

Hnědá je barva trpělivých a  spolehlivých lidí – barva 
země a pokory. Preferují ji praktičtí lidé, kteří umí dobře 
hospodařit s penězi. Barva všední, nenápadná, která do-
káže působit klidně a důvěrně.

V zemitém hnědém období přináší hadkovský kalendář 
nabídku přípravků GOTHEA A LIPIO SÉR se slevou 15 % 
 1970, 1972, 1971, 1957, 1956, 
1966, 1953, 1955, 1965, 1958, 
1968, 1960, 1950, 1951, 1961, 
1954, 1952, 1962.
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GOTHEA A LIPIO SÉR se slevou 15 %
1970, 1972, 1971, 1957, 1956, 

1966, 1953, 1955, 1965, 1958, 
1968, 1960, 1950, 1951, 1961, 
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6. 12. – 9. 12. sleva 13 %

Zlatá barva dává pocit hojnosti, lesku a  bohatství. Je 
barvou nejvyšších hodnot zastoupených idealismem, 
velkorysostí a šlechetností. Vyjadřuje klid a vyrovnanost. 
Pomáhá nám změnit poznání v pochopení.

Poslední zlaté období Hadkovského kalendáře nabízí 
KOUPELOVÉ A SPRCHOVÉ OLEJE se slevou 13%. 1002, 
1003, 1004, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 
1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 
1038; 1109, 1103, 1104, 1113, 1117, 1116, 1105, 1114, 
1138, 1110, 1106, 1111, 1112, 1107, 1102, 1108

3. 12. – 5. 12. sleva 15 %

Studená modrá barva symbolizuje moře, nebe, ale i kon-
zervatizmus a  povinnosti. Přináší úspěch při jednání 
s úřady. Je barvou spolehlivosti, míru a celkově uklid-
ňuje. Zlepšuje schopnost se soustředit.

 Studené modré období přiválo nabídku 15% slevy na  
PLEŤOVÉ VODY A PLEŤOVÁ TONIKA. 2508, 2521, 2501, 
2509, 2510, 2502, 2513, 2503, 2514, 2504, 2516, 2517, 
2505, 2518, 2506, 2522, 2507, 2520  
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1038; 1109, 1103, 1104, 1113, 1117, 1116, 1105, 1114, 
1138, 1110, 1106, 1111, 1112, 1107, 1102, 11081138, 1110, 1106, 1111, 1112, 1107, 1102, 1108

Slevy na výrobky jsou uvedené u jednotlivých skupin. Na zboží, které není uvedeno v Hadkovském kalendáři obdržíte pouze vánoční slevu 11%. 
SLEVY SE NESČÍTAJÍ. 19



Pod pokličkou

S blížícím se koncem roku bývá zvykem bilancovat, ohlížet se 
za uplynulým a i plánovat, co v následujícím roce změníme, 
vylepšíme.

Řada z nás si dává předsevzetí, že by ráda žila zdravěji, více 
sportovala, lépe se stravovala a starala se o sebe jen tím, co po-
važuje pro sebe za nejlepší. Čtenáři našeho časopisu přípravky 
Karel Hadek znají a pravděpodobně i používají a doufáme, že 
právě proto, že je považují za tu nejlepší péči, kterou si mohou 
poskytovat.

Vážíme si toho, že právě fyziologická kosmetika Karel Hadek 
je Vaším favoritem a v čase předvánočním Vás necháme na-
hlédnout pod pokličku naší aromakuchyně a ukážeme Vám, 
jak přípravky vznikají, co se odehrává, než se dostanou k Vašim 
rukám.

Začínáme trochu tajemně.
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Receptura – zde začíná cesta každého přípravku, složení, ml, 
%, miligramy a vše potřebné máme prověřeno matkou „PŘÍRO-
DOU“, stále na recepturách pracujeme, zdokonalujeme a vy-
lepšujeme. Reagujeme na Vaše podněty, zkušenosti a názory. 
Receptury jsou naším pokladem a Vaše spokojenost je s nimi 
spojena.

Nejkvalitnější suroviny 
jsou neméně důležitou 
součástí našich výrobků. 
Nakupujeme je od prově-
řených dodavatelů a jakost 
hlídáme pomocí analytic-
kých certi� kátů. Veškeré 
suroviny jsou v potravinář-
ské kvalitě, neboť jen to, co 
můžeme používat vnitřně, 
je nejlepší i na vnější péči.

Některé suroviny jsou 
z naší vlastní výroby. Sbí-
ráme byliny, sušíme a macerujeme. Sběr bylin na loukách je 
zpříjemnění naší laboratorní a kancelářské práce. Vy jste spo-
kojeni a my tmelíme kolektiv.

V laboratoři se vše připravuje v malých sériích na základě po-
ptávky. Je naprosto výjimečné, že nemáme jeden základ pro 
všechny přípravky, kam se pouze přidávají ingredience, ale 
každý krém či balzám má své speci� cké a účinné složení. Sa-
mozřejmostí je, že laborantky dodržují přesné postupy dané 
recepturami a  všichni zaměstnanci jsou pravidelně školeni 
a nadále se vzdělávají. Obrazně řečeno „nespíme na vavřínech“. 
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Z laboratoře putuje připravený krém, olej či balzám do plnírny, 
zde obsluha plnících strojů přesně přípravek nadávkuje do 
obalů. Vše je hygienicky kontrolováno, pracujeme ve sterilních 
podmínkách.

Zhotovený produkt, 
zabalený, opatřený 
etiketou, šarží, kódem 
a  všemi nezbytnými 
náležitostmi přechází 
na expedici, kde, dle 
vašich objednávek, je 
nedočkavě očekáván. 
Vaše objednávka je 
zkompletována, za-
balena, opatřena ad-
resou a formou Vámi 
zvolené platby a pře-
dána dopravci.
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Tento celý proces netrvá déle než pár hodin. Zásilky se snažíme 
expedovat obratem.

Cesta z naší aromakuchyně k Vám je u konce. Doufáme, že 
tato malá expedice Vám trochu přiblížila naši práci, která je 
s Vaší spokojeností úzce 
spojena.

Přejeme Vám klidné 
předvánoční období, 
krásné a klidné Vánoce 
a  v  novém roce jen to 
nejlepší, co si přejete.

Radka Janebová

www.karelhadek.eu
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Zaměstnanci  I. Aromaterapeutické KH a. s. 

přejí všem čtenářům a zákazníkům  

příjemné  prožití vánočních svátků 

a všechno nejlepší do nového roku.

www.karelhadek.eu
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y Mimose absolue Karel Hadek – buď sám sobě alchymistou!

JOJOBA Karel Hadek, i když je lisovaný za studena, ale nahřátý 
ve vodní lázni, vydrží a poskytne vám několik výhod. Na rozdíl 
od jiných olejů, u kterých je datum spotřeby 1 rok, má prakticky 
neomezenou životnost (minimálně 5 let) a čistou vůni mimosy, 
jelikož samotný jojobový olej vůni nemá.

Vezměte si lahvičku s mimosou a odstraňte uzávěr a kapátko, 
potom postavte lahvičku s otevřeným hrdlem do vodní lázně 
a nahřívejte. Vezměte si skleněnou nebo dřevěnou hůlčičku/
lžičku a jakmile mimose začne mít mazlavou konzistenci, mů-
žete hůlčičku/lžičku vytáhnout. Připravte se ale na to, že když 
vytáhnete hůlčičku/lžičku z  lahvičky, okamžitě vám ztuhne 
a vytvoří se „skleněná“ vlákna. Tuto hůlčičku se skleněnou mi-
mose je potřeba vložit do základu, který jste vybrali. Pokud 
máte rostlinný olej, je potřeba, aby byl teplý a stál ve vodní 
lázni. Hůlčičku nebo lžičku s mimose jemně vmíchejte do to-
hoto teplého oleje a výsledek se brzy dostaví.

Doporučuji vám udělat si několik zásob s mimose s různými 
základy a  ve vysoké koncentraci. A  potom už jen používat 
tyto hotové základy – přidávat ve správném množství a do 
správného přípravku. Časem bude mimose jen lepší.

Přeji vám příjemnou práci!

Oxana Mich, Jekatěrinburg

MIMOSE ABSOLUE Karel Hadek má velmi tuhou konzistenci, 
je tvrdá jako kámen. Pokud se ji podaří rozbít, pak její úlomky 
jsou velmi podobné úlomkům skla. Za žádných podmínek ne-
bude mimose prostřednictvím kapátka kapat. A dokonce ani 
za žádných okolností se vám ji nepodaří z lahvičky vydlabat! 
V tomto spícím stavu bude pouze předávat jemnou a něžnou 
vůni. Abychom ji odhalili v její plné síle a využili ji, je třeba ji 
probudit, aktivovat a rozpustit ji do potřebného základu.

Na trhu se v podstatě prodává už rozpustná mimose a mnozí ji 
znají pouze v tekutém stavu. I vy si ji můžete okamžitě připravit 
do tekutého stavu a bude vhodná k použití… Ale čistý olej mi-
mosy absolue ve vysokém stupni čistoty je pouze tuhý a pevný. 
V jednu dobu jsem při práci s tímto olejem prožívala ohromné 
uspokojení. Abyste také byli při práci s tímto olejem maximálně 
spokojeni, chtěla bych se s vámi o to podělit. Potom si budete 
moci užívat její okouzlující, tajemnou a neopakovatelnou vůni.

Abyste olej získali, můžete si vybrat buď komfort nebo „těžkosti“, 
je to pouze na vás. Takže olej mimosy se velmi dobře rozpou-
ští ve vysokoprocentním etanolu, jiných tekutých éterických 
olejích nebo rostlinném oleji za lehce zvýšené teploty. Výběr 
základu pro rozpouštění oleje záleží na tom, jakého cíle chcete 
ve využívání rozpuštěné mimosy dosáhnout.

Etanol je vhodný, pokud chcete dělat lihové voňavky, tekuté 
éterické oleje nebo plánujete použít mimose ve směsi. Jestliže 
ji chcete využívat v kosmetice jako olejové voňavky, používat 
v aromadiagnostice nebo při aromatestování, pak pro kvalitní 
základ je potřeba vybrat rostlinný olej nebo olej lisovaný za 
horka (tak jako je tomu v procesu rozpouštění, bude ale po-
třeba olej zahřát ve vodní lázni) nebo olej (vosk) Jojoba, který 
bych já upřednostnila.

www.karelhadek.eu
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TEA TREE olej

Dobrý den, pane Hadku, ráda bych se s Vámi podělila o svou 
zkušenost se zánětem středního ucha a TEA TREE OLEJEM. 
Kdysi před lety jsem byla s kamarádkou a její 16letou dcerou 
na dovolené u moře. Její dcera nikdy neměla zánět středního 
ucha, a co čert nechtěl, kombinace větru a vody udělala své. 
Večer ji začalo ucho bolet, červenat a natékat. Jelikož vždy 
a kamkoliv jedu, vozím s sebou svou malou lékárničku, která je 
mimo jiné složená vždy ze dvou Vašich produktů – čajovníko-
vého a levandulového éterického oleje, napadlo mě nakapat 
na vatový tampón 1 kapku čajovníku a dát na noc do ucha. 
Vlastně z důvodu prevence jsem jí ten tampon dala do obou 
uší. Skoro se mi chce napsat světe, div se, ale vlastně jsem se 
vůbec nedivila, když ráno bylo ouško naprosto v pořádku. 
Preventivně jsem totéž udělala i druhý den přes den a pak 
už pouze po 3 noci po sobě. Odjížděla naprosto v pořádku 
se zdravými oušky :-)

O rok později jsem jela s druhou kamarádkou, jejíž 
8letý syn měl pravidelně zkušenosti se zá-
nětem středního ucha, a  tak s  sebou pre-
ventivně vozila nějaké léky. Už si nepamatuji, 
které to byly, ale tuším, že nějaké antibiotické 
kapky do ucha. A co čert nechtěl, klukovi 
se tam začalo ouško ozývat. Jelikož mám 
její důvěru, dovolila stejný postup s  ča-
jovníkem. A  výsledek? Naprosto totožný :-) Od 
té doby nechodí na ušní a  vždy, když je náznak 
počínajícího zánětu ucha, použije na vatu čajovník.

Dita K.

uší. Skoro se mi chce napsat světe, div se, ale vlastně jsem se 
vůbec nedivila, když ráno bylo ouško naprosto v pořádku. 
Preventivně jsem totéž udělala i druhý den přes den a pak 
už pouze po 3 noci po sobě. Odjížděla naprosto v pořádku 

Velký zázrak proti 
dětským opruzeninám

Už dlouhou dobu jsem nadšenou uživatelkou Hadkových 
preparátů na intimní hygienu žen. Když se mi v létě narodila 
holčička, dostali jsme v porodnici na opruzeniny zinkovou mast 
a k ní jednu neocenitelnou radu: „Vaše holčička má citlivou 
pokožku jako vy, tak se k ní podle toho chovejte…”

Vzala jsem si tuhle větu k srdci, na zinkovou mast rychle zapo-
mněla a od té doby používám nejen na opruzeniny přípravek 
INTIMISS, jehož základem je bambucké máslo. Doplňují ho 
éterické oleje, které jsou tak jemné, že je snesou i nejcitlivější 
partie dospělých žen. A nejen to. Přípravek u nás doma pou-

žíváme také jako balzám na rty, ale i na zanícená 
místa pod miminkovskými faldíky. Intimiss je pro 
nás teď přípravek téměř zázračný. Ať se děje cokoliv, 
při důsledné hygieně a intenzivním promaštění je 
vždy s jakoukoliv opruzeninkou do druhého dne 

šmitec.

Naši dětskou výbavičku doplňuje také HY-
-INTIMA a MANDLOVÝ KOUPELOVÝ OLEJ. 
Víc kromě čisté vody není potřeba. Díky.

Kateřina Juríková

reiki učitelka, masérka a průvodkyně radost-
ným životem

www.katkajurikova.cz

O rok později jsem jela s druhou kamarádkou, jejíž 
8letý syn měl pravidelně zkušenosti se zá-
nětem středního ucha, a  tak s  sebou pre-
ventivně vozila nějaké léky. Už si nepamatuji, 
které to byly, ale tuším, že nějaké antibiotické 
kapky do ucha. A co čert nechtěl, klukovi 
se tam začalo ouško ozývat. Jelikož mám 
její důvěru, dovolila stejný postup s  ča-
jovníkem. A  výsledek? Naprosto totožný 
té doby nechodí na ušní a  vždy, když je 
počínajícího zánětu ucha, použije na vatu 

O rok později jsem jela s druhou kamarádkou, jejíž 

:-) Od 
náznak 

čajovník.čajovník.

www.karelhadek.eu
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Vážený pane Hadku,

při pořizování nových výrobků od Vaší � rmy vždy s mojí kama-
rádkou pečlivě sledujeme složení dle INCI, které na vašem webu 
u jednotlivých preparátů užíváte. V několika krémech (např. Der-
misoft) jsme objevily cetearyl alkohol. V  pleťových tonicích je 
pak uváděn alkohol denaturovaný. Některé věci mi nejsou jasné, 
a proto bych se velice ráda zeptala, jaký je mezi těmito alkoholy 
rozdíl a zda i cetearyl alkohol je denaturovaný, zda případná 
denaturace nemá negativní vliv na kvalitu Vaší přírodní kos-
metiky či neškodí pokožce.

Mirka
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na Milá paní Mirko,

děkuji Vám za Váš mail i dotaz, byť odpovídat na něj laikovi 
není vůbec jednoduché. V principu se jedná o dvě odlišné věci. 
Či ještě lépe o tři. Vámi zmíněný cetearyl alkohol je zkrácené 
pojmenování pro cetylstearylalkohol. Plný název již napovídá, 
že se jedná o směs cetyl alkoholu a stearyl alkoholu. Oba uve-
dené alkoholy jsou odborně označovány jako mastné alkoholy. 
Jedná se o látku, jež má za běžné teploty pevné skupenství, 
mastný, až voskový charakter. Cetearyl alkohol (jakož i další 
mastné alkoholy) je rozpustný v oleji, alkoholu i dalších orga-
nických rozpouštědlech. Již označení „mastný“ napovídá, že 
není rozpustný ve vodě. Hlavní rozdíl mezi cetearyl alkoholem 
a etylalkoholem (což je Vámi zmíněný denaturovaný alkohol, 
dále již jen pod zkratkou etanol). Krom chemické struktury je 

www.karelhadek.eu
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fakt, že etanol je rozpustný ve vodě. Snad jen, pokud mluvíme 
o mastných alkoholech, tento termín je daleko méně frek-
ventovaný než termín „mastné kyseliny“. Zde lze říci, že mezi 
mastným alkoholem a mastnou kyselinou je jistá příbuznost. 
Je celkem známou skutečností, že mastné kyseliny jsou sou-
částí všech rostlinných olejů a tuků, které používáme v ku-
chyních. Malá množství mastných alkoholů se však vyskytují 
jak v živočišné, tak i rostlinné říši. V krémech nachází cetea-
ryl alkohol použití, protože se jedná se o látku, kde nejsou 
známy žádné negativní reakce. Ba právě naopak jako velice 
pozitivní lze označit vynikající dermální snášenlivost. Další 
funkcí je vytváření konzistence krému, podporuje stabilitu 
emulze a jako bonus lze označit i fakt, že změkčuje pokožku. 
Vzhledem ke skutečnosti, že se nejedná o  potravinářskou 
surovinu, v kontextu s Vaší otázkou mohu jen konstatovat, 
že denaturace nepřichází v úvahu. Zcela rozdílná je situace 
u etanolu (etylalkohol, alkohol, líh, špiritus – další běžně uží-
vané názvy), který po metylalkoholu je druhým alkoholem 
v  řadě. Právě etylalkohol se vyskytuje v  tzv.  alkoholických 
nápojích. V původním stavu ho známe jako vína, piva apod. 
Zde bychom dokonce mohli mluvit o  přírodním alkoholu. 
Vzniká spontánně tak, že různé druhy kvasinek spotřebovávají 
v rámci látkové výměny cukry a produkují alkohol. 

Co se týká produktů s vyšší koncentrací alkoholu (vodka, rum, 
whisky apod.), zde již ono o přírodním původu pokulhává. 
Takovéto produkty jsou již výsledkem složitějších technolo-
gických postupů, kdy se destilací vyzískává ze zkvašeného 
materiálu vysokoprocentní alkohol, který pak slouží k výrobě 
tzv. tvrdých alkoholických nápojů. Jak všeobecně známo, pití 
alkoholu způsobuje pocit uvolnění. Ve větších množstvích 
odbourává psychické zábrany a časté pití alkoholu vede k zá-
vislosti. Na druhou stranu může být, z technického hlediska, 

dobrým pomocníkem na mnoha úrovních. Důsledkem toho 
je, že na tzv. čistý alkohol je zavedena mimořádná státní daň 
z alkoholu. V současné době je etylalkohol (ten vhodný ke 
konzumaci) zatížen „lihovou daní“ ve výši 285 Kč za litr! To 
ale ještě není vše! Lihovou daň je nutné ještě povýšit o „daň 
z daně“, v tomto případě o DPH ve výši 21%. Tzv. technický 
alkohol, tedy ten, který ze zákona nesmí být konzumován, je 
nutné zbavit poživatelnosti. Jinými slovy denaturovat. 

Vzhledem ke skutečnosti, že vysokoprocentní líh, z  mého 
pohledu, nelze označit jako přírodní složku, nelze ho dena-
turovat. Ono slovo denaturace nemá v tomto smyslu věcný, 
ale technický význam. Kdysi bylo možné používat v kosmetice 
nedenaturovaný alkohol, v cenách „bez lihové daně“. Ale ty 
doby jsou již dávno pryč. Použití formy čistého alkoholu by 
kosmetiku podstatně prodražilo. Proto se při výrobě používá 
a ve složení uvádí denaturovaný alkohol. Státem určených 
denaturačních činidel je několik. My používáme k denaturaci 
isopropylalkohol, který ve vztahu k  pokožce má prakticky 
stejné vlastnosti jako etylalkohol. Nízkoprocentní alkohol to-
nizuje pokožku, vysokoprocentní by ji vysoušel. Kdysi jsem 
v  nějakém časopise četl, že líh do kosmetiky nepatří. Ono 
to dle mého bude trochu jinak, zato s  poplatností i  mimo 
v kosmetiku. Alkohol nepatří do rukou těm, kteří s ním neumí 
zacházet. Denaturovaný líh je od „lihové daně“ osvobozen. 
Z  uvedeného přímo čiší nutnost použití denaturovaného 
lihu k výrobě kosmetiky, pokud nechceme pro nic a za nic 
sponzorovat státní kasu.

Budu rád, pokud Vám moje odpověď bude užitečná.

Karel Hadek
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y Termíny kurzů l. pololetí 2019
21. – 23. 2. 2019 Aromaterapie – 
Základní kurz Bratislava
Školitel: Karel Hadek, Michaela Švorcová
Kontakt: Mgr. Monika Mannová
TEL: +421 911 557 756
E -mail: m.mannova@gmail.com
Web: www.aromaterapie.sk

24. – 25. 2. 2019 Aromaterapie – 
Pokračovací kurz Bratislava
Školitel: Karel Hadek, Michaela Švorcová
Kontakt: Mgr. Monika Mannová
TEL: +421 911 55 77 56
E -mail: m.mannova@gmail.com
Web: www.aromaterapie.sk

1.–3. 3. 2019 Aromaterapie – Základní kurz Brno
Školitel: Karel Hadek, Michaela Švorcová
Kontakt: Pavel Vozdek
Telefon: +420 776 077 314
Email: info@kurzynow.cz, vozdek@umeni -masaze.cz 
Web: www.kurzynow.cz

8.–10. 3. 2019 Aromaterapie – Základní kurz Ostrava
Školitel: Karel Hadek, Vlastimila Kolarčíková
Kontakt: Vlastimila Kolarčíková
Telefon: +420 603 286 335
Email: vlastimilakolarcikova@seznam.cz

15. – 17. 3. 2019 Aromaterapie – Základní kurz Praha
Školitel: Karel Hadek, Michaela Švorcová
Kontakt: Hana Martínková, Drahomíra Vaculová
Telefon: +42 774 272 992, +420 737 312 571 – večer
Email: kurzypraha@seznam.cz, 
vaculovadrahomira@seznam.cz
Web: www.zdravvuska.webnode.cz
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Semináře Aromafauny
I. pololetí 2019

8. 3. 2018 Aromaterapie nejen pro zvířata I. Praha
Školitel: Michaela Švorcová
Organizátor: Bc. Kateřina Plačková
Mobil: +420 605 284 125
E-mail: plackova@physiodog.cz
www.physiodogacademy.cz

Znalostní soutěž

OBSAH ÉTERICKÉHO OLEJE V MATEŘÍDOUŠCE SE 
POHYBUJE PŘIBLIŽNĚ DO KOLIKA %?

1) 1,5 %
2)  0,5 %
3)  3,5 %

Odpovědi posílejte jako vždy na e -mailovou adresu:
soutezAKH@karelhadek.eu
Uzávěrka proběhne 3. 12. 2018 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

so
ut

ěž
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Pomalu přichází vánoční období. My lidé budeme 
prožívat období nakupování dárků, pečení cukroví, 
úklid. U zvířat je to malinko jinak. Ta se připravují 
na zimu. Jejich kožichy houstnou, víc času tráví 
v domovech. Některá se ukládají k zimnímu spánku 
„zazimují“.

Pohodový předvánoční čas i příjemné zazimování bychom 
vám rádi zpříjemnili našimi přípravky AROMAFAUNA s před-
vánoční slevou. A jakou slevu jsme pro vás připravili? Ve vy-
značeném období je na vybrané výrobky poskytována sleva 
15 %. Na ostatní výrobky se vztahuje sleva vánoční „aromková“ 
11%. Slevy se nesčítají.

O Vánocích nadělujeme dárky, a proto i u nás k nákupu za 
800 Kč od nás dostanete dárek jako malé poděkování za 
spolupráci, který jistě udělá radost vám i vašim zvířecím ka-
marádům.

Přejeme krásné zimní dny, klidné pohodové Vánoce, hodně 
zdraví, štěstí, spokojenosti v novém roce 2019.

Michaela Švorcová a celý tým AROMATERAPIE Fauna, s. r. o.

32 www.aromafauna.eu
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AROMAFAUNA 
KALENDÁŘ
8. – 14. 11. 2018
HY NEUTRAL, HY DERMAL,
MYCOS BALZAM

22. – 28. 11. 2018
URINSTOP, PAPENDO, 
HY DERMAL,
HY INSI, HY WASH PADS,
FAUNA RINIS, FAUNA SPOT,
HELP BALZAM

29. 11. – 5. 12. 2018
HY-FLEA, FAUNA SPOT, 
ENDOPARAZIN, FAUNA 
PADS, MULTIF BALZAM, 
CELIBAT, FAUNA OTIS

15. – 21. 11. 2018
HY NEUTRAL, HY DERMAL,
HY INSI, FELLEOL,
FAUNA RINIS

6. – 12. 12. 2018
FAUNA PARROT,
PAPENDO, FAUNA
DESINF

SLEVA 
15 %

33
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V mém okolí je úplně normální, že narozeniny či Vánoce 
neslaví jen dvounozí členové rodiny, dárečky dostávají 
i  čtvernožci. Pejsci a  kočky jsou obdarováni nějakou 
novou hračkou či speciálním pamlskem. Ale co zvířátka 
menší – morčata, křečci, potkani či králíčci? Když se už 
blíží Vánoce, neměli bychom zapomínat ani na ně.

Řada přípravků AROMAFAUNA má uplatnění i u těchto druhů 
domácích zvířat, i když si to možná na první pohled neuvě-
domujete. Jakou formou tedy pro ně můžete využít účinky 
éterických olejů?

I pro drobná zvířata je určen imunitu podporující přípravek 
IMUNOFAUNA či dietetický přípravek PAPENDO pozitivně 
ovlivňující trávení. Obsažené éterické oleje působí zároveň 
proti střevním parazitům a podporují přirozenou střevní mik-
ro� óru. Při čištění a desinfekci zvířecích příbytků nezapomeňte 
na FAUNA DESINF. Lze jej využít i pro desinfekci podestýlky. 
Pro zlepšení mikroklimatu v kotci či jiném chovném prostoru 
lze použít přímo éterické oleje, které kápneme na podestýlku. 
Složky olejů se totiž vypařují do ovzduší, kde mohou působit 
proti nepříznivým mikroorganismům. Pro intenzivnější pů-
sobení lze éterické oleje v 3% koncentraci i nanést a jemně 
vmasírovat do uší (vhodná je např. směs CANDIOL či ANTIOXI 
v mandlovém oleji). Účinné sloučeniny se tak vstřebají i přímo 
do organismu zvířete, kde pozitivně působí.

I morčátku či 
králíkovi uděláte 
radost s přípravky 
AROMAFAUNA

34
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Při speci� ckých zdravotních potížích 
pomohou i další voňaví pomocníci:

- Mycí oleje HY -FLEA a HY -INSI při napadení všen-
kami, např.  u  morčat. Před nanesením oleje je 
důležité srst důkladně namočit a opláchnout, aby 
nabobtnala a  lépe se následně zbavila nečistot. 
Množství 2–5 ml oleje naředíme do 100 ml vody, 
protřepeme a následně aplikujeme do hodně mokré 
srsti směrem od hřbetu. Provedeme masáž a srst 
opláchneme vlažnou vodou. Zpočátku je vhodné 
aplikaci opakovat denně. Lze i  naředit mycí olej 
HY -FLEA 1 : 5 s teplou vodou a nastříkat přímo do 
srsti bez oplachu. Vzhledem k malé velikosti zvířat 
nepoužívejte intenzivnější ředění.

- Ušní olej FAUNA OTIS při ušním svrabu, kterým 
trpí zejména králíci.

- Hojivý balzám FAUNA PADS pro ošetření otlaků 
na tlapkách, např. u morčat.

- MYCOS BALZAM pro ošetření kůže postižené plís-
ňovým onemocněním. Potřebná je dlouhodobá 
aplikace.

- Hojivý HELP BALZAM vhodný pro urychlení hojení 
ran, včetně těch pooperačních.

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.

www.aromafauna.eu



no
vi

nk
y

no
vi

nk
y

A
ro

m
a

Fa
un

a

V angličtině se s ní setkáme pod názvy „catnip“ či „catmint“ 
(kočičí máta). Na kočky působí opravdu výjimečně. Kočky se 
v ní s potěšením válejí a okusují ji, čímž dochází k uvolnění 
silice, která u  nich vyvolává až euforický stav. Účinek trvá 
většinou 5 až 15 minut. Oblíbená je i u některých velkých koč-
kovitých šelem, třeba u jaguárů a lvů. Dříve se tradovalo, že na 
část populace koček šanta vůbec nepůsobí. Podle posledních 
výzkumů však vyšlo najevo, že i tuto skupinu uvolněné silice 
ovlivňují – ovšem jiným způsobem. Některé kočky jsou totiž 
šantou spíš uklidňovány a jsou u nich pozorovány až mírně 
sedativní účinky. Někdy toto uklidňující působení pozoru-
jeme po odeznění předchozího hravého chování. Zajímavé 
je, že zmíněné euforické účinky nejsou známy ani u  koťat 
(mladších cca 3 měsíců), což je spojeno zřejmě s nevyzrálostí 
nervového systému.

Šanta kočičí bylinka 
nejen pro kočky
Šanta kočičí (latinsky Nepeta cataria) není úplně neznámá 
bylinka. Víte však, že kromě působení na chování koček 
má i řadu dalších zajímavých vlastností?

Tato vytrvalá rostlina s bílými až na� alovělými květy patří do 
čeledi hluchavkovitých – je tedy příbuzná např. s bazalkou, 
majoránkou, mátou či tymiánem. Svou vůní i použitím při-
pomíná meduňku. V Evropě, Číně a jižní Asii jsou její účinky 
známé přes 2000 let, tradičně byla používána při nachlazení, 
kašli, astmatu, horečkách, zažívacích obtížích, proti křečím, 
proti bolestech nebo jako sedativum. Podporuje pocení a při 
horečkách pomáhá snižovat tělesnou teplotu. Traduje se její 
použití při hadím uštknutí a proti jedu štíra. Kojencům byl na 
krk věšen sáček se sušenou šantou pro uklidnění. V oblastech 
Asie je používána jako koření do omáček i jiných jídel. I u nás 
je šanta pěstována jako okrasná léčivka, zejména v teplejších 
oblastech. Sklízí se v době květu.

36
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Pokud nemáte šantu kočičí, můžete použít i drcený 
kořen či olej z kozlíku lékařského, který má obdobné 
účinky jako šanta. 

Pokud nemáte šantu kočičí, můžete použít i drcený 

Jako jeden z  důležitých nositelů účinku éterického oleje 
z šanty byl odhalen tzv. nepetalakton. Působí při zažívacích 
obtížích, bolestech hlavy a nervových problémech. Potvrzen 
byl i jeho výrazný antibakteriální účinek. Mezi další účinné 
složky patří geraniol a geranial, geranyl acetát, karyofylen, 
humulen, 1,8-cineol, citronellol, p -cymen a řada dalších. Šanta 
je objektem výzkumu při vývoji antidepresiv, protizánětli-
vých léků a  přípravků používaných při cukrovce, omezuje 
následky oxidativního stresu. Působí repelentně proti řadě 
druhů hmyzu.

Sušená šanta či výtažky z ní jsou používány i do různých koči-
čích hraček nebo pomůcek. I Vy si z ní však můžete uvařit čaj 
a využít její léčivé schopnosti při kašli, bronchitidě, průjmovém 
onemocnění nebo si ji vychutnat jednoduše pro uklidnění.

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.

www.aromafauna.eu
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Maloobchodní ceny vč. DPH

11% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 9. 11. – 9. 12. 2018 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 11% sleva Kč
20 ml C 100 ml E 200 ml G 500 ml I 1000 ml J

F0001 HY -NEUTRAL 109,50 438,10 654,50 1 309,00 2 279,00
F0002 HY -INSI 122,80 461,60 689,60 1379,00 2401,60
F0008 HY -PUPPY 130,00 520,10 783,00 1566,10 2723,00
F0009 HY -DERMAL 119,80 479,20 712,90 1425,70 2495,10
F0011 HY -FLEA 131,00 549,20 769,00 1536,80 2459,00
F0081 HY -WASCH PADS 245,40 362,30 724,50 1297,20

AROMAFAUNA – PÉČE O SRST
Kód

zboží 11% sleva Kč
20 ml C 100 ml E 200 ml G 500 ml I 1000 ml J

F0003 FELLEOL 122,80 490,80 736,30 1472,40 2571,10
F0004 FELL -TONIKUM 45,30 181,10 303,80 607,70

AROMAFAUNA – BALZÁMY KRÉMY
Kód

zboží 11% sleva Kč
15 ml T 30 ml Z 50 ml D 100 ml E 250 ml H 500 ml I

F0006 FELL BALZÁM NEUTRAL 163,60 479,20 952,50 1519,40
F0007 FELL BALZÁM ANTIPARAZIN 198,70 502,50 1005,10 1607,00
F0080 FAUNA PADS 187,70 578,50
F0087 MULTIF BALZÁM 64,30 204,50
F0088 MYCOS BALZÁM 141,20 444,10
F0089 HELP BALZÁM 184,30 572,70

AROMAFAUNA – SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVKY

Kód
zboží 11% 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 76,00 303,80 514,30 1028,50
F0041 FAUNA CELIBAT 77,40 309,80 526,50 1052,90 1830,40
F0042 FAUNA SPOT 257,10 409,00 818,10
F0060 INSI SPRAY 62,80 251,20 426,60 853,10 1484,20
F0101 FAUNA PARROT 165,00 660,30

AROMAFAUNA – DOPLŇKY STRAVY
Kód

zboží 11% sleva Kč
10 ml B 20 ml C 50 ml D 100 ml E 500 ml I

F0201 PAPENDO 127,40 225,70 440,80
F0200 IMUNO FAUNA 303,80 455,80 1764,80

AROMAFAUNA – DESINFEKČNÍ PŘÍPRAVKY
Kód

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

F0050 FAUNA DESINF 28,10 102,00 260,00 390,00
F0051 AROMA SANITOL 46,83 410,80 650,00

AROMAFAUNA – SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ
Kód

zboží 11% sleva Kč
5 ml A 10 ml B 20 ml C 50 ml D 100 ml E

F0070 ANTIPARAZIN 181,10 292,10 578,50
F0071 INSEKTIN 239,60 374,50 765,40
F0072 ENDOPARAZIN 224,20 342,20 548,70 1097,50 1887,60
F0073 FAUNA HAPPY 245,40 385,70 771,40

AROMAFAUNA – ROSTLINNÉ OLEJE A MÁSLA
Kód

zboží 11% sleva Kč
100 ml E

F0090 JOJOBOVÝ OLEJ 402,03
F0091 PUPÁLKOVÝ OLEJ 349,00
F0092 SHEA BUTTER A, E 115,05

AROMAFAUNA – PÉČE O ÚSTA, NOS A UŠI
Kód

zboží 11% sleva Kč
10 ml B 20 ml C 50 ml D 100 ml E 200 ml G 1000 ml J

F0020 FAUNA ORAL 99,30 385,70 648,60
F0021 FAUNA DENTOL 99,50 385,70 648,60 2775,60
F0030 FAUNA RINIS 321,40 514,30
F0031 FAUNA OTIS 321,40 514,30 1034,30

AROMAFAUNA – MASÁŽNÍ PŘÍPRAVKY
Kód

zboží 11% sleva Kč
20 ml C 100 ml E 200 ml G 500 ml I

F0103 FAUNA THERMOL 131,50 526,00 788,90

F0104 FAUNA LECITOL -N
masážní olej neutr. 33,60 134,30 233,70 432,50

AROMAFAUNA – SADY
Kód

zboží 11% sleva Kč

F2001 Sada FAUNABABY – 3× 20 ml, 2× 10 ml 622,30
F2002 Sada MAX – 4×20 ml, 1×5 ml 515,90
F2003 Sada MINIE – 4×20 ml, 1×10 ml 517,50
F2004 Sada BELLA – 4× 20 ml, 1×15 ml 519,60

AROMAFLORA
Kód

zboží Bez slevy
Kč

100 ml
E

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

Kód
zboží Bez slevy

Kč Kč
500 g

I
1000 g

J
R2001 PLANT -PROTECTOR 80,35 137,77

Maloobchodní ceny vč. DPHMaloobchodní ceny vč. DPHMaloobchodní ceny vč. DPHMaloobchodní ceny vč. DPHMaloobchodní ceny vč. DPHMaloobchodní ceny vč. DPHMaloobchodní ceny vč. DPH

www.karelhadek.eu
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11% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 9. 11. – 9. 12. 2018 do 24.00 hodin.

SPRCHOVACÍ OLEJE

Kód
zboží 11% 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 11% 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

KOUPELOVÉ OLEJE

Kód
zboží 11% 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 11% 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

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

Kód
zboží

11% 
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
11% 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 11% 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

11% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 9. 11. – 9. 12. 2018 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 11% 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 11% 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 11% 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
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11% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 9. 11. – 9. 12. 2018 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 11% 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 11% sleva

Kč
35 ml

S
30 ml

Z
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 11% 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
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 11% 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 11% 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

11% 
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
2303 SHEA BUTTER 35,06 262,85 368,03 736,03

PROGRAM SALTIA
Kód

zboží
11% 

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 11% 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 11% 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
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

11% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 9. 11. – 9. 12. 2018 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 11% 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 11% 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 11% sleva

Kč
10 ml

B
20 ml

C
30 ml

Z
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
1701 ELASTOSAN – olej na nehty 177,34 443,35

50 ml
D

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I

1710 LECIO -MAJO 235,3 470,51 615,76 1145,6
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
250 ml

H
500 ml

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

9502 TERMORUKAVICE + 100 ml SHEADERM TH
+ 100 ml BALNARU TH + 100 ks sáčky 1075,87 (bez slevy)
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11% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 9. 11. – 9. 12. 2018 do 24.00 hodin.

WOMAN THERAPY

Kód
zboží 11% 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 11% 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 452,59

SPECIÁLNÍ PROGRAM COUPEROSE
Kód

zboží 11% 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 11% 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 11% 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
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 84,34 151,63 288,11 485,21
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
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
2727 SADA MASÁŽNÍCH OLEJŮ 12×20 761,69

MASÁŽNÍ KRÉMY A BALZÁMY
Kód

zboží 11% 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
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11% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 9. 11. – 9. 12. 2018 do 24.00 hodin.

SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVKY

Kód
zboží 11% 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
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
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 11% sleva

Kč
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 11% 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

PARFÉMY

Kód
zboží 11% 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 11% 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 244,99 489,98 916,29 1758
3005 ECHINACEA EXTRAKT 273,72 597,82 1128 2168,57

100 g
E

250 g
H

500 g
I

1000 g
J

3002 ELEUTHEROCOCC KOŘEN 104,65 177,89 313,98 481,38
3010 ECHINACEA KOŘEN 165,59 356,63 670,80 1283,21
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

750 ml
L

1000 ml
J

1807 THYMICON 100,78 257,03 380,79
5502 ORANGE -ACIDOL 290,62
5500 ORANGE -SANITOL 280,08 402,49 644,01

5501 SAMEA 112,5
včetně aplikároru 71,9

¨

www.karelhadek.eu
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11% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 9. 11. – 9. 12. 2018 do 24.00 hodin.

ÉTERICKÉ OLEJE

Kód
zboží 11% 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
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 11% 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
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 PIMENTOVNÍK 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
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
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11% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 9. 11. – 9. 12. 2018 do 24.00 hodin.

Kód
zboží 11% 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

2 ml
O

5 ml
A

10 ml
B

20 ml
C

50 ml
D

4085 ANGELIKA 371,76 836,45 1421,96 2 488,44 5 225,71
4086 HEŘMÁNEK 274,06 616,63 1048,27 1 834,47 3 852,38
4087 JASMÍN 827,23 1 861,28 3164,17 5 537,30 11 628,33
4037 KOZLÍK 253,26 569,83 968,71 1 695,24 3 560,00
4045 MEDOVÝ 455,23 1 024,26 1 741,24 3 047,17 6 399,05
4088 MEDUŇKA 645,56 1 452,51 2 469,26 4 321,21 9 074,55
4089 MIMOZA 309,42 696,20 1 183,54 2 071,20 4 349,52
4090 NEROLI 934,56 2 102,75 3 574,67 6 255,68 13 136,92
4091 RŮŽE 2 053,15 4 619,58 7 853,28 13 743,24 28 860,81
4092 ŘEBŘÍČEK 587,21 1 321,21 2 246,06 3 930,61 8 254,29
4068 SANTÁLOVÉ DŘEVO 587,21 1 321,21 2 246,06 3 930,61 8 254,29
4093 SLAMĚNKA 559,77 1 259,48 2 141,11 3 746,94 7 868,57
4094 VANILKA 780,62 1 756,39 2 985,86

SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ

Kód
zboží 11% 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

Kód
zboží 11% sleva 10 ml

B
20 ml

C
30 ml

Z
50 ml

D
100 ml

E

4220 AROMA -BUDÍK 222,23 355,57 711,14
4202 AROMECLIMA 173,07 276,89 553,82
5600 AROMISAN 250,17 380,47
4219 ATEMOL 231,01 369,61 739,23
4226 BRONOL 329,46 658,93
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
4014 CITRONOVÁ RŮŽE 200,46 320,74 641,45 1102,52
4211 DOBRÝ DEN 153,44 245,49 491,02
4203 HARMONIE 244,89 391,81 783,63
4216 INSEKTOL 176,88 282,99 566
4046 MEDUŇKA INDICUM 121,5 194,36 388,74 668,16
4223 MOLUNOL 408,53 850,8
4225 MOTTENOL 118,44 189,50 379,008
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 11% sleva
Kč

10 ml
B

20 ml
C

4401 ČÍNSKÁ SAUNA 331 529,61
4402 FINSKÁ SAUNA 267,38 427,78
4404 HORSKÁ SAUNA 305,17 488,3
4405 JAPONSKÁ SAUNA 287,2 459,48
4406 LESNÍ SAUNA 261,67 418,65
4409 POLÁRNÍ SAUNA 376,04 601,67
4412 RUSKÁ SAUNA 286,61 458,57
4410 SAUNA RELAX 287,83 460,51

Vzhledem k neustálému pohybu cen surovin na světových trzích je nutno považovat ceny v tomto ceníku jen jako informativní. Jediný platný ceník je na našem e -shopu www.karelhadek.eu
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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 11% sleva

Kč
2 ml

O
5 ml

A
10 ml

B
4851 DŘEVO  – SOUCITNOST 385,45 880,17 1408,28
4852 OHEŇ  – LÁSKA 428,05 869,19 1390,67
4853 ZEMĚ  – EMPATIE 452,79 928,85 1486,15
4854 KOV  – ÚCTA 199,9 451,94 723,09
4855 VODA  – MOUDROST 164,51 517,24 827,57
4850 SADA PENTAGRAMOVÝCH SMĚSÍ 5 × 1549,17 3270,76

ČAKROVÉ SMĚSI

Kód
zboží 11% sleva

Kč
2 ml

O
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
100 ml

E
4801 č. 1 MULADHARA -KOŘENOVÁ 56,44 235,25 376,39 752,78 1294,82
4802 č. 2 SVADHIŠTHANA -SAKRÁLNÍ 88,93 370,52 592,83 1185,67 2039,33
4803 č. 3 MANIPURA -EMOČNÍ 126,09 525,2 840,3 1726,6 2890,66
4804 č. 4 ANAHATA -SRDEČNÍ 184,5 796,41 1274,24 2548,48 4383,41
4805 č. 5 VIŠUDDHI -KOMUNIKAČNÍ 102,74 424,82 679,69 1359,4 2338,14
4806 č. 6 ADŽŇA -INTUIČNÍ 134,56 560,57 896,91 1793,84 3085,41
4807 č. 7 SAHASRARA -KORUNNÍ 94,36 332,77 631,13 1262,26 2171,1
4800 SADA ČAKROVÝCH SMĚSÍ 7 × 748,24 2837,86

VITAMÍNY
Kód

zboží Bez slevy
Kč

20 ml
C

50 ml
D

5101 LECITIN SUPER 218,42 436,84

ROSTLINNÉ OLEJE
Kód

zboží Bez slevy
Kč

115 ml
U

150 ml
F

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 101,34 162,15 304,83 518,19
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 182 456,26 775,64
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

11% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 9. 11. – 9. 12. 2018 do 24.00 hodin.
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VÁNOČNÍ SMĚSI ÉO

Kód
zboží 11% sleva

Kč
10 ml

B
20 ml

C
4309 JEŽÍŠEK 195,76 313,22
4313 ROMANTICKÉ VÁNOCE 219,66 351,46
4301 VÁNOČNÍ ČAS 162,81 260,52
4302 VÁNOČNÍ DÁREK 168,68 269,88
4310 VÁNOČNÍ HVĚZDA 128,51 205,58
4303 VÁNOČNÍ KOLEDA 214,44 343,13
4311 VÁNOČNÍ NÁLADA 162,81 260,52
4304 VÁNOČNÍ POHÁDKA 297,84 476,56
4305 VÁNOČNÍ SEN 197,24 315,57
4308 VÁNOČNÍ STROMEČEK 164,15 262,63
4306 VÁNOČNÍ VEČER 169,54 271,29
4307 VÁNOČNÍ VŮNĚ 176,43 282,3
4312 VOŇAVÉ VÁNOCE 194,59 311,32

AUTOPARFÉMY
Kód

zboží 11% sleva
Kč

5 ml
A

100 ml
E

7005 ANTI -TABAK 69,86 421,13
7003 FLAVOUR 58,66 281,82
7004 FLIRT 60,81 366,38
7006 FRUIT -LINE 63,63 567,25
7002 LOVE STORY 59,20 276,67
7001 VANILOU 59,44 306,35

OSVĚŽOVAČ VZDUCHU
Kód

zboží Bez slevy
Kč

100 ml
E

500 ml
I

7101 CLIMAFRESH 275,84 1039,69

7102 FRESHNESS 212,69 808,26

série Emotion

11% sleva se týká všech označených přípravků
a platí od 9. 11. – 9. 12. 2018 do 24.00 hodin.

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT
Kód

zboží Bez slevy Kč

9506 AROMATÁCKY 26,99
6001 KOSMETICKÁ ČEPICE 24,51
6000 OCHRANNÁ ROUŠKA 11,43
9416 PILNÍK 56,19
9503 SÁČKY K TERMO RUKAVICÍM 60,55
9501 TERMOPODLOŽKA 1124,39
9504 ŽELATINOVÉ TOBOLKY 41,67
9950 BROŽURA – AROMATERAPIE V PRAXI 13,23

XXS S S/M M L
9602 SADA 6–12 KULIČEK MIX VELIKOSTÍ 62,45 75,00 91,71
9603 KULIČKY – SADA VÍCE KUSŮ 42,00 87,00 65,50
9611 DŘEVĚNÉ KOLEČKO 43,50
9730 DŘEVĚNÉ MISKY 113,00 142,01 172,00 179,00
9500 TRIČKO S LOGEM XS–XXL 101,19

SPRCHOVACÍ OLEJE A KRÉMY
Kód

zboží 11% 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

PŘEVODNÍ TABULKA OBJEMŮ NA PÍSMENNÝ KÓD
A 5 ml G 200 ml L 750 ml T 15 ml
B 10 ml H 250 ml O 2 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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