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Lipio–Sérum

Zabývat se vývojem kosmetiky, mimo jiného, znamená i stálé
hledání a vyhodnocování nových surovin. Není dne, aby

se na trhu neobjevila nějaká ta super novinka, která vzplane
jak meteor, aby její „zázračné“ účinky stejně tak rychle pohasly.
Od samého prvopočátku jsem měl tak trochu štěstí, že jsem
byl kdysi chemikem a ten reklamní pokřik kolem byl pro mě
vždy podstatně průhlednější.
Na jedné věci se nic nezměnilo… ono hledání toho pro pokožku
„dobrého“, konec konců stejně tak jako vylučování toho 
– nechci napsat špatného – tedy dle mého názoru zdůvodni-
telně nevhodného je cesta bez konce.
Začínal jsem s rostlinnými oleji a vosky, používal rostlinné
extrakty. Mandlový olej (tedy v mém světě),  jsem pro kosmetiku
neobjevil já, ale již moje babička. Takový brutnák, pupalka,
jojoba… o těch babička nejspíše neměla ani tušení a tak jsem
si je pro sebe musel „objevit“ sám…
A mohu garantovat, že to v žádném případě nebyly jen tyto tři 
rostlinné oleje. Při vývoji preparátů mé pozornosti nemohl
uniknout ani lecitin. Asi bych měl ale napsat lecitiny, už jednou
jsem byl poučen, že jednotné číslo je špatně…. Odborný název
pro lecitin je fosfolipid a kdybych to měl přeložit do srozumi-
telštiny, pak to lze chápat jako tuk, který ve své molekule na
rozdíl od běžných tuků (lipidů), má i atom fosforu. Toto je
však technická záležitost, kterou laik samozřejmě  nemusí znát,
ale je dobré to vědět. Nás však bude spíše zajímat vztah lecitinu
a pokožky. Lecitin je přítomen ve všech buňkách našeho těla.
Vysoké koncentrace jsou např. v buňkách mozku a nervů. Je
to jedna z látek, která se účastní životně důležitých procesů 
v organizmu. Už z toho mála, co jsem napsal je zřejmé, že se
jedná o fyziologickou látku, která našim tělům není cizí.

Lecitin lze získávat ze žloutků vajec (zde jeho emulgačních
schopností využívají hospodyňky při domácí výrobě majonézy),
které ho obsahují až kolem 10%. Cenově výhodnější je však
lecitin ze sójových bobů, kde je zastoupen zhruba 0,5%.
Lecitin nachází v posledních letech široké uplatnění jako
emulgátor nejen v kosmetice. Používá se hlavně v potra -
vinářství, např. v čokoládách, margarinu, instantních nápojích.
Myslím, že označení zelený emulgátor si plně zaslouží. Jeho
příbuznost s kožními tuky ho do kosmetiky prostě musela
zavést. Pokud se podíváme na ochranný hydrolipidový kyselý
plášť pokožky, musíme konstatovat, že se jedná mj. nejen o tuky,
ale i o emulgátory. Zde vidím důvod, proč „dobrá“ kosmetika
musí obsahovat nejen oleje, ale i emulgátory.
V poslední době jsem se hodně zabýval emulzemi, hlavně pak
jejich výrobou bez chemické konzervace. Povedlo se. Nejen mně,
ale i mnohým zákazníkům se splnil další „kosmetický sen“.
Přesto se mi však nespalo klidněji. V hlavě se vytvořila neko-
nečná smyčka, která mi permanentně opakovala – lecitinová
emulze, lecitinová emulze…
I to se povedlo. Vývojové lecitinové sérum bylo mnou deklarováno
jako specialita pro oční okolí. Někdy jsem rád, že existuje to, co lze
označit jako neposlušnost. Moji dvounozí pokusní králíčci si vše
vysvětlili po svém, a tak spotřeba preparátu při testech byla
podstatně vyšší, než jsem počítal. Asi to bude tím, že předpo-
kládali, že jim oční krajina nejen začínala, ale i končila  v dekoltu.
Iluze si nedělám již dlouho, a tak věřím, že tento excelentní
regenerační preparát, ve kterém si podávají ruku lecitin, špič-
kové rostlinné oleje a vosky (např. brutnák, jojoba), vitamíny,
panthenol a rostlinné extrakty a éterické oleje, rozšíří oční kraji-
nu až do dekoltu i u nejednoho běžného spotřebitele. 
Z hlediska ošetřování pleti nelze mít námitky. Mám jen obavy, aby
oční krajina mnohých nekončila ještě podstatně níž, než se nachá-
zí dekolt. Vznikly na základě konstatování dvounohých pokus ných
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Vánoční sleva!
Už jako malý kluk jsem kdesi slyšel od nějakého dospěláka

vyjádření, že je příjemné být obdarován, ale ještě větší
radost vzniká, když můžeme někoho obdarovat. Asi jsem si to
zapamatoval jen proto, že jako dítě jsem to prostě nejen
nechápal, ba znělo to přímo podezřele.
Každý prožitý den nás trošičku pozmění, přinese nová
poznání. A léta utíkají. Ve chvíli, kdy píši tyto řádky, se od dět-
ských let událo mnohé i v mém životě. Jsem rád, že i já dnes
mohu říci, že obdarovat někoho mi činí větší radost, než být
sám obdarován. Vánoce stojí přede dveřmi, většina z nás bude
jak v roli obdarovaných, tak i darujících. Aby ono darování
mohlo být ještě příjemnějším, přispívá firma Aromaterapie Karel
Hadek svým dárečkem. Platí prakticky na vše z naší nabídky.

Vánoční sleva ve výši 15% bude platit od data vydání
Aromaterapie č. 4, do 14. 12. 2007. 

Výjimky na které se slevy nevztahují: 
exkluzivní éterické oleje, vitamíny, potravinové doplňky 
a doplňky.

králíčků jako: „To se Vám fakt povedlo“, „No to je bomba“, „Nic
lepšího jsem dodnes neměla.“ a podobných superlativů.
Snad jen ještě pár slov ke skladování a používání. Jako u všech
preparátů KH doporučuji i tento výrobek skladovat na chladném
místě. Dodáván bude v lahvičce s pipetkou, takže použití bude
obdobné jako u regeneračních olejů. Vzhledem k tomu, že ani
tento přípravek neobsahuje chemickou konzervaci, rád bych
zdůraznil, že i závit lahvičky je nutno udržovat čistý, tedy
občas z něj setřít zbytky preparátu, aby se na něm nemohly
držet a množit nežádoucí mikroorganismy.
Lipio–Sérum je regenerační přípravek zcela nové koncepce.
Optimalizuje funkce pokožky včetně produkce tukových žláz.
Pokožku regeneruje, zjemňuje, má protizánětlivé účinky. Jeho
používáním dochází s postupem času i k zesvětlení evtl.
hyperpigmentací, chrání i před UV–zářením. Na léto pak při-
pravujeme modifikace s vyšším ochranným faktorem.

V nabídce jsou:
Lipio–Sérum Neutrální – 35 ml
Lipio–Sérum Růže – 35 ml
Lipio–Sérum Santálové dřevo – 35 ml
Lipio–Sérum Heřmánek – 35 ml
Lipio–Sérum Růžové dřevo – 35 ml
Lipio–Sérum Levandule – 35 ml
Lipio–Sérum Cedr Atlas – 35 ml

Pokud mi budete chtít udělat radost, napište mi své poznatky
s používáním této novinky.
e–mailová adresa: hadekk@seznam.cz

No a abych nezapomněl, prvních 10 objednávajících, jak tradice
káže, obdrží vybrané Lipio–Sérum KH zdarma. 
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Kouzelné vůně Vánoc

Otom, že se blíží Vánoce se přesvědčujeme každý den. Nejen   
prodlužující se noci jsou toho nápovědou. Toto roční období

se nám hlásí jak nedostatkem slunečního svitu, tak nám i dává
pocítit, proč o něm říkáme, že je chladné. Nelze se divit, že právě
v tomto období doma je prostě doma. Pomineme-li hektiku s níž
mnozí přemýšlí čím koho obdaří, pak i shání dárečky pod stro-
meček pro své blízké, stejně jakož i každoroční „přebory“ v pečení
vánočního cukroví, zůstává nám zde ona kouzelná, klidová
vánoční atmosféra. Vůně různého koření – jako je skořice, vanilka,
badyán, zázvor a další – je s Vánocemi stejně pevně spojena jako
vánoční stromeček s typickou vůní jehličnanů. A ovoce? To na
vánočním stole samozřejmě též nesmí chybět.
Myslím, že vůbec není náhodou že v ročním období kdy med-
vědi spí (a já jim občas šíleně závidím) věnujeme pozornost
kořením, která díky svému složení mají povzbuzující účinky,
jejichž sama vůně je nabita teplem. Příroda se díky ročnímu
biorytmu nachází v útlumu což se samozřejmě týká i nás lidí.
Oproti létu je vše pomalejší. Tyto přísady nejen že krásně voní,
ale použity jako příměs do pečiva napomáhají i k jeho zlepšené-
mu trávení… a nejen to. Staly se symbolem Vánoc. V době kdy
pečivo – pečlivě uschováno – čeká na svoji příležitost, směsi
éterických olejů nám nabízejí tajemné, kouzelné vánoční
vůně. Je jedno, zda je to obývák, ložnice, dětský pokojík, pra-
coviště či,… I jako dárek pod stromečkem zcela jistě každého
potěší. Firma Aromaterapie Karel Hadek nabízí hned několik
speciálních vánočních variací:

Vánoční čas (Weihnachtszeit)
Velice příjemná, lehká a jasná pomerančovo-skořicová
vůně s jemným nádechem jehličnanů a hřebíčku. Díky
svému složení tato vánoční kompozice příjemně osvěží
a dokonce i mírně povzbudí.

Vánoční dárek (Weihnachtsgeschenk)
Typická jehličnanová vánoční vůně se značným ovocným
až exotickým podtextem, obohacená skořicí a badyánem.
Velmi příjemná osvěžující kompozice. 

Vánoční koleda (Weihnachtslied)  
excelentní kombinace jehličnanů s amyrisem, santálem,
kardamomem, skořicí a pomerančem jako by byla
vůní zpěvů vánočních. Nabízí osvěžení až povzbuzení.

Vánoční pohádka (Weihnachtsmärchen)
Exkluzivní směs. Vůně květin, medu, mandarinek 
a kadidla. I vánoční pohádky mají svou jemnou vůni.
Kdy jindy si ji vychutnat, než právě o Vánocích.

Vánoční sen (Weihnachtstraum)
Velmi teplá vůně červeného pomeranče v kombinaci se
skořicí, muškátovým oříškem a levandulí je opravdu
zajímavou směsí, která nás díky svým mírně po -
vzbuzujícím účinkům nenechá usnout, ale nechá snít
o Vánocích….

Vánoční večer (Weihnachtsabend)
Široká paleta citrusových olejů od bergamotu až ke
grapefruitu, vůně levandule a vánočních koření. Vůně
pro vánoční večery téměř typická. I o Vánocích se říká:
„Dobrou noc“. Zde to můžeme říci dvojhlasně – za
pomoci této vůně.
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Vánoční stromeček (Tannenbaum) – novinka
Kouzelná vůně, kombinace ušlechtilých jehličnanů 
a jejich šišek. V kombinaci se santálem, rozmarýnem
a slaměnkou naplní váš domov jedinečnou vůní
vánočního stromku a přesto zůstane tajemstvím
jakýže to stromek je. Nejen příjemně osvěžující vůně,
i schopnost koncentrace se zlepší.  

Ježíšek (Christkind) – novinka
Nebýt tohoto oleje, asi by zůstalo navždy záhadou,
jak voní sám Ježíšek, jenž nás hodné každoročně
obdarovává dárky. Letos nás navíc obdaruje i svojí jedi-
nečnou vůní s příjemným nádechem vanilky, ylangu,
atlaského cedru, kadidlovníku, skořice, badyánu, bazal-
ky a pár dalších maličkostí, které z této novinky činí
něco, co povede k tomu, že Ježíšek bude mít trvalý
pobyt zaregistrován i u vás doma. 

Vánoční vůně (Weihnachtsfest) – novinka
Nikoli vůně vánočního kapra či pečené husy jež mnohde
k vánočním svátkům neodmyslitelně patří, je příznačná
pro tuto kompozici. Svěží a teplá vůně neurčitého 
citrusového charakteru pochází z oleje Litsea Cubeba,
podpořeného vůní skořice, vanilky, ylangu. Jehli č -
nany zastoupené borovicí, smrkem a dalšími druhy
samozřejmě nesmí chybět.  

Karel Hadek

Psal mi Ježíšek…?

Že jeden občas dostane nějakou tu smsku, je už dlouhou dobu
zcela běžné. A tak smsky posíláme i přijímáme. Ani já nejsem

výjimkou. Dostala jsem přímo výzvědně zajímavou smsku. Jakože
co voňavého bych uvítala od Ježíška pod stromečkem. Zatajil
se mi dech. Pro jistotu jsem nezjišťovala odesílatele. Ale
signována byla písme nem „J“! Těch možností tak jako tak moc
není, ale protože jsem hodná holka, to nemohl být nikdo jiný,
jistě to byl sám Ježíšek!
A tak jsem se nad tou smskou zasnila a začala vybírat. Když
člověka venku rozklepe zima, doma pak vana s teplou vodou
a nějakým tím libě vonícím koupeláčkem…. To i já pak předu
rozkoší jako kotě. Se správně zvoleným éteráčkem… jak krásně
se pak usíná. 
Ráno upřednostňuji rychlé osprchování. Jojo, šetří to čas, a ta kový
rozmarýnový sprchováček krásně jednoho probere a postaví
na nohy. Tento sprchovací olej je levnější než se uvádí v ceníku.
Ušetřím totiž dost za kafe…
Intima? Mezi námi děvčaty, ta prostě nesmí chybět… nevím
zda to mám vůbec říci, jsem na ní prostě závislá… A Intimiss?
Ani ten nesmí doma chybět… Ježíšek Neježíšek. Takový kůži-
čkový uni-balzám. Dokonce víc než jen kamarád do deště. 
Na mytí obličeje beru výhradně jen hydrofilní oleje, on ten
Hadek na kurzech měl pravdu, když říkal: „Oči máme dvě, ale
kůži jen jednu…“! „Mejdlo“ fakt není to pravé ořechové. Zubní
olej a Dentarom…! Kdyby existovala nějaká spravedlnost, pak
bych je musela dostat po čtyřech kusech, aby i zbytek rodiny
měl svoje lahvičky a nemuseli ukrádat z těch mých.
Babičce musím připomenout, že si má Ježíškovi napsat o kou-
pelový a masážní olej na nohy, jestli to s tou přihláškou do
tanečních myslí fakt vážně...  Mykosany na plísně nepotřebujeme,
to už je, díky Bohu, za námi. Vidíš, Ježíšku, nemusím mít všechno!
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Ale ono to všechno ještě není…
Pak ty oleje na mytí vlasů…! Trvalo mi to, než jsem jim přišla
na chuť, ale Lupisan už díky nim opravdu nepotřebuji.
Nosní olej už nám taky dochází. Vůbec bych se nezlobila kdyby,
na Štědrý večer… nene, nejde o kapání do nosu pod stromečkem,
jen o tu jistotu že bydlí s námi.
Připadám si jako Féničanka… hlava plná vonných olejů a mastí.
Mám mastnější pleť, takže volba je jednoduchá. Alipia je špička,
tedy můj favorit. I když podle vůně. Rosea či Santálový rege -
nerační olej… to je ňamka pro nosánek. Co se krémů týče,
jsem spokojená. A olejíčky, ale Jit… – nejmenuj, nevíš kdo
poslouchá – ta se paplá krémečkama, chválí si je a diví se, jak
já se mohu, jak říká ona, pěstit olejíčky.  
Nojóó, taky nesmím zapomenout na ručičky. Chudinky, stále
musej makat, třeba jim Ježíšek ten regenerační Sheaderm při-
nese. Ony by si ho fakt zasloužily. Ježíšku, já nechci jako to…
víš? Ale mám dvě pracovité ručičky!
A taky voda … no z vodovodu nám to teče chlórovaný, dešťová
voda už taky není, co bývala. Je kyselá jak ksicht poslance par-
lamentu při přepočítávání, pochopitelně, že „mizerné“ výplaty.
Ta růžová pleťovka, to je ale honosná vůně. Ta hladí i uvnitř
nosu. Stejně jako Mirka, to je moje masérka, když na mě
vezme masážní olej Cellu–Therap. To pak celulitida bere do
zaječích. Nebo ta páně Hadkova bomba, novinka Cayatherm.
Bolela mě z auta ztuhlá záda, Cayatherm to dal tak do pořádku,
že mě nejen přestala bolet záda. Nevím, zda to bylo taky
Cayathermem, dokonce mě nebolelo ani to, že za tu masáž
musím zaplatit. 
Ani ozdobený a sebevíc rozzářený vánoční stromeček
UV–záření nevydává. „Opalováky“… ne, ty opravdu pod stro-
mečkem hledat nebudu. Budeme je potřebovat až pojedeme na
hory a to bude teprve až… jójó... až příští rok. Tak si prozatím
cvaknu Eleutherococc. Imunita se po něm naježí jak hlídací pes

a výkonnost se zvedne. Dávkování je tak jednoduché, jako od
doktůrka pěkně 3× denně patnáct kapek.
Málem bych zapomněla na éterické oleje a hlavně jejich vánoční
směsi. Aromalampa nesmí zůstat o Vánocích nezaměstnána.
Opálená není, sociální podporu by stejně nedostala, tak ať se
činí. Vždyť nejen chlebem je člověk živ!
Ještě, že nemám v ruce katalog ...určitě by se mi toho hodilo
dvakrát tolik. Tak zas půjdu něco dělat. 
Božíčku, to je věciček, co by se mi z aromaterapeutické kosmetiky
šiklo a zaručeně vonělo. Poslat ale Ježíškovi tento dlouhý 
seznam…? Asi by mi napsal, že jsem si měla vybrat dárek 
k Vánocům, že tady není kvůli tomu aby mě rozmazloval.
Risknu to a pošlu to. Kdo mi to jen říkal, že Ježíšek u „Hadků“

opravdu hodně a rád před
Vánocemi objednává…? 
Páni, vždyť já úplně zapomněla
na Preventy! Božínku, to je
snad „čistý extrakt z třešniček“ 
– zase něco pro mě. To je
lahůdka si s tímto olejíčkem
promasírovat nožky po tom
celodenním shonu. Ježíšku,
ale nikomu ani muk, ten se
panu Hadkovi fakt povedl.
Než se letos rozeběhneš po
světě s dárečkama, dej na moji
radu… Namaž si s Preventy
pořádně nohy. Uvidíš, že pak
uneseš daleko, daleko víc
dárků pro každého!

Karolína Fousková
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vánoce, vánoce přicházejí ...

.

Podzim má už na kahánku,
příroda ukládá se k zimnímu spánku.

Paní Zima spustí svou ledovou něhu, 
zahalenou ve vločkách bílého sněhu.
Brouzdat se budeme v závějích,
pod nohama křupající sníh.
Děcka vrátí se domů k večeru,
až postaví sněhuláka obřích rozměrů.
Doma je přivítá vůně mámina pečiva,
rychle si uzobnout, než mamka se podívá.
Konečně zas vytáhneme do zbraně.
své běžky, boardy, boby, lyže a sáně.
Po celém dni venku máme promrzlé a ztuhlé kosti,
Hadkovy olejíčky vám však pomohou od nemoci i od bolesti.
A k tomu dáme si Eleutherococcu lok,
ten zdravější je než rumový grog.
Koupel, ta ani za nic chybět nesmí
s tak krásně voňavými směsmi.
Ach, ta vůně éteráčků,
co rozléhá se po baráčku,
už napovídá nám, 
že Ježíšek se blíží k nám.
Přijměte proto srdečné přání od Hadků:
„Nádherné prožití vánočních svátků.
Vánoce jsou svátky klidu, míru, pohody, nadějí,
ať i ty letošní vás u srdíčka zahřejí.
Do Nového roku už pak zbývá jenom krok,
takže hlavně zdraví a sváteční nálada ať trvá celý rok.“
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Aby nebyly omrzliny

Je tomu tak snad každý rok. Ve chvíli kdy nejen ranní chlad, ale 
i teploty přes den dávají tušit, že zima je nablízku, jako by se protrhl

pytel s dotazy, jak správně ošetřovat pokožku v zimě. Dotaz, který
bezesporu vede, se týká používání krémů v době mrazů. Smí se?
Nesmí se?
Prakticky všechny krémy obsahují nějaké ty hygroskopické
složky, jež na sebe váží vodu. Je známou skutečností, že odpařo-
váním vody dochází k dalšímu snižování teploty. Tak chladný
vítr, jízda na kole či na lyžích může velmi rychle způsobit, že právě
krém s obsahem vody zapříčiní omrzliny na pokožce. A dokonce
ani nemusí mrznout. I při teplotách bohatě nad nulou, například
při sjezdu na lyžích, lze dosáhnout značných rychlostí. Proudící
vzduch s sebou strhává odpařující se vodu a omrznutí tváře je
téměř naprogramováno. Zde je nezbytně nutné se krémů vyva-
rovat. A nejen to. Nízké teploty s sebou přinášejí i další nepříjem-
nosti. Při okolní teplotě kolem +7 °C a nižší dochází k redukci až
zastavení  tvorby kožních tuků. 
Proto je v zimních měsících nutné dbát na prevenci a pokožku ve
zvýšené míře chránit bezvodými preparáty před nepřízní počasí.
V obou výše jmenovaných případech se nabízí jako voňaví
pomocníci regenerační obličejové oleje , které mohu jen 
a jen doporučit. Na rozdíl od teplých měsíců je za mrazivého
počasí nanášíme na navlhčenou pokožku minimálně 30 minut
před tím, než vyjdeme do mrazu. Pokud těchto 30 minut není 
k dispozici, pak je aplikujeme na pokožku suchou a netřeba na
nic čekat. Pokud jezdíme do hor, kde intenzita UV záření je nejen
vyšší, ale od bílého sněhu je i reflektována, nabízí se možnost
použití opalovacích olejů. Vhodné jsou i regenerační olejíčky 
s ochranným faktorem, či chcete-li jinak „bezvodé krémy“. Patří
také k preparátům, které jako pozornost od Ježíška potěší.

Karel Hadek

Přezimování

Léto má již definitivně odzvoněno a letošní „listopad“ (tedy 
opad listí), zdá se mi, nastoupil jaksi brzy. Mrazivá zima sice

ještě nezačala, ale za chvíli ji tady budeme mít v celé své…
kráse…? Někteří z vás zimu a sníh jistě uvítají s potěšením 
a úsměvem, hlavně asi děti a milovníci zimních sportů. Někdo
by zase nejraději „vzlétl a odtáhl“ ji přečkat do teplých krajin. 
A pak jsou tady tací, kteří se začínají z blížící se zimy stresovat
již v září, neboť – dalo by se říci – již automaticky očekávají
zhoršení stavu své pokožky a vůbec si neuvědomují jak právě
tímto vnitřním neklidem tomu ještě značně napomáhají…
Myslím, že mnohem lepší je najít si způsob, jak si zimu zpří-
jemnit a s úsměvem se dočkat jara.
Můžeme začít třeba s tím, že si každý den provoníme byt
pomocí éterických olejíčků , ať již jednotlivých či jejich
směsí. Podstatné je, aby nám jejich aroma bylo pří jemné.
Olejíček můžeme, mimo použití v aromalampě, například
nakapat na papírový ubrousek, popř. pivní tácek a položit jej
na hřející topení. Nebo přidat do vody v keramických zvlhčo-
vačích vzduchu, případně před spaním nakapat 3–5 kapek na 
polštář. I taková maličkost, jakou je pár kapek éteráčku může
velice zpříjemnit den, anebo v posledním případě navodit klid-
ný spánek – nehledě na to, že právě v zimních měsících se
například směsí Aromeclima, či éterickým olejem eukalypto-
vým (Koala) anebo eukalyptovo-citrónovým (který má oproti
eukalyptu daleko jemnější a pro mnohé příjemnější vůni) se
takto chráníme před kapénkovými infekcemi, nachlazením,
chřipkou, angínou a podobnými nemocemi. 
Další možností zpříjemnění v mrazivém dni je udělat si teplou
koupel (samozřejmě nejlépe asi večer nebo v době, kdy víme,
že nepůjdeme hned na mráz), například s koupelovým olejem
eukalyptovo-thymiánovým, který pomůže zvláště v případě
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pocitu začínajícího nachlazení, chřipky atd., či již v jejich
průběhu nebo pokud jsme se během dne dostali do kontaktu 
s lidmi šířícími kapénkovou infekci. Pro celkové uklidnění
můžeme použít například koupelový olej Levandulový,
Pačuliový nebo Meduňkový, které jsou vhodné zvláště při kožních
problémech. Takové koupele napomáhají hlavně k navození 
klidného spánku. Pokud naopak potřebujeme osvěžit, ale zároveň
i uklidnit, pak si můžeme dopřát mandarinkovou či grape -
fruitovou koupel. Pro ty, kteří žádnou vůni nechtějí, či mají 
přecitlivělou  pokožku, je určen KO Neutrální. Pokud někdo
váhá, jakou koupel zvolit, je zde možnost postupně vyzkoušet
všechny v sadě testerů koupelových olejů a vybrat si tak své
oblíbence. A těm, kteří by rádi zkusili ještě něco jiného, se
nabízí k vyzkoušení – přidat do Neutrálního KO několik kapek
éteráčku dle svého gusta. Je však nutné se nejdříve informovat
o jeho účincích! Nedá se přesně říci kolik kapek přidat, záleží
o jaký ét. olej jde a do kolika ml se přidává. Pro jednu koupel
je doporučené dávkování 10–20 kapek ét. oleje a již hotového
koupelového oleje Neutrálního dáváme 10–20ml, tedy jednu
až dvě polévkové lžíce.
Při citlivé pokožce je vhodné si nejprve připravit jen jednu
koupel a po vyzkoušení účinků se teprve rozhodnout, zda si
příště připravit stejnou anebo vyzkoušet raději jinou. 
No a vám, kteří jste o koupele ochuzeni, neboť máte doma 
sprchový kout anebo jim prostě neholdujete, mohu doporučit
sprchovací oleje, které i během krátkodobého osprchování
skvěle splní své poslání. Všechny doporučované preparáty jsou
míněny s logem vzhledem k jejich vylepšeným recepturám.
Jak je známo, v zimních měsících je naše pokožka o hodně
více zatěžována a u mnohých i daleko více vysušována. Jsem
si jistá, že pokud je navíc pořád zatěžována a vysušována
mýdly či saponáty, tak by olejové preparáty přímo s nadšením

uvítala… a po čase sami uvidíte. Výsledky se totiž pravdě -
podobně nedostaví hned po prvním použití, nemůže být ani
divu – po letech vysušování..., ale již první pocit napoví.
V časopisech, televizi či na internetu se to jen hemží všeli -
jakými – bohužel často ne zrovna ideálními – radami o ošetření
pleti v zimě, proto bych vám doporučila přečíst si i článek:
„Aby nebyly omrzliny“, na předešlé straně, ve kterém se
dozvíte jak se vyhnout omrzlinám způsobeným používáním
krémů obsahujících vodu. 
A nakonec nemohu nevzpomenout Eleutherococc , který
nejen posílí imunitu, což je jeho hlavní dar, ale může taky
odpomoci od zimní únavy.
Myslím, že s takovou výzbrojí nás zima už opravdu stresovat
nemůže. I my, kteří nepatříme zrovna k jejím milovníkům ji 
v pohodě přečkáme a jistě si i užijeme spousty sněhových
radovánek. Vždyť takový výšlap do zimních hor...

Dnes svítilo slunce, vál podzimní vánek
a já dopsala jsem tento článek. 
Netuším však, kdy doputuje do vašich schránek 
a zima v jakéže už bude fázi, 
bude-li stále podzim, či začnou-li už mrazy. 
Ale ať je jakákoli, přeji vám tu nejlepší 
– bez starostí, splínů a depresí.
A kdyby přeci jen… nějaký ten chmurný mráček,
nezapomeňte… máte přeci doma Hadkův éteráček.
Ten náladičku vám spraví hned
a během chvilky růžový zas bude svět.

Lenka Hadek
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Ach, ty testery...

Celá dlouhá léta, co se věnuji výrobě kosmetiky, jsem měl
vždy námitky proti výrobě testerů. Nejen měl, ale mám 

i nadále. Těch důvodů je hned několik. Z hlediska odborného
je dle mého testovací vzoreček úplně na nic, mám zato, že
těžko budeme hledat tak špatný (stejně tak i dobrý) preparát,
aby již malý vzoreček něco víc napověděl. Snad u alergiků by
mohl mít své opodstatnění. I když i zde mám své pochybnosti.
Cesta rozdávání vzorečků vedla do světa dle mého z nějaké
reklamní agentury. V dobách kdy, to nikdo nedělal, to musela
být propagační bomba, ale dnes? Malý vzoreček nesmí chybět
pomalu nikde. Stačí obejít nějakou tu kosmetickou výstavu 
a sbírat a sbírat vzorečky. Jsou přeci zdarma a brzy je jich plná
taška… Není žádným tajemstvím, že v kosmetice jsou běžně
používány látky, které tam jsou jako technologická „nutnost“
(např. chemické konzervační látky), tedy nikoli proto, aby 
pozitivně působily na pokožku. Může docházet k pozvolné
senzibilizaci, končící alergickými projevy. Tato cesta je i léta
dlouhá a vzoreček na pár použití…? Jak už jsem kolikráte uvedl,
toto je pravý důvod, proč „odborníci“ (občas i vysokoškolsky
vzdělaní) doporučují po čase kosmetiku měnit…. Dalším faktem
je, že takový vzoreček i něco stojí. Sám obal je několikanásobně
dražší než jeho obsah. Vzniká otázka jak je možné, že jej
výrobci poskytují zdarma..? Pochopitelně, že cena vzorečků
musí být započítána v ceně regu lérně prodávaného zboží. 
A tak chtě nechtě, při zakoupení prodej ného výrobku se stává
kupující sponzorem rozdávání. Výrobci se asi řídí „vědeckým“
zjištěním, že čím více rozdaných vzorečků, tím vyšší musí být
samozřejmě cena výrobku. A čím vyšší ceny výrobku, se takto
dosáhne samo zřejmě lze v propagačních materiálech defino-
vat jako vztah čím vyšší cena, tím vyšší kvalita. Dotknout se
musím samozřejmě i ekologie. Zatímco sám testovací

vzoreček je, krom potěšení které momentálně způsobí celkem
na nic o jejich obalech to již říci nemohu. Je to, ač většinou
velice krásný obal, přesto jen odpad. A jako kdybychom měli
odpadů málo. Ale co, vždyť kupující pro dejního výrobku, dle
dnešních zákonů, zaplatí i likvidaci obalu od vzorečku, který
dostal někdo úplně jiný! 
Bohužel, dotazy na vzorečky jsou tak časté, že se bez nich jeden
fakt pomalu neobejde. Po naléhání mnohých jsem tedy z části
ustoupil tlaku trhu, a tak přispěl výrobou testovacích vzorků.
Píši z části a to proto, že tyto vzorky však nejsou určeny 
k rozdávání. Já sám nechci být nechtěným sponzorem pokud
jsem v roli spotřebitele a proto ani zákazníkům pořizujícím si
kosmetické preparáty s logem nechci tuto nežádoucí 
(a neobjednanou) funkci podsunout. Každý kdo má zájem, ať
již z jakéhokoli důvodu, vzoreček si pořídit, musí za něj 
i zaplatit. Že firma od nikoho nic zdarma na rozdávání
nedostane je každému nad slunce jasné. Stejně jako to, že
nerozdávání vzorečků je z mé strany projevem úcty k těm,
kteří pak běžná prodejní balení kupují.

Karel Hadek
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Rozhovor s...
panem Vladimírem Němečkem

Známý brněnský masér pan Vladimír Němeček, zakladatel vlastní
masérské školy, je od rána do noci jak se patří vytížen. Přitom

navíc bydlí mimo Brno. Proto jsme ocenili, že si našel čas odpovědět
nám se svým typickým úsměvem na několik otázek.
Pane Němečku, dá se říci, že máte přehled o světovém sortimentu
masážních prostředků?
No, hodně jsem toho už procestoval, je to u mě přímo vášeň.
A pokud jsem doma, je pro mě stejnou vášní cestovat po inter-
netu... tak už snad můžu klidně prohlásit, že jsem si velice
důkladně prozkoušel desítky a desítky různých přípravků.
Promiňte – jakých, v jaké podobě?
No úplně v jakékoliv! To byly spousty krémů, vazelín, gelů,
emulzí, olejů – tuzemských stejně jako zahraničních... a někdy
z velice vzdálených zemí!
A stávají se úžasné věci: Najednou k nám zavítá zákazník 
– no, spíš zákaznice, že má masážní krém, gel nebo masážní
olej, který si přivezla z druhého konce světa – a už vidím, že jí
musím nanést na tělo jen tento a žádný jiný. Leckdy je potřeba
jí to taktně vymluvit...

Aby bylo jasno, vůbec si nemyslím, že mám kompletní přehled
o světovém sortimentu masážních prostředků, ale mám možnost
srovnávat – to tedy ano!
A jak dlouho používáte přípravky pana Karla Hádka?
Ach, nesmírně dlouho – počkejte... od roku 1993. Ano, čtrnáct
let. A teď mě napadá. Představte si, že za celou tu dobu jsem
neměl  j e d i n o u  reklamaci! To je, co?
No to tedy už o něčem vypovídá... a které jsou pro vás nejvíc
potřebné, které nejvíce chtějí zákazníci?
No, úplně nejčastěji používám jalovec – ten prostě dokonale
uvolní svalové napětí. Taky ho rád nabídnu zákazníkům, kteří
mají ucpaný nos. Nebudu vám nic říkat, věřte mi a zkuste to,
řeknu jim. A pak jsem velice potěšen, jak pozorují jeho účinek.
A navíc tenhle olej moc příjemně voní! Ovšem stále používám
taky rozmarýn – pro ty, co chtějí prohřát a povzbudit – ten
krásně zmírní svalovou bolest a současně působí proti únavě.
Zkuste to! A – to nesmím zapomenout – rád používám mátu
peprnou, když mám před sebou zánětlivou pokožku nebo pro-
chlazený či přetažený sval.
To ale není všechno, že – ?
Jejda, kdepak! Těch čarovných přípravků je samozřejmě víc.
Ale ano, s éterickými oleji se dá přímo čarovat! Můžete je 
všemožně míchat, kombinovat pro úplně konkrétní problém
určitého člověka. A už dávno je mám osvědčené na bolesti
hlavy, migrénu a stres.
A co starý dobrý heřmánek?
Ale jistě, ten používám pořád! „Obyčejný“ heřmánek, ten je
pro své uklidňující a čisticí vlastnosti stálicí. Používám ho se
zaručeným úspěchem na zánětlivou a podrážděnou pokožku.
No a počkejte – poslední horká novinka je Cayatherm. Ten
samotný si zaslouží delší povídání! Je úžasný – můžu to říct,
že prvním člověkem, na kterém jsem jej zkusil, byla moje
maminka. Úspěch byl oslnivý!
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Jaká je spokojenost s výrobky? Dočkáte se někdy kromě uzná-
ní za svou práci i uznání dobrého přípravku?
No jestli – jednoznačně! Vím už předem, že kdo si něco z téhle
široké nabídky kosmetiky Aromaterapie Karel Hadek vyzkouší,
rád se k nám vrací – a chlubí se. Ano chlubí se, jak má jem-
nou pokožku a jakých neduhů se zbavil.
Tedy – jsou i takoví, kteří si stěžují, že jim tuhle kosmetiku
najednou zcizí a začne používat další člen rodiny! Jinak
ovšem jsou všechny ohlasy výhradně pozitivní. Já vím, těžko
tomu věřit, ale je to tak! A vůbec – čeští chemici jsou přeci 
jednička, to je známo i ve světě.
Jak dlouho provozujete masérskou praxi? Jak dlouho školu?
Jakými metodami masírujete? Je to hodně individuální?

Masérskou praxi provozuji nepřetržitě třicettři roků, lektor -
skou od roku 1993. Víte, používám a kombinuji různé masážní
techniky, jak jsem se tomu postupně naučil u nás i v zahraničí.
Je to velice individuální – i když, popravdě řečeno, většina 
problémů je z nedostatku pohybu a prochlazení. No a nyní
mám i tu školu!
Jak probíhá nynější spolupráce s Aromaterapie Karel Hadek –
jakými cestami, jak získáváte poznatky o preparátech a pří-
pravky samotné?
No, tak s firmou Aromaterapie Karel Hadek spolupracuji velmi
úzce a rád!  Představte si, že jako jeden z prvních mám možnost
otestovat a odzkoušet v praxi jejich nové preparáty! A navíc
jsou nám velice nápomocni naši zákazníci – sdělují své pocity,
názory – co víc?!
Při vedení masérské školy je asi nutné neztratit kontakt s praxí.
Pořád i vy sám průběžně masírujete?
Ale jistě! Kontakt musí být stále. Stále masíruji, člověk se učí
celý život. A víte – při dnešním stylu života chodí na masáže
stále více lidí, kteří vyžadují mnohem víc. Ptají se, jak se mají
stravovat, jak cvičit, co se stresem, a cože je to ta detoxikace...
Pane Němečku, a jak vidíte po letech zkušeností vztah kvality
a ceny u těchto přípravků?
Předně musím zdůraznit, že přípravky a preparáty vyvinuté
panem Karlem Hádkem jsou už zakořeněny v povědomí snad
všech masérů a kosmetiček v této zemi. A já to můžu říct.
Prostě ceny těmto vysoce kvalitním preparátům odpovídají.
Komu jde o zdraví ten nemá co řešit!

Jménem čtenářů Aromaterapie i jménem mým vám děkuji za
rozhovor a přeji vám nejen talentované „žáky“ ve vaší masér-
ské škole, ale i spokojené klienty pod vašima rukama.

Ivan Dokulil
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Relaxační masáže při domácím použití 

– šíje a ramena

Letošní léto dávno skončilo, čas prázdnin a dovolených utekl 
rychle. Během podzimních dnů jsme byli okolnostmi donuceni

zvýšit pracovní tempo v zaměstnání, zahájili jsme činnost ve
sportovních oddílech v novém školním roce. Pobíhali jsme po
zahrádkách, sklízeli ovoce a zeleninu dřív, než přišlo chladné 
a deštivé počasí. Z prázdných polí začalo foukat, ochladilo se po
ránu a pak už s námi zima zůstala. Naše tělo jako by ztuhlo 
údivem a stalo se náchylné k zatuhnutí šíje a bolestem ramen.
Zkrátka zásoba tepla z prohřívání letním sluníčkem se vyčer-
pala. Stačí malý průvan, zvýšená fyzická aktivita a... a může se
nám stát, že se ráno vzbudíme a místo pocitu odpočinutého těla
cítíme, že nejsme schopni hýbat hlavou a bolest ramen obtěžuje
při sebemenším pohybu. Znáte to?
Jenže vstát z postele, rozpohybovat se a začít aktivně den se
prostě musí. Pro začátek je dobré se protáhnout ještě vleže 
v posteli. Několikrát propnout špičky a paty na nohou, prsty 
a zápěstí na rukou, prolupkat klouby, odhodlat se a ,,hup“ 
z postele do života. Každý máme své ,,hup“ jinak rychlé. Pro
nás s pomalým rozjezdem je dobré se ještě lehce rozcvičit
vestoje. Natáhnout se ve vzpažení vzhůru, pak třeba zakroužit
rameny, boky, protlačit boky do stran, procvičit prsty, lokty,
kolena a kotníky, zkusit několik úklonů a předklonů. A samo-
zřejmě je velmi důležité rozhýbat krční páteř otáčením hlavy
dopředu – dozadu, doleva – doprava a v kruzích na obě strany.
Jenže to je právě přesně to, co někdy nejde. Svalové úpony
okolo krční páteře ztuhly a ramenní svaly zoufale drží v křečo -
vité poloze. Donutit svaly násilím okamžitě se uvolnit nelze.
Ony povolí, ale musíme je na to připravit. Pokud je to možné,
pustíme si na ramena a krk teplou (horkou) sprchu a proudem

vody přejíždíme od krku k ramenům. Hned po usušení se
posadíme. Nejlépe na židli (třeba obkročmo), která zajišťuje
posed s rovnými zády. Před vlastním rozmasírováním je 
vhodné pokožku za krkem a na šíji namazat. Můžeme použít
běžný, dobře klouzací krém. Anebo si vzpomenout na pana
Hadka, který myslí i na nouzové situace. Pro náš případ boles-
tivých ramen, krku a šíje jsou firmou Aromaterapie Karel
Hadek připraveny speciální masážní preparáty. Z krémů je to
Tenarene – super či Thermo balzám, Lympha Pack, z olejů
Thermoton, v úvahu přichází i Preventy. Skvělou novinkou při
bolestech je masážní olej Cayatherm. Obsahují kromě výborně
vstřebatelných přírodních olejů i éterické oleje s velmi rychlým
účinkem. Obsah skořicového, rozmarýnového, jalovcového,
pepřového, vavřínového a majo ránkového olejíčku zaručuje
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nejen perfektní prokrvení a prohřátí pokožky, ale i hlubší
působení na uvolnění ztuhlých svalů. Pokožku potíráme
jemně. O masáž šíje můžeme požádat partnera, s troškou cviku
to ale zvládne i každý sám.
Vlastní masáž šíje začneme shora.
1) Za krkem, těsně pod linií vlasů, v pásu pod spodní hranou
lebky, je spousta citlivých bodů. Krouživými pohyby a proma-
čkáním několikrát projedeme od uší ke krční páteři a zpět.
Pomalu, v klidu, dejme si záležet.
2) Pak se přesuneme prsty do svislého směru podél krční páteře,
těsně vedle krčních obratlů. Použijeme kroužení, hnětení i mač -
kání. Hmatatelné bouličky jsou přesně ta místa, která masáž
potřebují nejvíce. Pomůžeme si i mírným pootáčením hlavou 
a vysouváním brady dopředu. Nebojme se, že si ublížíme,
vlastní cit nás neomylně povede. Dáme si pauzu, minutku či
dvě zhluboka dýcháme.
3) Na masáž ramen si znovu poposedneme na židli tak, aby
byla ramena pokud možno ve stejné výšce a páteř narovnaná.
Pracujeme buď oběma rukama současně nebo každou rukou
zvlášť na protilehlém rameni. Opět postupujeme v linii od
ramenního  kloubu zadem k páteři několikrát tam a zpět.
Citlivé body v místech křečovitě stáhlých svalů určitě najdeme.
Ozvou se. Do bolestivých míst nebodáme silou. Potřebují
pozornost jako hluboký, pomalý přítlak. Vlezlé táhlé hlazení 
a hnětení. Zhluboka prodýcháváme a pár minut vydržíme 
s masírováním. Výsledek se dostaví. Když si ještě projedeme
pásy pod klíčními kostmi zepředu ramen až do podpažní
jamky, můžeme si oddechnout. Vydýchat se. Udělali jsme pro
sebe mnoho užitečného. Teď se znovu rozpohybujeme, jde to
již líp. Ramena se můžou zvedat, hlava sklápět a otáčet,
nastar tuje se krásný den!

Ing. Petra Bočková   

CAYATHERM v praxi

CAYATHERM není zázrak, ale jedinečný preparát k odstranění  
nebo ztlumení různých bolestí. Ve svém kosmetickém salonu

jsem měla možnost vyzkoušet tento výrobek z kategorie
novinek, kterými jsem zbavovala své zákaznice bolestí.
Kosmetička se ve své praxi setkává s lidmi, kteří kosmetické
ošetření většinou vnímají velice příjemně. „Opečovávání“,  relaxace
a vůně éterických olejů je dovedou příjemně naladit a uvolnit. To
je počátek zbavování se různých bolestí. Většinou, a jsem tomu
moc ráda, přijde zákaznice a už ve dveřích řekne: „Moc jsem se
na Vás těšila.“ Pak třeba dodá: „Ještě kdyby mě tak nebolela
záda!“ V takovém případě, než začne vlastní kosmetické
ošetření, ošetřím její záda tak, že bolestivé místo mírně navlhčím
a vetřu pár kapek Cayathermu. Překryji fólií, tu pak froté
ručníkem a dále se věnuji kosmetickému ošetření. Většinou po
ukončení ošetření, což je po 1–1,5 hodině, bolest ustoupí úplně
nebo je mnohem mírnější, což je pro zákaznici velice příjemné
zjištění. Takových zkušeností mám spoustu. Např. přišla
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zákaznice a když ulehala na lehátko, stěžovala si, že ji trápí dost
silná bolest na vnější straně stehna až ke koleni. Po stejném
ošetření Cayathermem jako v předešlém případě, se už asi po 20
minutách podivovala nad tím, co se to v noze děje. V místě
bolesti pociťovala dost velké teplo, jako by ji někdo píchal
jehličkami, ale konstatovala, že to je velice příjemné. Dokonce 
s tím zábalem odešla i domů. Druhý den mi přišla poděkovat, 
že bolest je mnohem menší. Asi po týdenním ošetřování 
Cayathermem, bolest ustoupila. Jsou ovšem i situace – a těch je
více, hlavně tehdy, když bolest už trvá delší dobu a je tlumena
jen léky na bolest – že jedno ošetření nestačí. Při opakovaném
používání nakonec Cayatherm zvítězí nad bolestí. 
Velice zajímavý byl případ paní, která má mnoho zdravotních
pro blémů, takže bolest a třes ruky za problém ani nepovažovala.
Když se ale po ošetření ruky a následném zábalu zmírnila bolest
i třes, měla z toho tak velkou radost, že ani nezkoumala stav
pleti po ošetření (i když to dříve vždy velice bedlivě sledovala) 
a nemohla uvěřit, že za 1,5 hod. se stav mohl takhle zlepšit.
Mnohokrát se klientkám a klientům po ošetření Cayathermem
ulevilo při bolestech ramen, páteře, lopatek, zad atd.  Zajímavou
příhodu jsem zažila s paní, která má jít na operaci kolena, 
a tak jí od bolesti pomáhá francouzská hůl. Po ošetření kolena
Cayathermem jsem jí uvolnila celou nohu včetně šlapky. Použila
jsem další vynikající výrobky pana Hadka (jako je Preventy,
Thermobalzám a éterický olej jalovcový), které jsou také velice
účinné. Tato kombinace se dle odzkoušení nejen dobře snáší,
ale i vhodně doplňuje. Tato paní pak odešla bez hole, protože na
ni zapomněla. Když se pro ni vrátila, tak jsme se tomu zasmály.
Cayatherm je velice účinný výrobek, který lze použít na 
jakoukoliv bolest. Je důležité vnímat vznikající pocity nejen 
v místě bolesti, ale v celém těle. Protože bolest nějakého místa
neznamená vždy, že je problém zrovna tam. Dle odezvy lze
většinou i určit, proč nás bolí zrovna toto místo. Jelikož celé

tělo je nervově vzájemně propojeno, může nám bolest sdělovat,
že něco není v pořádku. Pokud tuto bolest utlumíme léky,
může se bolest projevit někde jinde a vzniká tak začarovaný
kruh. Bolest nám signalizuje, že v našem těle není něco 
v pořádku. Když si toho nebudeme všímat, většinou nás čeká
problém a bolest daleko větší. Je to jako by se v autě rozsvítila
červená kontrolka, která signalizuje nějakou poruchu a my
bychom ji přelepili náplastí, abychom ji neviděli. To nikoho 
z nás ani nenapadne a hned se snažíme zjistit, proč svítí.
Bolest je jako ta červená kontrolka, kterou většinou „přelepí-
me“ nějakou tabletou od bolesti.
Uvedu ještě jeden příklad použití Cayathermu. Přišel za mnou
známý, kterého bolela noha v lýtku a koleno. Absolvoval četná
vyšetření a měl za sebou několik operací včetně sklerotizace
žil. I když dostával kapáky a užíval spoustu léků, tak bolesti
nohy stále přetrvávaly. Bylo to velice úsměvné, protože po
ošetření nohy Cayathermem a zábalech na různých částech
těla, které jsem mu asi po dvou hodinách sundala, se zachoval
obdobně jako nemocný ze známé (a krásné) pohádky Dařbuján
a Pandrhola. Začal dělat dřepy a opakoval: „To není možné.“
Také utrousil několik nevlídných slov na adresu lékařů a končil
slovy: „Ti by jenom řezali!“ Pochvaloval si, že toto ošetření
bylo pro něj nejen velice příjemné, ale hlavně že mu přineslo
úlevu od bolesti. Moc děkuji panu Hadkovi za své klientky 
a klienty, kteří mi chodili děkovat, ať již za zbavení se různých
bolestí, či jejich zmírnění. Říká se, že kdyby něco pomohlo jen
jednomu člověku, má to cenu. Cayatherm již pomohl mnoha
lidem a určitě ještě mnoha lidem pomůže. Takže DÍKY!!!

Vlastimila Kolarčíková – kosmetička 
mobil: 603 286 335 

e-mail: vlastimilakolarcikova@seznam.cz
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Hyperaktivita dětí

Myslím, že je to víc než dojem, pokud řeknu, že aromaterapie
prostě souvisí nejspíše se vším. Není snad dne, abych nedostal

nějaký dotaz, zda by aromaterapie u daného problému mohla
pomoci. Jedním z dotazů, který se opakuje relativně velice často,
je problém hyperaktivity dětí.
Zde se musím přiznat. Mám pocit, jako by se tyto otázky týkaly
mého dětství. Nepamatuji se však, že by se termín hyper -
aktivita v dobách mého mládí  používal. Spíše jsem slýchával
cosi o původu z divokých vajec… Některá nepochopení ale
pocházela, dle mého, z věkového rozdílu. Jako děcko jsem
nikdy nepochopil, proč dospěláci chodí otevřenou brankou 
a proč nepřelezou raději přes plot jako já… Dnes, s odstupem
dlouhého času, se dívám na drobotinu a obdivuji ty mrňousky,

jakou mají obrovskou výdrž při pohybové aktivitě. Ten dlouhý
odstup času, který jsem již zmínil s sebou přinesl mnohé
novinky do našeho dnešního životního stylu. Nechci se vracet
do dob dřívějších, faktem ale je, že každá technická vymoženost,
každá maličkost, která nám ulehčí či zpříjemní život s sebou
přináší to, čemu říkáme pohodlnější život. Přijímáme je jako
samozřejmost a občas nám nedochází, že nás jaksi velice 
rychle odvádí i v tomto smyslu od přírody, tedy i od pohybu 
a vzájemné komunikace. Naše sociální chování v rámci rodiny
se podstatně mění. Zatímco ještě před  pár stovkami let jedinec
prostě nemohl sám přežít, dnes singl život není (z hlediska
přežití) problémem. Zatímco dříve i děti měly v rodině svá
poslání neboť nejstarší pomáhaly rodičům, mladší se staraly 
o ty nejmladší, dnes daleko častěji slýcháme o „dětech ulice“.
Myslím, že děti vnímají svět trošku jinak, než jaké jsou představy
dospělých. Snad by napovědělo poohlédnout se v říši zvířat.
Myslím, že dospělí věnují dětem stále méně a méně své pozor-
nosti, že jsou jak už to u savců chodí pro svoje potom stvo
stále méně nejen příkladem, ale i oním „vůdčím samcem či
samicí“. Vjemy děcka jsou, dle mého, jedním z nejdůležitějších
faktorů pro jeho rozvoj. A protože každé děcko je od samého
narození individualitou, tak i stejné situace mohou být různými 
jedinci hodnoceny různě. Ulice, televize a počítač sice může
být děcku dokonce i příjemností, nikoli oním správným
vůdčím elementem.      
Víme přece, jak děti od přírody dovedou prosazovat svoje
zájmy a budovat si svou pozici. A jdou tak daleko, kolik prostoru
jim poskytneme. A nelze se divit, že při prosazování volí 
i prostředky, se kterými my dospěláci prostě nemůžeme sou -
hlasit. Zatímco dospělí si povětšinou jsou vědomi následků
svého jednání, děti (dle věku) tuto schopnost buď nemají nebo
jen sníženou. A co zde zmůže aromaterapie? Samo zřejmě, že
pomocnou ruku podává. Pokud ale děcko nemá dostatek 
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pohybu, pokud přebytek energie pod vedením dospělých nebude
řádně vyčerpán a zužitkován, mám vážné obavy,  že spoléhat
se na aromaterapii a její uklidňující éte rické oleje by bylo 
trošku naivní. V tomto případě bych nejprve doporučoval 
konzultace s odborníky a aromaterapii bych viděl jako součást
celkové terapie. Při učení, pro zvýšení koncentrace by to mohl být
pokojík provoněný rozmarýnovým olejem, ať již samotným či ve
směsi s jinými prokrvujícími a koncentraci podporujícími éte -

ri ckými oleji. V úvahu přichází vavřín, jalovec, mateřídouška,
borovice. Před spaním bych zase doporučil uklidňující koupel,
například levandulovou, meruňkovou, mandarínkovou či
pelargoniovou. A ještě jednu maličkost bych vřele doporučil.
Jistě by se našlo alespoň jednou týdně i trošku volného času
na masáž. Že nejste maséři? Ale to nevadí, nahraďte ono
masírování prostě hlazením.
Málem bych úplně zapomněl na třezalku. Třezalka sice obsa-
huje i éterické oleje, ale v tak malém množství, že je jako 
siličnatá rostlina označována jen výjimečně. Konec konců, její
účinky nejsou dány obsahem éterických olejů, ale hypericinem.
Toto červené rostlinné barvivo je obsaženo hlavně v listech 
a květech. Jako léčivka je známa již dlouhá staletí.
Preparáty s vysokým obsahem účinných látek jsou na lékařský
předpis k dostání v lékárně a  jako většina léků až nepochopi-
telně drahé. Zde mohu doporučit popíjení třezalkového čaje.
Občas se lze dočíst, že třezalkový čaj je neúčinný. Sou hlasím.
Pokud ho někdo neumí připravit! Většina autorů totiž doporu-
čuje třezalku spařit a nechat asi 15 minut vyluhovat. Takto 
získaná zažloutlá horká voda však není třezalkový čaj! Ten
účinný se připravuje  podstatně jinak. Stejně jako u eleuthero-
coccu, i zde potřebujeme termosku. Večer zalijeme drogu vařící
vodou a necháme vyluhovat minimálně 12 hodin! Hypericin 
v sušené třezalce je velmi těžko rozpustný a holt mu to nějakou
dobu trvá, než se uvolní. Ranní odměnou nám pak bude nikoli
neúčinná zažloutlá voda, ale krásně červeňoučký  a účinný
čaj. I z vlastních zkušeností takto připravený čaj mohu dopo-
ručit jako jedinečné psychotonikum. Zlepšuje náladu, působí
proti vnitřnímu neklidu. Dle potřeby uklidňuje, či naopak
povzbuzuje. Účinek se však nedostaví ihned po vypití prvních
šálků. Podle toho, jak silný čaj připravujeme, budeme muset 
14 dní až měsíc počkat.

Karel Hadek

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), ale to nejsou její jediná
jména. Těch má podstatně více. Je známa jako bylina sv. Jana, svatojánská
bylina, svatojánské koření, trezalka, dřezalka, děravec, krevníček, krevník,
čarovník, koření psotníkové. Třezalek existuje téměř 400 druhů. Jediný
druh, třezalka horská (Hypericum  montanum) neobsahuje hypericin.
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Novoroční předsevzetí

Někdy je to svátek, jindy narozeniny, ale dle mého, nejvíce různých
předsevzetí přichází s Novým rokem. Ne jinak tomu bude zcela

jistě i letos. Předsevzetí co budeme dělat, nebo úplně naopak co dělat
nebudeme, bývají opravdu velice různá. Jistě se i letos najde větší
počet kuřáků, kteří se zamyslí nad tím, že kouření fakt nikdy nikomu
na zdraví nepřidalo a je na čase s tím praštit. Mezi námi ono je těch
důvodů proč přestat kouřit více. Chronicky prázdnou státní pokladnu
léčí její provozovatelé jak jinak než všeobecným zdražováním.
Pohonné hmoty, alkohol, cigarety… řekl bych komodity osudem ke
zdražování doslova předurčené. Nekuřáci s tím povětšinou souhlasí,
bohužel, navíc vybrané peníze nejdou na léčení následků kouření 
a jen zlomek na prevenci u mládeže. A abych nezapomněl, naše
(kterékoliv) milované vlády jsou „hodné a nikdy by nezdražo-
valy“, ale ta hrozná EU… A tak se nelze divit… nejen to co
máme nejcennější, tedy zdraví, ale i „unijní“ ceny budou pro
mnohé spouštěcím mechanizmem zmiňovaných předsevzetí.
Vzniká otázky jak to zvládnout. Kouření není pitomá frajeřina,
ale závislost! Odvykání není vůbec nic jednoduchého: Musí
zde být nejen rozhodnutí přestat kouřit, ale i pevná, přepevná
vůle. Na trhu se nachází několik preparátů, které při odvykání
mají pomoci. Zmíním se o preparátu Antinikotin, na který jsem
obdržel patent. V České republice je evidován pod  číslem 280420.
Na mezinárodním veletrhu patentů a vynálezů v Ženevě v roce
1998 jsem obdržel za tento patent bronzovou medaili. Ale jak
píši je to jen a jen patent, nikoli zázrak, který by byl schopen
za kuřáka řešit jeho problémy. Vše tedy záleží na odvykajícím
a Antinikotin nutno pokládat za jedinečného pomocníka.
Aplikace je jednoduchá. Při chuti na cigaretu si na jazyk z lah-
vičky kápneme jednu kapku. Účinkem tohoto preparátu dojde
k podráždění chuťových receptorů v ústech. Tento impuls je
tak silný, že chuť na cigaretu přejde. Délka účinku jedné apli-

kace Antinikotinu je individuální, na začátku odvykání je to
kolem půl hodiny. Po odeznění účinku stojí znova kuřák před
otázkou zda poruší předsevzetí a dá si cigaretku a nebo bude
v odvykání pokračovat a sáhne po Anti nikotinu. Používáním
Antinikotinu dochází nejen k podráždění chuťových receptorů 
v ústech, ale současně i zablokování nikotinových receptorů 
v mozku. Tato skutečnost je velice důležitá, nevzniká totiž
odvykací krize; lidově zvaná „absťák“. Obsah jedné lahvičky 
v přepočtu je cca. 600 kapek, tedy 600 aplikací. Je ověřenou
skutečností, že první den spotřebujete i 40 kapek. Tato spotřeba
však rapidně den ode dne klesá a zhruba po jednom týdnu se
vystačí zhruba s deseti kapkami na den.    
Jako důležitý u Antinikotinu vidím fakt, že se nejedná o nějakou
žvýkačku, či náplast, které pouze dodávají organizmu jeho
návykovou látku jinou formou než je kouření. Zde se totiž
velice často stává, že po vysazení těchto nikotinových 
náhražek se organismus i nadále nikotinu domáhá a cesta 
k nikotinu, tedy cigaretě je stále otevřena.  

Karel Hadek
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Co je co …? Aneb, co je to...?

Pokud se bavíme o kosmetice a chceme něco pochopit,
musíme se chtě nechtě vrátit do minulosti. Řekl bych hodně

vzdálené. A popřemýšlet nad tím, jak a z čeho tehdy byla kos-
metika, na rozdíl ode dneška, vyráběna. 
K dispozici byly prakticky jen rostlinné a živočišné tuky a její
výroba probíhala, řekl bych, na zakázku. S příchodem průmy-
slové revoluce se i v kosmetice začalo mnohé měnit. Rozvíjející
se chemický průmysl se naučil rafinovat parafin a vazelínu.
Dosažená vysoká čistota umožnila vyrábět kosmetiku, která 
z hlediska výrobců měla i jedinečnou vlastnost. Díky používání
minerálních olejů nežlukla. Pokroku bylo dosaženo i při výrobě
nových emulgátorů. Po tisíciletích „staré kosmetiky“ se objevila
„nová, průmyslová kosmetika“. Noční, výživné, denní a hydra -
tační krémy spatřily světlo světa. Chemický průmysl začal
dodávat výrobcům kosmetiky (a nejen jim) i chemikálie, kterým
dnes říkáme konzervační látky. 
V zásadě se do kosmetiky přidávají dva typy konzervantů:
a) konzervanty, které mají zabránit žluknutí tuků v preparátech;
b) konzervanty, které mají zajistit, aby se v preparátu nevy -
skytly žádné mikroorganismy.
Rád bych se zde na chvíli zastavil a věnoval trošku pozornosti
několika látkám, které se  používají pro účely uvedené v bodě „a“.
INCI zkratkou BHA se označuje butylhydroxyanisol. Jedná se
o chemicky velmi stabilní chemikálii rozpustnou v tucích.
Vysoce účinný chemický antioxydant, o kterém je známo, že
může vyvolávat alergie, dráždí pokožku, oči i sliznice. S touto
lahůdkou byly prováděny pokusy na zvířatech. Vyvolávala
rakovinové bujení a poškozovala genotyp. „Odborníci“ použí-
vající tuto chemikálii se snaží informace o BHA smést pod
koberec s tím, že tyto účinky vykazují jen vyšší koncentrace,
zatímco nízké jsou neškodné… Pro úplnost musím uvést, že

to, co je na kosmetice označeno jako  BHA, se používá i v potra -
vinářství. Zde je ona lahůdka označována jako E 320. I zde se
samozřejmě používají jen opravdu malé koncentrace. Bohužel,
díky jejich chemické stabilitě dochází k jejich ukládání a kumulaci
v játrech. A tak při matematickém vzorečku několikráte denně,
365 dní v roce po dlouhá léta se již v tělíčku něco nasbírá….
To, co bylo napsáno o BHA, platí prakticky beze změn i pro
další antioxydant BHT, neboli butylhydroxytoluen.
I tuto látku nacházíme v potravinách, kde je její označení E 321.
Dále zde máme skupinu antioxydantů zvanou galáty. Jedná se
o propylgallát (E310), oktylgallát (E311), dodecylgallát (E312).
I používání těchto látek přináší svá rizika a ve větším množství
jsou lidskému organismu škodlivé. Principiálně by se neměly
objevovat v potravinách či kosmetice pro malé děti, vyhýbat
by se jí měli jak alergici, tak i astmatici.
Není bez zajímavosti, že vynikajícími antioxydanty jsou i různé
vitamíny. Široce se používá např. vitamín C, ať již jako kyselina
askorbová (E300) či její sodná sůl – askorbát sodný (E301) nebo
vápenatá sůl – askorbát vápenatý (E302).  Nutno uvést i v oleji
rozpustnou formu vitamínu C, tedy askorbylpalmitát (E304). 
Používání vitamínu C jako antioxydantu je téměř bezrizikové.
Jedná se o ve vodě rozpustný vitamín, který je z těla relativně
rychle vyplavován. Odborná literatura sice uvádí, že nadměrné
dávky kyseliny askorbové mohou vést k tvorbě ledvinových
kamenů, ale to v tomto případě nehrozí. V kosmetice pak je
jeho receptování omezeno kyselostí výrobku, která by běžně
neměla jít pod pH=4,5. Vyšší kyselost výrobku by mohla
působit jako chemický peeling.
U vitamínů ještě zůstaneme. Vynikajícími antioxydanty jsou 
i tokoferoly, tedy různé formy vitamínu E. A protože vitamíny
ať již v potravinách či kosmetice považuji za to nejvhodnější
řešení jsou i preparáty s logem proti žluknutí chráněny
kompozicí lecitinu, vitamínu E a vitamínu C. Jedná se sice o tu
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nejdražší  alternativu, ale… Pokožku máme přece jen jednu
jedinou a na celý život. 
K této poučce se pak váže i používání druhého typu konzervace,
sloužící proti mikrobiální kontaminaci. Konzervování jak
potravin, tak i kosmetiky je dnes chápáno jako standardní
záležitost. Argumenty, že konzervované potraviny či kosmetika
jsou méně nebezpečné než potraviny či kosmetika např. ples-
nivé jsou sice pravdivé, ale na druhou stranu stejně hloupé
jako konstatování, že smrt zastřelením je daleko příjemnější
než přejetí parním válcem.
Vzhledem k daleko širší paletě různých chemikálií, v této
oblasti používaných, potraviny vynechám a budu se věnovat
výhradně kosmetice. Byť jsou to právě potraviny a s nimi poly-
kané látky, které příroda nezná a jsou nám naprosto cizí.
Jedním z důvodů neustále se zhoršujícího se zdravotního
stavu lidské populace jako takové, byť ze všech stran je nikoli
garantována, pouze proklamována jejich nezávadnost.
V dobách, kdy jsem s kosmetikou začínal, přicházela i doba
„přírodní kosmetiky“. Přírodní kosmetika a chemická konzer-
vace? To nejen mně nějak nesedne. A tak se otevřel prostor pro
diskusi. (V historii již zodpovězená) otázka zněla, zda lze vyrábět
kosmetiku bez konzervace.
Nezbývá než přiznat, hledání odpovědi bylo je a i v budoucnu
bude pro mě hnací silou. 
Všechny živé organizmy na planetě Zemi potřebují ke svému
životu zdroj energie a vodu. 
Když jsem začal vyrábět bezvodou olejovou kosmetiku, byl
jsem štěstím bez sebe, co se mi to podařilo objevit. Ne dlouho!
Víc než brzy mi došlo, že již staří Egypťané, a všichni ostatní
„Staří“… nemaje chemický průmysl, vyráběli nikoli hydratační
(a Bůh ví jaké další)  krémečky, ale vonné oleje a masti.
V průběhu staletí sbírali lidé empirické poznatky a využívali je
ku svému prospěchu. Někdy to byl alkohol v koncentraci nad

20%, jindy laktobacil i jeho produkt kyselina mléčná, které byli
součástí garance relativně dlouhé trvanlivosti (kysané okurky
či zelí, jogurty apod.).
S příchodem technické revoluce se mění mnohé i v kosmetice.
Nové suroviny jako vazelína, parafin, nové emulgátory umo-
žňující emulgaci O/V a samozřejmě chemická konzervace
umožňují přechod na průmyslovou výrobu kosmetiky.
Tehdejší dobový pohled na vše nové byl dán pravděpodobně
radostí z lidských schopností. Dávno pryč jsou však ty časy,
kdy z pohledu novátorů optimistů, stály před chemií neome-
zené možnosti. Průšvihy, které sebou chemie přinesla, nám
jedno značně dokazují, že člověk má původ v přírodě 
a nikoli v chemické retortě, a proto se dnes snažíme hledat 
jakousi rovnováhu a návrat k přírodě. To platí samozřejmě 
i o kosmetice. Reklama na dnešní kosmetiku je jeden jediný
velikánský úsměv, avšak důsledky jejího používání nejen že
nejsou důvodem k úsměvu, troufám si říci, že občas jej přímo
zmrazí. Jedním z důvodů je i používání chemické konzervace
v kosmetických výrobcích. Ochrana kosmetického výrobku by
byla na místě, ale tyto látky nepřestávají působit po nanesení
na pokožku…. Chudák symbiotická mikroflóra.
Jedním z prvních konzervantů v kosmetice používaných byl
formaldehyd. Vysoce účinný i v malých dávkách. Je schopen
vysrážet bílkoviny. Zabíjel tedy nejen škodlivé mikroby, ale co
tomu pak říkal kožní kolagen a elastin? V současné kosmetice je
prakticky zakázán. A tak se nepoužívá formaldehyd, ale dle
INCI označená látka  Imidazolidinyl Urea. Tato látka s postupem
času formaldehyd uvolňuje.... Stejně tak 2–bromo–2–nitro –1.3 –
propandiol a 5–bromo – 5 – nitro – 1.3 – dioxan. Dále benzylhemi  -
acetát a ještě několik dalších chemikálií, jejichž používání jsem
však v kosmetice nezaznamenal, jsou známy stejnými vlastnostmi.
Kyselina benzoová je látka, která se stále ještě používá 
hlavně v potravinářském průmyslu. „Většinou“ s ní nebývají
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pro blémy, ale může alergizovat a občas vyvolává alergickou
kopřivku! Příbuznou je pak kyselina hydroxybenzoová  známá
pod označením paraben. Dalšími příbuznými jsou různé estery
této kyseliny, kterých výrobci nabízí celou skupinu. methylpa-
raben, ethylparaben, propylparaben, butylparaben. Vzhledem
k jejich schopnosti senzibilizovat pokožku, většinou výrobci
používají sice koncentrace pod povoleným množstvím, ale několik
konzervantů současně. Nutno podotknout, že senzibilizace
nemusí být otázkou ani týdnů, ani měsíců, ale může probíhat
i léta. Při vědomí následků používání takto „ochucené“ kos-
metiky je mi nad slunce jasné, proč někteří odborníci doporučují
měnit kosmetiku. Definovaný důvod, že by si pokožka na kos-
metiku mohla zvyknout se mi jeví sice jako dobrý psychologický
tah na neinformovaného spotřebitele, současně mi ale připadá
divné, že si pokožka za celý život – v tomto smyslu – na vlastní
tuky nezvykne …
Možná mi to jen uniklo, že na příkaz „shora“ a bez našeho
vědomí, složení kožních tuků pokožka co rok či dva mění….

Karel Hadek  

Divní to dědicové Kleopatry

Kdysi jako malý kluk jsem četl knížku Aloise Jiráska „Z Čech 
až na konec světa“. Tato krásná kniha ve mně vzbudila touhy po

návštěvě Španělska. Tyto se naplnily krátce poté, co mě semilští
soudruzi coby osůbku pro ně politicky neúnosnou zbavili tehdy
československého občanství a „poslali do světa“.
Tak trochu jsem byl Španělskem zklamán, hlavně pak asi
proto, že nejsem českým šlechticem a o pozvání španělské
královské rodiny jsem si taktéž mohl jen nechat snít.
A přesto jsem si přivezl poznatky pro aromaterapii zajímavé.

Třeba pomerančový háj. Široko daleko lze cítit vůni pomerančů
a pohled na jednotlivé stromy poskytuje pro Středoevropana
neobvyklý zážitek. Zralé a nezralé plody vedle sebe a k tomu
ještě květy…. 
Ze stejného období pochází  i další informace, které nezapadly
v zapomnění. Dějepis mě nějakou dobu učil pan učitel Hlava,
patřil k těm, kteří se již jako pedagogové narodili. Uměl poutavě
vyprávět a tak se nelze divit, že starý Řím, Řecko, Egypt a mnoho
dalších informací čas sice zaprášil, ale do zapomenutí neupadly. 
Hodně dlouho po vyslechnutí školní historie, jsem se vlastně
k těmto vyspělým starobylým civilizacím začal vracet. Jen ten
pohled byl z trošku jiného úhlu.
Již staří Římané, Řekové, Féničané, Egypťané… a aby ne,
každá stará civilizace používala nějakou tu dobovou kosmetiku,
o čemž nám historie poskytuje cenné a zajímavé informace.
A tak po několikaletém půstu jsem si splnil další sen, návštěvu
země, jejíž historie je neoddělitelně spjata s vonnými oleji 
a mastmi stejně tak jako i pyramidami. Nejel jsem do Egypta
pátrat po zašlé slávě, spíše mě na mé pracovní dovo lené zajímalo,
jak se doby vonných olejů a mastí promítají do dneška.
Z několika nezávislých zdrojů
jsem měl informace o arabských
obchodnících, takže žádná velká
pře kvapení se konat nemohla.
Přesto jsem se nestačil divit.
Při večerních procházkách (ve
dne to při teplotách kolem 40 °C
ve stínu ani při nejlepší vůli prostě
nešlo) jsem byl různojazyčně
oslovován a zván do různých
obchůdků s upomínkovými
předměty. Srdnatě jsem odmítal,
hledal jsem výhradně nějaké ty
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s kosmetikou. Objevil jsem něco jako parfumerii, těch jsem
sice prošel již více, zde mě však zaujal ruční nápis v několika
jazycích, mimo jiného i v němčině: „Zkuste naši zázračnou spe-
cialitu, která obsahuje: glycerin, sezamový olej, pelargoniový
olej, růžový olej, olej z černého kmínu a santálový olej.“ Zvědavost
mě pohltila a pozvání majitele obchůdku jsem s potěšením přijal.
Komunikovali jsme německy a tak mi zázračnou specialitu
ukázal. Všelék a na všechno. Hlavně však něco pro ženy, aby
jim zmizely vrásky. 
Obchůdek byl plný skleněných flakónků (stejných jako vždy 
a všude a také „zaručeně“ rodinná ruční výroba) připravených
přijmout drahocenné parfémy.
Zázračná specialita z nepochopitelných důvodů zmizela někde
pod stolkem jako bezcenná rekvizita a pan majitel obchůdku
mi dělal přednášku o ve specialitě obsaženém santálovém
oleji. Vzpomněl jsem si na přísloví: „Houpat mě můžeš, ale ne

třískat se mnou o zem“, když jsem se dozvěděl, že ten jeho je
nejkvalitnější na světě, což může zaručit, neboť jeho rodina
má nedaleko Luxoru santálový háj, z něhož tento olej pochází
a vlastní i ruční výrobnu skleněných flakónků. 
Požádal jsem ho, zda bych si k santálovému oleji mohl přivo-
nět. Dříve, než mi splnil přání, jsem vyslechl, co vše santálový
olej léčí. Dozvěděl jsem se, že opravdu skoro vše. A pak to přišlo.
Asi dvoulitrová laboratorní skleněná láhev se zabroušeným
uzávěrem a něčím průhledným a hustým. Hostitel otřel uzávěr
o moji ruku a já jsem začal ňuchat. Levou dírkou, pravou dírkou,
oběma dírkami… Nutno podotknout, byla to velice příjemná
vůně. Východoindický santál však má jiné aroma.
Dostalo se mi poučení, že egyptský santál voní úplně jinak
než santál ze Srí Lanky.
Celkem dlouhá diskuze o santálu ho asi vyvedla z vnitřního klidu
a tak otevřel jednu skříňku a bez ohledu na to, že jeho rodina
santál pěstuje kdesi u Luxoru, nedaleko Amonova chrámu 
s obrovskou sochou faraona Ramsese II., měl v rukou alumi -
niovou láhev  s anglickým nápisem Sandalwood oil No. 4038,
ale „Made in France“ i s údajem výrobce. 
Nechtěl jsem ho trápit santálem a tak jsem se dotázal i na další
oleje. Přinesl mi levanduli, nebyla špatná, ale oproti té naší
extra levanduli z Francie jí něco chybělo. Nejspíše to nebyla
levandule, ale lavandin. Také se chtěl pochválit šíleně drahou
egyptskou růží… a to byl horor. Nikoli růžová vůně, ale růžový
smrad. Syntetika na úrovni deodorantů veřejných záchodků.
Padlo pár slov o vůni růže bulharské, o jejích fyzikálních vlast-
nostech a… diplomaticky popadl láhev s „růžovým olejem“
a zmizel, aby mi v zápětí mohl strčit do rukou asi půllitrovou
lahvičku s krásně zelenou tekutinou a dotazem, zda uhodnu,
co to asi je. Hádání nebylo těžké… super-eukalyptový olej,
jinak se to nedá nazvat.
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Silná a přitom extrémně jemná vůně eukalyptu. S povděkem
jsem kvitoval, že něco tak dobrého jsem pod nosem ještě
neměl. Když jsem mu olej pochválil, byl nejen očividně potěšen,
ale i vnitřně přesvědčen, že nezbytně nutně potřebuji 50 mililitrů.
Požadovaných 120 amerických dolarů byla cena pro přítele a jen
proto, že jsem to byl já, byl v ní již zahrnut dokonce i mimo-
řádný rabat, který ještě nikdy a nikomu nedal. Jinak je tento olej
nepoměrně dražší! Byl to pro něho jistě šok, když jsem mu
řekl, že doma mám několik desítek litrů eukalyptového oleje,
byť nikoli v této kvalitě. Vůbec už nechápal, jak může stát kva-
litní eukalyptový olej přibližně i 10× méně. Když jsem začal 
s dotazy na historii, vonné oleje, masti, Kleo patru, pochopil jsem...
Od její smrti už přece uteklo více jak 2000 let. Místo informací
se mi dostalo doporučení: Vedle v obchodě si můžeš koupit její
obraz ručně malovaný na papyrusu. Byla to opravdu krásná žena.

Karel Hadek

Rozpouští se…?

Toho času je nejen pomálu, ale i stále méně. Stává se to zřídka,
že hodím oko do nějakého časopisu. Samozřejmě, že

povídání o kosmetice nesmí chybět. Někdy se nestačím divit, jak
krásně redaktoři dovedou psát i o věcech, o kterých nemají
očividně ani páru. Pokud jsou to jen hloupůstky, lze to pominout 
s úsměvem. Občas ale narazíme na rady, jejichž následování by
mohlo mít až nepříjemné dozvuky. Chladné roční období nám
s sebou přináší i „koupelovou sezónu“. Ve chvíli, kdy dorazíme
prokřehlí domů, opravdu asi nemůže být nic lepšího než blaho dárně
teplá koupel. Pokud si do vody přidáme nějaký ten hotový
„koupeláček“ není co řešit. Ale co, když si chceme připravit něco
vlastního? Půl kila soli, smíchat s 10-ti kapkami dobře vonícího
éterického oleje a vsypat do lázně…. Případně místo soli použít
1/4 kilogramu medu. Pokud zvoleným olejíčkem bude např.
uklid ňující levandule, nemusí se nic stát. Zvolíme-li některý z těch
dráždivých, můžeme mít smůlu. Éterické oleje se do soli sice vsá-
knou, ale v žádném případě se na ni neváží. Po rozpuštění soli
ve vodě se uvolní a… stejně tak s medem. Ani na med se neváží
a tak se nelze divit, že může dojít nejen k podráždění pokožky či
sliznic. Alergik pak může mít pocity po takto připravené koupeli
podstatně „živější“. A tak raději zůstaneme u osvědčených ingredi-
encí jako je mléko (plnotučné), šlehačka, jogurt. Ke 100 ml mléka
přidáme 2–5 kapek éterického oleje, či jejich směsi a v nějaké
láhvi řádně protřepeme. Máme záruku že se rozpustí v tuku 
a koupel se ne stane noční můrou, ale bude požitkem.

Karel Hadek

Líbí se…? Lahvička na parfémy,
která se jaksi liší od tvarů těch
dnešních parfémových „nádobek“.
Při prvním pohledu na ní bych to
tipnul na nějakou tu starožitnost
z doby našich pra prababiček.
Egyptské parfumerie používají 
u takovýchto „starožitností“
všude stejné a velice časté sdě -
lení, že jde o rodinnou výrobu.
Jedno jí upřít nelze… suvenýr,
který opravdu budí vzpomínky na
starý Egypt…

K H

solná koupel 
není špatná...
...ale éteráčky 
se v ní nerozpouští
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Dobrý den,
jen díky tomu, že ústecká firma v letním čísle Aromaterapie
upozorňovala, abychom si nepletli její výrobky s Vašimi 
– a bylo zde foto Vašeho výroku, na kterém byla www adresa –
se mi podařilo Vás najít. Protože jsem pouze zákazník, který
přípravky používá pro potřebu rodiny, ale nepohybuje se v kos-
metické branži, myslela jsem si, že se pan Hádek vrátil do
Německa. A ono to je trošku jinak . A tak Vás prosím o zaslání
Vašeho časopisu i katalogu. Děkuji a přeji Vám úspěch, protože
to je i úspěch pro nás zákazníky.

D. B., Dubí

Zkušenosti s olejem na vlasy
Posílám pozdrav ze severní Moravy Vám, pane Hadek, i všem
těm, kteří aromakosmetické výrobky pro nás vyrábí a rozesílají.
Chci se podělit o svoji zkušenost s vlasovými přípravky Vaší
firmy. Když jsem poprvé četla, že se dají vlasy umývat olejem,
smála jsem se tomu. Je to přece přinejmenším divné. Olejem si
umývat mastné vlasy. Ale jsem zvědavá, ráda experimentuji.
Vyzkoušela jsem vlasový mycí olej, napoprvé nic moc. Musela
jsem si najít svůj způsob umývání a zvyknout si. Ale teprve až
jsem si přiobjednala i vlasové komonicové tonikum, byl výsledek
perfektní. Vlasy po umytí nechávám přirozeně uschnout a před
rozčesáním je nastříkám komonicovým tonikem. Lehce jej vma-
síruji do kůže, vůně je zvláštně přírodně kořeněná. Po uschnutí
se vlasy hladce bez škudlení rozčesávají a jsou dobře tvarovatel-
né, lehce natužené a dlouho drží tvar. Tedy aspoň to platí pro
moje jinak velmi jemné, hladké a mastící se vlasy. V příští
objednávce se chystám koupit si vlasový balzám Haarette Q.
Kamarádka ho již používá a chválí si ho právě pro ten pocit, že
pro své barvené vlasy dělá něco přírodně vylepšujícího. Vlasy si
barvíme skoro všechny, to je dnes běžné. A o regeneraci chemi -
cky barvených vlasů je potřeba se starat. Balzám si dává na

vlasy jako dvouhodinový zábal pod igelitový pytlík. Pak si hlavu
umyje běžným způsobem, jak popisuje i v katalogu výrobků pan
Hadek. Už se na to těším, výsledek prý stojí za to.

I. P. Ostrava

Dobrý den, pane Hadku,
ráda bych si touto cestou objednala další dávky Vašeho skvělého
výrobku – Candiöl. Píši skvělého, protože nepochybně skvělý je.
Koupila jsem jej hlavně pro manžela, ale samozřejmě jej uží-
vám taky – co kdybych ho chtěla otrávit, že? Jinak bych to do
něj asi nedostala. Po prvním požití vypadal na omdlení. Začal
nadávat, že než by polykal takovou hrůzu, to raději bude dál
„prdět“. Smála jsem se a byla neoblomná. Udělala jsem mu
dlouhou přednášku o jeho kvalitách (toho oleje, samozřejmě),
až nakonec s nechutí souhlasil (asi jako v té reklamě na
Activii). Teď už si kape 3x denně bez pobízení a dokonce kon-
troluje i mě, jestli jsem náhodou nezapomněla vzít „dávku“.
Asi po týdnu užívání strávil v podstatě půl dne průjmem, 
a řeknu Vám, vyslechla jsem si hodně šťavnatých slov. Ale teď,
po vyčištění, ,jako zázrakem má po problémech.
Rozplývá se a mluví o olejíčku jenom v superlativech. Je bez
problémů, jí v podstatě všechno, co mu dříve dělalo problémy.
Takže, pane Hadku, předávám pochvalu a přejeme Vám hodně
pracovních úspěchů a silné nervy v nerovném konkurenčním
boji s jednou nejmenovanou firmou. 

S pozdravem Olga S., Plzeň

Dobrý den pane Hadek,
Vaši kosmetiku používám od roku 1991. Jelikož jsem alergik 
a nemůžu mít jen tak nějaký krém, tak mi tenkrát moje 
kosmetička doporučila Váš levandulový krém.
Později jsem vyzkoušela i jiné výrobky a pak plně přešla na celý
Váš sortiment.
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Proto se mi zdálo divné, že za poslední rok jsem začala reagovat
i na některé z krémů značky ATOK, které mi nikdy nedělaly
potíže. Začala jsem tedy pátrat po tom proč to tak je, až ozná-
mení v časopisu Aromaterapie, že je zde ještě jeden Karel
Hadek a prodává stejné výrobky ale nejsou originál ATOK mě
přimělo k hledání.
Podívala jsem se tedy na internet a našla Vaše stránky. Nechala
jsem si od Vás poslat katalog i s časopisem a tam jsem našla
vysvětlení proč už mi i kosmetika ATOK vadí.
Vaše voňavé olejíčky si oblíbila celá moje rodina a proto se jich
nechci vzdát. Jsem ráda, že si stojíte za svým přesvědčením
vyrábět bez chemických konzervantů. Že i my alergici máme
šanci používat tak nádherné věci jako jsou Vaše voňavoučké
krémíčky a olejíčky.

Martina F. 

…mohu poprosit o zaslání několika výtisků časopisu
Aromaterapie, pro mé zákaznice?
Ještě bych chtěla něco pěkného vzkázat panu Hádkovi. Tak tedy
děkuji moc, moc, moc za úžasný krém Saltia. Léta jsem bojo-
vala s ekzémem na prstech ruky.
Jako pedikérka potřebuji zdravé ruce a v nich cit. Vše, co jsem
podnikala pod dohledy lékařů ani v nejmenším nedokázalo to,
co Váš krém za pouhý týden. Mám ruce v pořádku a všechno
mohu dělat bez rukavic. A tak jsem na své zákaznici, která má
lupenku po celém těle, vyzkoušela trošku Vaší zázračné mastičky.
A ejhle, fleky začaly mizet, nic nesvědilo a tak jsem objednala
u Vás mastičku. Po měsíci zákaznice přišla a když mi ukázala
jen ruku, tak jsem nevěřila, že před měsícem měla lupénku tak
hroznou. Další paní má takto postiženého syna a také to tak
pomáhá. Jsem velice šťastná, když se zákaznice ke mně vrací 
a ještě se s mojí a hlavně Vaší pomocí cítí daleko lépe.
Pane Hádku, jsem Vaše žačka a již mnoho let s Vašimi prepa-

ráty pracuji. Když jsem si přečetla, že ve firmě končíte, bylo mi
trošku smutno, ale řekla jsem si, že každý musí jednou svou
práci skončit a mě to také jednou čeká. Tak jsem to také tak
brala. Když jste se objevil znovu na trhu, měla jsem trošku roz-
polcené pocity a opravdu jsem nevěděla, na kterou stranu se
mám přiklonit. Velice mile jste mě překvapil novými preparáty,
již zmiňovaným krémem Saltia či v neposlední řadě masážním
olejem Preventy. Zatím ho používám jen já, ale zákaznice již
při mé pedikúře mají možnost tento olej vyzkoušet na konci
pedikúry jako sladký bonbónek. Ještě jednou Vám moc děkuji 
a přeji hodně tak spokojených zákazníků, jako jsem já.

V. F., Čelákovice 

Herpilan KH je kamarád do nepohody
Herpilan–balzám je pro mne opravdový kamarád do nepohody.
Ten se vám opravdu povedl. Zvlášť oceňuji nové balení ve
vysouvací krabičce jako u balzámů na rty od jiných firem. Moje
žena by řekla, že je v novém „rtěnkovém balení“. Ale já jsem
chlap a rtěnku v kapse odmítám. Herpilan snesu.
Pracuji v horkém a prašném prostředí a rty jsem míval stále
vysušené a rozpraskané. Je to obtěžující pocit. Navíc v tak
agresivním prostředí trpí i kůže na tvářích, krku a rukou. 
V každé drobné rance nebo záděru se mi hned udělá hnisavý
bolák. Moje manželka mi nedávno vnutila do kapsy Herpilan
s tím, že není jen na opary, ať ho zkusím. Obsahuje prý dezin-
fekční a hojivou levanduli, mateřídoušku a tea tree olejíček.
Bránil jsem se. Když jsem před kolegy v práci poprvé vytáhl
„rtěnku“ a natíral si rty a boláky, byl jsem za…. Za pár dní se
mi posmívat přestali. Jsem spokojený. Herpilan je hodně mastný,
na rtech i jinde na kůži udělá mastnou ochrannou vrstvu, dlouho
vydrží a účinkuje rychle. Je to fakt můj kámoš do nepohody.

M. M., Hodonín



Omluva
Když jsem dostal z Brna od dodavatele hlášení, že webové
stránky jsou hotové, poskočil jsem radostí. Otevřel jsem je.
Několik vteřin poté jsem otevřel i ústa. Kapr je takhle otvírá,
pokud se octne na suchu. Radosti náhle bylo jak peněz ve
státní pokladně. Na postupující šok byly i všechny éteráčky
krátké... Omlouvám se všem těm, koho naše stránky neinfor-
movaly, což měly dělat, ale zklamaly, či dokonce polekaly, což
dělat neměly. Ke zveřejnění se měly dostat až po ukončení všech

prací a zjištění jejich provozuschopnosti. Bohužel, nyní už je
pozdě tuto ostudu stahovat a dodělávat. Nyní se pokoušíme
dát je po někom dohromady. Je to obtížné, ale snad se to povede.
Pokud tak nebude v dohledné době, nezbude nic jiného, než 
s nimi začít ještě jednou úplně znova. I já chci, aby návštěvníkům
voněly. Dívat se na e-shop, který stejně „nešopuje“, či na člá-
nek s titulkem „pane Hadek, zápach“… to fakt nikomu vonět
nemůže… 

Karel Hadek
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Olej na mytí vlasů používám již asi 12 let. Dlouhou dobu jsem
potřebovala ten na mastné vlasy. Poté, co jsem si zničila vla-
sovou pokožku chemickými barvami, jsem přešla na olej pro
suché vlasy. Za obnovu původního stavu ale vděčím přechodu
na barvení přírodní henou. Takže se zase vrátím k přípravkům
na mastné vlasy. Ve spotřebě oleje na mytí mastných vlasů
doma vede syn (17). Vlasy se mu mastí hodně rychle – jako
tatínkovi, a má je delší než maminka. Abych nemusela kupovat
oba druhy, letos jsme měli neutrální, ale už se zase můžeme
sjednotit. Někteří lidé nepřišli mytí vlasů olejem na chuť. Na
vině může být i návod k použití, kde se uvádělo „pár kapek“ 
a pokud si někdo postěžoval, že má po umytí vlasy jaksi mastné,
radilo se mu šetřit olejem a upozorňovalo se, že to nepění.
Mám trochu jinou zkušenost. Zvláště u hustých vlasů nestačí
„pár kapek“ a chce to umýt na 2×, jako jsme zvyklí šampó-
nem. Při druhém nanesení olej v dostatečně mokrých vlasech
téměř pění a po důkladném opláchnutí jsou vlasy skutečně
odmaštěné a čisté (vržou v prstech). Taky je třeba před aplikací
olej protřepat, aby byl dobře promíchán s emulgátorem. 

P. M. Ústí n.L. 

Dobrý den, pane Hadek,
rozhodla jsem se zaslat Vám pro Váš časopis Aromaterapie dvě
fotografie, na kterých je vidět účinky Vašeho krému na ruce
Sheaderm TH. Krém je velmi příjemný, krásně voní a pomohl
mi na extrémně nepříjemně vysušenou kůži na rukou, zřejmě
po používání různých agresivních Jarů a prášků na praní.
Jsem velmi spokojená a vyzkouším i jiné Vaše preparáty.

R. B., Zlín

Všem autorům příspěvků posíláme poukázky na odběr kosmetiky v hodnotě 500 Kč
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Vážení,
prosím o radu ohledně péče o pokožku obličeje. Je mi 39 let,
pokožka je asi rok mírně červená, objevily se červené žilky. Mezi
obočím, na nosu a bradě vysychá.
Po 2 měsíčním používání neutrálního hydrofilního oleje a krému
Althea se potíže mírně zlepšily, pokožka tak nevysychá.
Mohu ještě něco udělat pro její zlepšení? Někde jsem četla, že
krém se v zimě nemá používat?
Potřebovala bych i doporučit nějaký přípravek na oči, jednak
kvůli vráskám, suché pokožce, ale též na uklidnění očí – pra-
cuji na počítači.
Dcera má problém s občasným loupáním kůže na rukou, lze se
tohoto problému zbavit některým z Vašich krémů na ruce, dle
popisu snad Sheaderm?
Oceňuji, že jste zavedli testery, dlouho jsem je postrádala,
takto bude výběr přípravků spolehlivější.

Děkuji za odpověď
M. D., Kuřim

Vážená paní Martino,
děkuji za Váš mail i důvěru, se kterou se na mě obracíte.
Omlouvám se, že jsem neodpověděl obratem, ale byl jsem nyní
několik dní na cestách a měl i kurz aromaterapie.
Při čtení Vašeho mailu se tak trošku usmívám pod vousy, Váš
mail není jen dotazem, ale i dobrou odpovědí. Pomalu nebude
co poradit, spíše jen doplňovat.
Ohledně Vašeho problému lze říci, že zvolený preparát Althea
je výborná volba. Červené žilky jsou dost těžko ovlivnitelný
problém a z tohoto pohledu jsme vděčni za každé zlepšení.
Hlavní je pak hledání odpovědi na otázku, proč se tento 
problém vůbec objevil. Zda je to otázka vlivu povětrnostních
podmínek (např. lidé pracující v přírodě), nevhodné kosmetiky,
či celkový nedostatek cévního systému. A zde jsem se nedočetl
nic, abych věc mohl posoudit. Co lze ještě pro pokožku udělat?

Velmi jí prospívá např.  pohyb na čerstvém, hlavně pak čistém
vzduchu. A také dostatek odpočinku. Také nelze zapomínat na
„dobrou“ stravu.
Ano, v případě mrazivého počasí by se krémy obsahující vodu
neměly používat. Zde věnujte pozornost samostatnému článku
„Aby nebyly omrzliny“ (na str. 8).
Problém s očima je na dvou úrovních. Ošetřování je věc jedna
a unavené oči věc druhá. Na ošetřování pokožky kolem očí lze
doporučit buď speciální preparáty Shea–Carre R popřípadě
lecitinovou masku. Jak Shea–Carre R, tak i lecitinová maska
mají nejen stejný typ emulgace jako pokožka, ale jsou i boha-
té na vysoce kvalitní a jemné tuky. Pokožka kolem očí je velmi
chudá na tukové žlázy, proto je i velmi citlivá a vnímavá a řekl
bych nedostatečně chráněna od přírody. Oba jmenované pre-
paráty napravení tohoto „přírodního nedostatku“ nabízí. Pro
úplnost uvádím, že oba preparáty jsou vyráběny bez che mické
konzervace.
No a na unavené oči od počítače? Já vím, chcete slyšet, který
preparát. Přesto tím nejlepším, co můžete pro svoje oči udělat,
je jít do přírody a pozorovat vzdálené objekty (ta procházka je
současně i „balzám pro pokožku“). No a teprve pokud to s tou
procházkou nevyjde, mají se o slovo přihlásit osvědčené obklady.
Kosmetický tampon zvlhčený buď levandulovou nebo jalovco-
vou pleťovou vodou položíme na oči a oční krajinu a necháme
min. 20 min. až 1 hodinu působit. Levandulová voda KH
je vynikající jen při unavených očích. Velmi často se však 
s únavou dostavují i otoky kolem očí. V tomto případě je pak
ideálním řešením použít Jalovcovou pleťovou vodu KH .
Doba vhodná pro aplikaci těchto obkladů je např. doba, kdy
jdeme spát. 
No a konečně se dostáváme k dotazu týkajícího se Vaší dcery.
Sheaderm TH je opravdu specialitka na ruce. Aniž bych tušil,
co by mohlo být původcem problému, Sheaderm TH lze jen 
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a jen doporučit. Pomáhá i při ekzematických problémech a pokud
jde o občasné olupování pokožky, pomoci by měli obsažené
tuky, vitamíny, lecitin a panthenol .
Vyloučit by se měly mycí přípravky obsahující tensidy a ruce
mýt buď sprchovacími oleji nebo nově vyvinutými speciály na
mytí rukou.
Doufám, že Vám moje vyjádření alespoň trochu pomůže. V pří-
padě jakýchkoli dotazů jsem Vám samozřejmě k dispozici.

Karel Hadek

Vážený pane Hadku,
chtěla jsem Vás poprosit, zda byste mi nemohl doporučit
masážní krém, který by ulevil mé mamince od bolesti, kterou jí
způsobuje ostruha na patě. Absolvovala ultrazvuk, ale nepomohl.
Za měsíc je objednána na ozařování. Bez Vašich vynikajících
výrobků si už ani život neumím představit. Jsem Vaší stálou
zákaznicí, ale masážní krémy jsem zatím nestihla vyzkoušet.
Děkuji Vám mockrát. 

S pozdravem Jana B.

Vážená paní Jano,
děkuji Vám za Váš velice hezký mail i důvěru, se kterou se na
mě obracíte. S problémem, o kterém píšete, Vám toho moc
konkrétního neporadím, neboť zde nemám bohužel žádné
praktické zkušenosti.
Ostruhu na patě znám tedy jen teoreticky, ale snad i to málo
pomůže. O problému jsem celkem dost četl, a proto mě nepře -
kvapuje, že ultrazvuk nepomohl. Dalším možným zákrokem
by byla aplikace kortikoidů přímo do paty. To bych však 
v žádném případě nedoporučoval, dle mého názoru se může
projevit pouze protizánětlivý účinek kortikoidů s dočasným
pominutím bolestivosti, ale nic víc. Stejně tak Vámi zmíněné
ozařování. Nejen, že tyto dvě „léčebné“ metody nejsou nijak

extra účinné, ale většinou odpomohou jen krátkodobě. Již
jsem odpovídal na dotazy, jejichž pisatelé mi psali, že se musí
relativně často opakovat. Ke všemu oba „léčebné způsoby“ 
s sebou přináší i nezanedbatelné negativní vedlejší účinky,
před nimiž je nutné se vší vážností varovat. Doporučuji proto
zvážit, zda by nebylo vhodnější termín na ozařování zrušit. 
Doporučil bych na tomto místě léčbu rázovou vlnou. Slyšel
jsem o této terapii nejen jako o nejúčinnější, ale dosahuje se 
s ní údajně trvalých výsledků. Tedy vyléčení. Pokud moje
odpověď vzbudí Váš zájem, doporučuji se obrátit na specialistu
v oblasti ortopedie pana MUDr. Petra Martinku. Po krátkém
pátrání a několika dotazech se mi podařilo zjistit, že pan 
doktor působí v Třinci. Každopádně pan MUDr. Martinka je
odborník na slovo vzatý a může vám poskytnout daleko 
věcnější a odbornější informace.
No a na závěr ještě malá rada co se masážních preparátů týče. 
Nebude to masážní krém, jak píšete, ale olejíček. Je to novinka,
která je teprve krátce na trhu, jmenuje se Cayatherm KH.
Receptovaná kompozice éterických olejů způsobuje, že po
aplikaci tohoto speciálního oleje dochází k silnému útlumu až
vymizení bolesti. Nutno dodat, že dané složení preparátu má
i vynikající protizánětlivé účinky, což je v tomto případě téměř
nezbytnou nutností. Je známo, že ostruha na patě je téměř
vždy doprovázena zánětlivými procesy, jež bolestivost ještě
zvyšují. Mohu jej vřele doporučit.
Doufám, že Vám moje rady a doporučení alespoň trochu
poslouží. V případě jakýchkoli dotazů jsem Vám samozřejmě
plně k dispozici. Maminku pozdravuji a přeji ji uzdravení. Za
uveřejnění Vašeho dotazu posílám…, ale to je v tomto případě
nošení dříví do lesa psát, že je to lahvička s Cayathermem KH.

Váš Karel Hadek
Kontakt na MUDr. Petra Martinku:
web: www.razovevlny.cz, tel.: 608 400 181, 608 410 119
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Dobrý den, pane Hádek,
četla jsem Vaše nové číslo Aromaterapie a zaujal mě Váš článek
o zápachu z úst. Tento problém má můj manžel, ale bohužel
nechce jít k lékaři, takže nevím, co je toho příčinou.
Nejvíce je tento problém cítit vždy po ránu nebo vždy, když je 
v práci, kde málo mluví nebo když je někde na celodenní cestě
autem. Mohl byste mě poradit, jak na to? Po přečtení Vašeho
článku chci vyzkoušet ústní olej Dentarom, případně otestovat
Váš vývojový preparát Halitosan. Já už jsem u Vás kdysi zku-
sila Váš krém na ruce Sheaderm TH, který jste mi doporučil, 
a výborně mi pomohl na můj ekzém. Mimochodem ten ekzém
už je skoro pryč díky Vašemu krému, ale i změnou stravování 
a pročištění organizmu.
A ještě bych měla jednu otázku, dá se použít směs Candisan
také pro muže? Já jsem jednou měla problém a Candisan mi
pomohl výborně. Ale u žen se kape na tampón a zavádí, ale jak
ho na stejný problém použít u mužů? Manžel měl zarudlou
předkožku a pálení a svědění, takže stejný problém jako ženy 
v podobě pálivých výtoků. Jediné, co mě napadlo je nakapat
Candisan do Intimissu a tím mazat. Dá se nějakým způsobem
použít Candisan u mužů přímo?
Předem děkuji a přeji hezký den 

Jitka V.,  Ostrava
Vážená paní Jitko,
díky za Váš mail a důvěru se kterou se na mě obracíte.
Připomínat se nemusíte, ta historka ekzému na Vašich rukou
a Sheadermu TH je pro mě  nezapomenutelná. Od té doby již
uteklo hodně vody a já jsem rád, že Váš ekzém máte pod 
kontrolou. Souhlasím, sám krém může být jen jednou ze sou-
částí celkové, někdy i velmi náročné terapie. No ale nyní 
k Vašim dotazům.
Co se zápachu z úst týče, nebudu opakovat to, co jsem již napsal
v Aromaterapii č. 2–3. 

Jak problém  popisujete, je to zcela jistě – jako ve většině pří-
padů – ústní záležitost.
Rozhodnutí nasadit Dentarom je naprosto správné. Rád bych
jen upřesnil, že je dobré používat jej tak často, jak jen to jde.
Nevím, zda napsat vícekrát, či mnohokrát denně... 
Převalovat v ústech a hlavně hodně přemýšlet nad technikou,
jak jej dostat ke kořeni jazyka. Jako příklad bych rád uvedl
kloktání. Osvědčilo se též jeho co nejpomalejší polykání.
Dentarom má potravinářskou kvalitu a v případě jeho polykání
nejen že nemůže uškodit, ale díky svému složení napomáhá
pak „dělat pořádek“ i v trávícím traktu.
Jako nejdůležitější vidím fakt, že se jedná o mikrobiální záležitost
a zde je součástí terapie i trpělivost.
Bohužel, zatím nemám k dispozici naprosto žádné údaje o tom,
zda po vyléčení dochází i k reinfekcím (jako např. u plís ňových
problémů). To ale ukáže budoucnost. Jistota je jistota a právě
proto, že se jedná o mikrobiální záležitost vidím, možnost 
reinfekce jako velmi reálnou, pokud se prevenci nevěnuje
náležitá pozornost.
No a ještě pár slov k vyvíjenému přípravku Halitosan. Ke konci
týdne ho budu opět vyrábět, tak Vám bude zaslán. Jedná se 
o olejový preparát určený k dlouho dobému vyplachování ústní
dutiny. Použití je stejné jako u Dentaromu, s tím rozdílem, že
zvolená směs éterických olejů je svými účinky směrována na
potlačení množení a růstu anae robních mikroorganizmů, jež
produkují onen penetrantní zápach.
Co se druhého problému týče, odpověď na Vaši otázku je ano
i ne. Jak správně píšete, u žen se aplikuje na tampon. Pokud
chcete Candisan aplikovat u Vašeho muže, začínal bych jen 
s Intimissem. Pouze v případě, že by byl tento preparát „slabý“,
lze velice opatrně přidat buď Candisan, v úvahu přichází i Candiöl.
Důvod spočívá v „pánské“ anatomii. Mezi předkožkou a žaludem
vzniká okluze a aktivita éterických olejů je pak mnoho násobně
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vyšší, tím pochopitelně i možná dráždivost. A ještě jeden
dovětek. Není vyloučeno, že zdroj pálení a svědění je v močové
trubici manžela. Zde bych pak doporučoval i vnitřní použití Oleje
z jalovcových bobulí KH, neboť má jedinečné, širokospektrální
antimikrobiální účinky. Vzhledem k tomu, že jalovcový olej je
z těla vylučován právě močovými cestami, je schopen u problémů
dolních močových cest velmi efektivně pomoci.
Doufám, že uvedené rady Vám poslouží, jistě nemusím psát že
mě potěší, pokud mi výsledky sdělíte. V případě jakýchkoli
dotazů jsem Vám i nadále samozřejmě plně k dispozici.
Pevné zdraví a nádherné babí léto Vám přeje...

Karel Hadek 

Thermo a Švejk

Nejen Švejk Josef trpěl revmatismem. S Opodeldokem sice vešel
do dějin, ale stejně jako Švejk tak i Opodeldok dnes již patří

historii. Bohužel nikoli revma. Občas se mě lidé ptají co, to
vlastně byl ten Opodeldok. Mám sto chutí říci, že historický
pokus o „takyaromaterapii“. Posuďte sami: mýdlo za tepla
rozpuštěné ve vodno-lihovém roztoku s přídavkem kafru, levan-
dulového a rozmarýnového éterického oleje a to vše ještě posíleno
a „navoněno“ čpavkem… Vzhledem k vysokému obsahu mýdla
bylo vše za normální teploty nejen smradlavé, ale i mazlavé.
Tedy mazání v pravém slova smyslu...
Nechci se dnes rozepisovat o různých formách revmatismů,
ani uvést pokud možno vše co lze v oblasti léčení podniknout.
K článku mě vlastně iniciovaly poznatky těch, kteří si pořídili
termorukavice. Tyto byly původně sice určeny jako vylepšená
a zdokonalená technologie ke zkrášlování pokožky rukou,
ale... To teplíčko v nich dělá i jiné „zázraky“. Nejen regenerace

a tedy podstatné zlepšení stavu pokožky rukou bylo výsledkem
používání. Ti, kteří trpěli na svalové či kloubní bolesti rukou 
a zápěstí, si termorukavice nemohli vynachválit. Je starou
známou skutečností, že krom jiného se na revmatické bolesti
teplo osvědčuje. Aromaterapie se svými protizánětlivými olejíčky
též nabízí své jedinečné služby. Nelze se pak divit, že ona kos-
me tická – „termoaromaterapeutická“ – péče o ruce s sebou přináší 
i něco podstatného navíc. Také proto, že preparáty Sheaderm
TH i Balnaru TH obsahují nejen složky, které ruce pomáhají
zkrášlit, ale současně pomáhají zbavit se i revma tických bolestí.
Možná o důvod více, proč si o termo rukavice napsat Ježíškovi.

Karel Hadek

Vánoční nabídka!

Termorukavice 1 pár 2200,-
Termosáčky 100 párů 49,-

Sheaderm TH 100 ml 259,-
  Balnaru TH 100 ml 196,-

celkem   2704,-
2200,-

...made  for Ježíšek
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Interview

Při pročítání novin, časopisů, při poslechu rádia, či sledování
televize jsem si povšiml, že velmi často zařazují do programu

různá interview s celebritami. Asi to bude tím, že je to pro
čtenáře či posluchače velice zajímavé. A nejen to. Vyjádření
samotné celebrity má úplně jinou úroveň než ono “jedna paní
povídala“. 
A tak mě napadlo požádat o interview někoho opravdu zná-
mého. Někoho kdo je v aromaterapii doma, někoho, kdo v aro-
materapii již hodně dokázal a samozřejmě i někoho, kdo má
čtenářům co říci. Volba to nebyla lehká, mohu přísahat, ale
odvážnému štěstí přeje, a tak se usmálo i na mě. 
Je mi ctí položit několik otázek našemu hostu, samotnému
panu Balzámu Intimissovi.
Red.: Dobrý den pane Intimissi, vítám Vás v redakci časopisu
Aromaterapie KH jak za redakci, tak i za naše čtenáře.
Int.: Jsem rád, že jste mě pozvali, že mohu Vaším prostřednic-
tvím oslovit,  jak jen to říci… promiňte mi ten výraz, no všechny
ty voňavé závisláky.
Red.: U ženy bych si nedovolil zeptat se na její věk, ale Vy jste
barvy modroučké, tedy rodu mužského.
Int.: Z pohledu lidského jsem sice ještě mládě, ale přesto už
nějaký ten pátek poskytuji zajímavé služby potřebným. 
Red.: Můžete nám něco říci o Vaší rodině a rodičích?
Int.: Abych pravdu řekl, já jsem se vlastně narodil, protože
táta k tomu byl vyprovokován.
Red.: Prosím? Slyším dobře…?
Int.: Jó, slyšíte dobře. Táta jako gynekolog-amatér se bavil
kdysi s gynekologem-profesionálem, panem doktorem Fišerem,
a probírali spolu čistě ženské problémy. Nesmějte se, pane
redaktore, bylo to ve vší počestnosti! Pan doktor Fišer si

pochvaloval moji sestru Hy–Intimu, jak jeho pacientkám
pomáhá a taky se zmínil, že ji doporučuje aplikovat ženám,
pokud mají problémy např. v bazénech s chlórovanou vodou.
Táta se tomu divil a namítal, že moje ségra, tedy Hy–Intima,
je přece holka na omývání... slabá, křehká… v chlórované vodě
bazénu se na sliznici dlouho neudrží.
A nabídl se, že se s mamkou pokusí udělat pořádného chlapáka,
který si s tím poradí.
Red.: Úžasné, klobouk dolů! Tedy nejen chtěné děcko, ale 
i plánované rodičovství….
Int.: Ano. Dalo by se to takto formulovat. Abych nezapomněl,
můj táta se jmenuje Karel, moje maminka Laborka. No a tak
tam spolu to..., no prostě zkoušeli mě udělat. Víte přece jak to
chodí… Táta Karel v mamince Laborce míchal, jó a ....
Já to prásknu! Nejdřív to bylo pár k…. kre..., já se to pane
redaktore stydím říci, tak to řeknu jinak – nepovedenců.
Ale nakonec... no nebudu se přece chválit sám, namažte se
pane redaktore. Promiňte, nikoli Fernetem. Ten položte a poslužte
si mou maličkostí.
Red.: Prima, jemný, hebký, voňavoučký... prostě gentleman! 
A ještě k tomu to hezké jméno.
Int.: Jo, hezké jméno, když jsem se narodil, tak mě táta dal
jméno Intisan, ale jak už to v životě chodí, ...byl jsem čistě pří-
rodní děcko a pak… něco jako skoro ukraden. Bez tátova svolení
a vědomí si mě jedna povedená paní na Úřadě průmyslového
vlastnictví  nechala zaregistrovat s tím, že její firma je mojí
majitelkou. Sice uvedla tátu jako původce, ale jak už jsem řekl,
to vše bez jeho vědomí a souhlasu. 
Red.: Prozradíte nám její jméno?
Int.: Když já nevím, …mám, nemám, mám, nemám, mám….
Tak jó! Táta říkal, že paní Pernatá. To bude asi podle toho, že
se ráda chlubí cizím peřím.  
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Red.: A co táta...? 
Int.: Když se to po upozornění dozvěděl, chtěl jít za advokátem.
Pak si to na vlastní oči ještě přečetl a už nešel. Chudinka,
nemohl. Bylo mi ho móc líto. Celý týden se kutálel a řval smíchy.
Red.: Pane Intimissi, mám obavy, že nechápu. Kutálet se 
a řvát smíchy, to přece není v právním státě řešení…
Int.: Já už pochopil, pane redaktore. Ona se musí u užitného
vzoru popsat i receptura. A tak nějaká, nejspíše bambusová
hlava, si nechala chránit výrobek pro CKHI nikoli s tátou recep-
tovaným bambuckým máslem, ale bambusovým máslem. 
Red.: Bambusové máslo....? To jsem ještě nikdy neslyšel. 
Existuje to? 
Int.: Ale samozřejmě pane redaktore, stojí to černé na bílém.  
V oficiálním dokumentu! Můžete si to ověřit na: 
http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0013/uv013907.pdf

Jak se bambusové máslo vyrábí mi sice táta neřekl, ale jen 
naznačil, že by se snad mělo jednat o nehmotný výpotek 
bambusových makovic... 
A taky se prý ve Stockholmu něco šušká o Ústí a Nobelově ceně
za b….
Red.: Ale třeba to z bambusového másla dle užitného vzoru 
v Ústí vyrábí.

Int.: Ne, ne pane redaktore, nevyrábí to z bambusového másla
dle užitného vzoru, vyrábí to pouze dle zcizené receptury! 
Red.: Pane Intimissi, nyní mám naopak obavy, že chápu.
Opravdu originální způsob jak dávat najevo svou bambuso-
vou, promiňte – přeřekl jsem se, vysokou užitnou odbornost.
Též jste se ale zmínil, že jste byl čistě přírodní děcko....
Int.: Samo, jak jinak... jen a jen bambucké máslo, jojobový olej,
vitamin E, vitamin A, lecitin a éterické oleje. Ale pak někoho
napadlo do mě frknout syntetiku ve formě isopropylmyristátu.
A tak mě táta něžně pohladil po dóze a povídá: „Vítej doma
Inťoušku a netrap se. Vše je zařízeno. Budeš se jmenovat
Intimiss a budeš zase jen a jen čistá přírodička.“ 
Hm a tak díky tátovi zase jsem.
Red.: Děkuji Vám pane Balzáme Intimissi za rozhovor a kdyby
mě někdy něco svrbělo… dík za Vaše pozvání.

Za redakci se vyptával redaktor Kozlíček Nebojsa pověřený panem Hadkem

Když bambusové máslo, tak jedině od bambusové krávy
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pokračování

Re..akce…

Když jsem v Aromaterapii č. 2–3 reagoval na pomluvy a doslova
právní blábolení z Ústí iniciované kým jiným, než paní

Skopalovou, tušil jsem že nějaká ta reakce bude. Odpověď na
webu na sebe opravdu nedala dlouho čekat. Její úroveň mi
napovídá, že v tom zmatku a rozčilení jim bylo úplně jedno, co 
a jak píší, hlavně že nebudou ticho. Reakce byla tak rychlá, že
autor v tom cvrkotu zapomněl jak, se jmenuje. Dobré mravy
dostaly nucenou dovolenou a jeho životní literární veledílo
zůstalo k věčné škodě celého lidstva nepodepsáno. 
Zčásti však tomuto pisálkovi musím dát za pravdu. Mnou
podepsané články opravdu obsahovaly mýty, pohádky i žánr
fantazie. V té rychlosti a chaosu jim jaksi uniklo, že nikoli já
jsem autorem těchto ptákovin, ale jedná se o citování výplodů
a lží publikovaných paní majitelkou Skopalovou. 
Paní Majitelka, jinak vždy rozesmátá a v popředí, má náhle
potřebu být mrňavoučká jak neviditelný mikrob…. 
Pozoruhodné, ba až dojemné je, jak se autor značně nešikovně
a neohrabaně snaží paní Skopalovou nenápadně uklidit ze
scény a schovat za firmu CKHI. Dezorientovanému pisálkovi
bych rád vysvětlil, že proti firmě CKHI fakt nic nemám, ta mi
nikdy nic neudělala, je to přeci jen a jen právní subjekt. 
A že bych plival na CKHI? Milý autore, lžeš jako bys byl sama
paní Skopalová. Tvá vyjadřovací úroveň je mi bohudík bytostně
cizí. Nikdo fakt neplival, to jsi jen při psaní odpovědi nejspíše
vzteky prskal... asi byl zrovna protivítr…
Správně jsi napsal, že jsem byl u založení CKHI. Ale proč
nenapíšeš, že jsem byl také u toho, když  paní Majitelka, tedy
fyzická osoba, zakázala lidem od firmy pro mě cokoli udělat
pod pohrůžkou vyhození z práce. Nikoli firma CKHI, aby mi
zabránila ve vstupu do kanceláře, vyměnila klíče – tato dle
mého sprosťárnička byla, samo že na příkaz suverénní paní

Majitelky. I u tohoto jsem byl tajemný pisálku. Jako důvod mi
tehdy prezentovala, že někdo ukradl pokladnu se značnou
částkou firemních peněz. Nepředpokládám, že by někoho zají-
malo, kdo to byl, ale paní Majitelka by jistě na vyžádání
poskytnula pravdivé informace. U toho jsem totiž naopak
nebyl.  A co se mi nelíbí a u čeho nechci být, to je, pochop to
prosím, že paní majitelka Skopalová i nadále parazituje na
jménu a duchovním majetku mě Karla Hadka. 
Ach, ta paní Anastázie…. Je to prachobyčejná, politováníhodná
a taky sprostá lhářka, když nechá napsat a klame tím veřej nost,
že jsem firmu včetně receptur za peníze odprodal. 
Ne, ne a ne, paní Majitelko. Receptury jsem Vám nikdy neprodal,
takže jste je nikdy zakoupit nemohla a Vaše parazitování na
nich…. Myslím, že se nemýlím, a já se fakt nemýlím, byť mýliti
se je lidské (stejně jako i Vaše lži)… slovo parazitování opravdu,
ani při nejlepší vůli není a nemůže být synonymem slova 
odkoupení. A Vaše značka ATOK dostává nový, v pravdě sym-
bolický význam – Aroma Terapeutická Odcizená Kosmetika. 
Toto však nepíši se zlobou, dokonce mám na tváři pošetilý
úsměv. Píši to jen a jen proto, že pevně doufám, že tato kon-
statování povedou k dalšímu trestnímu oznámení vůči mé
osobě ze strany paní Skopalové. Paní Majitelka jistě dodá
orgánům činným v trestním řízení i originály kupních smluv
na receptury, účty za receptury, výpisy z banky potvrzující 
převod peněz a podobné proprietky jako důkaz svých tvrzení.
Předem upozorňuji, že byť sebedelší pokus vycucat si je z prstu
bude neúspěšný…
A protože jsem, jak bezejmenný analytik a autor ústecké eseje
píše „člověk plný zloby, zášti a nenávisti“, rád bych zde připo-
mněl jednu postarší  moudrost: „Podle sebe soudím Tebe.“
Jó a abych nezapomněl... ještě vlastnoruční podpis… Co jsem
kdy napsal, jsem vždy i podepsal, to patří totiž k zá kla dům
slušnosti.
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hadkovská zamyšlení

P. S. Písálečku ústecký, pokud Tě zase drapne touha dráždit
písmenka, hoď oko na web, na adresu: 
http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0013/uv013779.pdf

jedná se o užitný vzor 13779. Pokud se nemýlím (a já se zase
nemýlím), původci byli jen tři:
Ing. Miroslav Novák CSc., MUDr. Miroslav Pekárek a Karel
Hadek. Lžeš, i když píšeš: „Pokaždé je totiž pan Karel Hadek
obětí někoho či něčeho.“ Pravdou by bylo, že paní Majitelka,
jak vidno, nekouká nalevo napravo... tady je obětí její samo-
obslužnosti ing. Novák CSc., Ing. Miroslav Novák CSc. tam uveden
není, zato bez osobních souhlasů a vědomí jsem tam uveden
já, Karel Hadek a MUDr. Miroslav Pekárek. Jak se tam proboha
dostala paní Anastázie? Že by se paní Skopalová podepsala
omylem jinam než měla...?
A poraď jí, ať brzdí..., aby nakonec neztratila přehled a neokradla
i sama sebe.  

Karel Hadek   

Vánoční soutěž časopisu Aromaterapie

Ani se nechce věřit, že se blíží již 18-té Vánoce, kdy se hadkovské preparáty objevily i v České republice jako vítaný dárek pod  
stromečkem. Za ta léta se stala tato kosmetika nejen symbolem kvality, ale i účinnosti. Svědčí o tom obrovské množství

dopisů od Vás, použivatelů. Nejen redakci, samozřejmě že i čtenáře zajímají důvody, proč jsou preparáty tak oblíbeny. Stejně tak
i zkušenosti s nimi získané. 
Podělte se s námi o tyto poznatky v rámci Vánoční soutěže….

Otázka je jednoduchá:

Můj nejoblíbenější preparát s pár řádky sdělení proč tomu tak je 

Z odpovědí došlých dopisem na adresu firmy či mailem (hadekk@seznam.cz) do 14. prosince vybereme 10 výherců, kterým
Ježíšek ještě do Vánoc doručí ten jejich nejoblíbenější preparát, aby se mohl objevit na Štědrý večer pod stromečkem… 

10 × Cayatherm zdarma

1. I. Lissnik, Kostelec u Holešova

2. E. Vávrová, Brno

3. J. Fifková, Chlumec nad Cidlinou

4. I. Bagarová, Brno–Komín

5. J. Klouparová, Hradec nad Svitavou

6. L. Tůmová, Chrast u Chrudimě

7. Krayzell Rémy, Pod Cvilínem

8. V. Němeček, Brno

9. M. Švorcová, Heřmanův Městec

10. D. Kalužíková, Kuřim

Budu mít velkou radost, když se podělíte se svými poznatky o této
novince a pošlete mi je na e-mailovou adresu: hadekk@seznam.cz 
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o kurzu aromaterapie

Voňavá reportáž.

Ono je vlastně úplně jedno, kde tato reportáž vznikla. Kurzy
aroma terapie které lektoruje osobně pan Hadek již od začátku

devadesátých let, navštívilo od té doby více než 5000 účastníků.
Nutno podotknout, nejen v České republice. Aromaterapie, kos-
metika, masáže, zdraví… Koho by tato problematika v dnešní
době nezajímala. A tak, jak díky doporučení mého maséra, tak 
i díky informaci v časopise Aromaterapie KH o termínu konání 
základního kurzu v Uherském Brodě jsem se rozhodl ho
navštívit. Sama úroveň časopisu již dávala tušit, že tyto tři dny
budou nabity vysoce hodnotnými informacemi.
Uherský Brod je poklidné město. Historická budova Městského
domu dětí a mládeže, v níž se kurz konal, jako by byla k tomu-
to účelu přímo předurčena. Pan Hadek přinesl své aluminiové
kufry a já se jen díval. Ne, to nebylo zboží určené na prodej.
Jen malá ukázka toho, co lze za pomoci éterických olejů vyrobit
a jak se dá jejich účinků využívat v praxi. Ať jsem počítal, jak
počítal, stále jsem se pohyboval kolem 200 výrobků, jejichž
receptury vyvinul pan Hadek. Jednotlivé éterické oleje v to
nepočítaje. No a pak to začalo. Po pozdravení se s účastníky
kurzu a krátkém úvodu došlo na aromaterapii. Hned padla
poučka, která mě tak trochu polekala: „Nikdy nikomu a ničemu
nevěř!“ Po chvíli jsem však pochopil. Pan Hadek si byl pevný
v kramflecích, věděl víc než dobře, proč to říká. Reklama 
většinou není o informování, ale právě naopak o dezinformo-
vání. Nelze mu upřít ani smysl pro humor. Ve chvíli, kdy reklama
funguje jako nafukovací balónek, pan Hadek jen tak konsta-
tuje, že nejlepší reklamou je vzdělávání.  Uši účastníků kurzu,
našponovány k prasknutí, naslouchají jak věcně, tak i hu morně
podanou historii kosmetiky od lovců mamutů, přes Kleopatru
až do dnešních dnů, která pomáhá mnohé pochopit. Zvláštní
pozornost je věnována „nové kosmetice“ (definice pana Hadka),

jíž nás výrobci obšťastňují od začátku technické revoluce.
Odpověď na otázku, proč dnes, kdy je všechno, včetně kosme tiky,
„tak zdravé a dobré“ nejsou dermatologové a kosmetičky akutně
ohroženým druhem na vymření, ale naopak, si musí účastníci
hledat sami. Informací k posouzení jim poskytl dostatek!
Poselství či tvrzení reklamy, že hydratační krémy dodávají
pokožce vodu, že výživné krémy pokožku vyživují a mnoho
dalších pověr pan Hadek tvrdými argumenty vyvrací. Nelze
než s ním souhlasit, že pro mnohé je ještě i dnes „Země placatá
a nesou ji čtyři sloni na zádech“.
Tři dny utekly jako voda. Tři dny informací, které bych označil
jako nepostradatelné pro všechny, kteří poskytují pokožce
nějakou tu službu. Kosmetičkami začínaje, přes maséry a běž -
nými spotřebiteli konče.
S konstatováním pana Hadka, že jen zdravá pokožka může
být současně i krásná nelze než souhlasit.
A někdy je to tak jednoduché… stačí jenom nepoškozovat ji
anti kosmetikou.

Pavel Brázdil
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inzerce

Hledám příjemnou a spolehlivou pedikérku
na ŽL s vlastním vybavením. Vrchlabí. 
Tel.: 776 063 942

Sháním tato čísla časopisu Aromaterapie
kompletní ročníky 1998, 1999, 2000, 2001,
další č. 1/2002, č. 4/2004, č. 2/2005
Tel.: 777 707 592

Katalog si nemusíte půjčovat! 
Lze jej objednat na adrese:

Aromaterapie 

Karel Hadek

Předbranská 415

688 01 Uherský Brod
e-mail: 

objednavky.akh@email.cz

Tel.: 572 630 694, O2: 607 714 232, Vodafone: 775 107 345, T-Mobile: 739 785 411, fax: 572 637 767

10 × Aktiderma LY zdarma

1. M. Švorcová, Heřmanův Městec

2. D. Kalužíková, Kuřim

3. M. Fröhlichová, Praha

4. S. Zikmundová, Braškov

5. P. Krčálová, Třešť

6. E. Řehořková, Lánov

7. Z. Oralová, Zlín

8. H. Mirosničenková, Litvínov

9. B. Spěváková, Stod

10. E. Kočí, Opava

bude? nebude? ale je...

I u tohoto výrobku očekávám s radostí, že nás seznámíte se svými
zkušenostmi a pošlete mi je na e-mailovou adresu: hadekk@seznam.cz 

Chcete udělat někomu radost?

Zašlete nám jeho adresu

a my mu zdarma zašleme 

katalog preparátů
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www.jennylane.cz

Č e s k á  d e k o r a t i v n í  k o s m e t i k a

Volejte 572 637 157, 605 304 798

nebo pište na jennygirl@mybox.cz

Získejte testerovou sadu

s 50% slevou za 250 Kč
vhodné jako vánoční dárek

Jenny Lane nabízí širokou paletu odstínů r těnek,
očních stínů, lesků na r ty a vůbec všeho, díky čemuž

budete vypadat skvěle.

jemná

matové

perleťové

Všem našim
zákazníkům 
přejeme veselé
Vánoce 
a úspěšný 
nový rok

PF 2008
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obchodní podmínky a kurzy

Vážené zákaznice, vážení zákazníci,

jsme tu pro Vás...

Máte-li jakékoliv otázky, neváhejte a zavolejte nám, mailujte
nebo faxujte. Naši pracovníci vám rádi a ochotně zodpoví veškeré
Vaše dotazy.

Jak objednávat?
Vyberte si způsob, který Vám bude nejvíce vyhovovat z naší
nabídky SERVIS na konci časopisu nebo katalogu.

Kdy obdržíte Váš balíček?
Objednávky vyřizujeme obvykle do dvou dnů. Zboží zasíláme
poštou formou dobírky.

Jak zaplatíte?
Objednané zboží zaplatíte až při převzetí zásilky, náklady na
poštovné a balné jedné objednávky činí 84,- Kč. Tato částka
bude připočtena k celkové ceně Vámi objednaného zboží. Při
výši objednávky nad 1500,- Kč přejímáme plně náklady za
poštovné a balné.

Reklamační řád
Záruční lhůta a reklamační řád se řídí obecně platnými právními
předpisy. Za vadu nelze považovat změnu materiálu způsobenou
nesprávným skladováním a rozbitím, ani závady způsobené
nesprávným používáním výrobků.
Objednávkou (i telefonicky) dáváte souhlas k tomu, aby Vaše
osobní údaje byly až do odvolání Vašeho souhlasu zpracová -
vány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Děkujeme za Vaši objednávku.

Termíny kurzů v roce 2008

15.–17. února
Základní kurz Aromaterapie, Plzeň
Marie Brejchová
Koterovská 29, 326 00 Plzeň
Tel.: 377 442 822, mobil: 602 430 332
E-mail: info@carpediem.cz, www.carpediem.cz

23.–24. února
Pokračovací kurz Aromaterapie, Brno
Vladimír Němeček
Vackova 77, 612 00 Brno
Tel.: 777 218 161
E-mail: nemecek@umeni-masaze.cz,
www.umeni-masaze.cz

18.–20. dubna
Základní kurz Aromaterapie, Ostrava
Vlastimila Kolarčíková
Tel.: 603 286 335
E-mail: vlastimilakolarcikova@seznam.cz

21.–22. dubna
Pokračovací kurz Aromaterapie, Ostrava
Vlastimila Kolarčíková
Tel.: 603 286 335
E-mail: vlastimilakolarcikova@seznam.cz

Každý z účastníků kurzu obdrží certifikát potvrzující jeho
absolvování a současně má možnost zakoupení preparátů 
za mimořádně výhodné kurzovní ceny!


