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Již samotné pojmenování měsíce května napovídá, že je to měsíc zvyšující se sluneční intenzity, stoupajících teplot, projevující se nejen 
kvetoucími stromy a loukami, ale i úžasnými vůněmi. Pro mě osobně je to i každoročně se opakující příchod doslova přírodní aromaterapie. Na 
kurzech aromaterapie vždy zdůrazňuji, že aromaterapie je velice individuální, neb co voní jednomu, nemusí vonět druhému. Výjimka potvrzuje 
pravidlo, ona kvetoucí a vonící příroda je příjemná každému. Za to vše vděčíme našemu, byť vzdálenému, přesto životodárnému sluníčku. 

V průběhu chladného ročního období, kdy příroda spí a na vůně je skoupá, upřednostňujeme pobyt v teple domova. Od prvních jarních dnů 
nás přibývající sluneční intenzita láká čím dál více k pobytu v přírodě. Zcela jistě tomu tak má být. Sluneční svit v nás vyvolává biochemické 
reakce, které nás zbavují zbytků jarní únavy, splínu z nedostatku světla, zlepšuje náladu. Zapomenout nesmíme ani tvorbu slunečního 
vitamínu D, který na mnoha úrovních posiluje náš imunitní systém a chrání před různými nemocemi. 

Čím více se sluníčko přibližuje obratníku Raka, tím vyšší je i naše biologická aktivita. Zvýšená pohybová činnost zlepšuje látkovou výměnu. Pro 
mnohé se v tomto období sluníčko stává doslova přírodním doktorem. Mnohé ze zdravotních problémů, především kožních, jež jsou spojeny 
v chladném ročním období jak s nedostatkem slunečního světla, tak i UV záření, se podstatně zlepší, nezřídka přejdou i do latentního stadia. 

Zanedlouho nám též nastane oblíbený čas dovolených a prázdnin. Přiznávám, na dovolenou jsem se vždy začínal těšit již ve chvíli, kdy končila 
ona předešlá. Kam nás asi tak letošní dovolená zanese? Jistě nic nezkazím, když napíši, že někam za sluníčkem a specifickou letní pohodou. Ať 
již to bude zahrada, chata, jezero, přehrada či hory nebo případně Balkán, Afrika nebo jiná exotika. Vždy bude platit, že ani se sluníčkem se to 
nesmí přehánět. 

Dovolenkové cesty na jih jsou v současnosti rychlou záležitostí. Vždy bychom měli mít na paměti, že se ocitáme v oblastech s podstatně 
vyšší sluneční aktivitou, tedy i teplotami, jež pro organismus znamenají stres, a je nezbytně nutné dopřát tělíčku dostatek času, aby se 
aklimatizovalo a my nemuseli řešit od samého počátku různé možné zdravotní problémy. Jižní sluníčko (v tropických dnech dokonce i to 
„naše“) je pro Středoevropany příliš silná káva. Pobyt ve stínu je stejně žádoucí, jakož i ochrana pokožky před nadbytkem UV záření. Vhodnou 
prevencí zmíněného nadbytku expozice ultrafialovými paprsky nabízí již tradičně osvědčené opalovací oleje s logem KH. Jako bonus díky 
svému složení současně chrání před vysoušením pokožky a urychlují regeneraci. Vynikající a stejnoměrnou roztíratelnost zajistíme nanášením 
na vlhkou/mokrou pokožku. I následně po každodenních „slunečních koupelích“ nutno poskytnout pokožce vhodnou péči. Zde se velice 
osvědčily poopalovací uklidňující a regenerační speciality, lecitinové přípravky PANTESON a LECISON.

Všem čtenářům přeji příjemný zbytek jarních dnů, krásné léto se sluníčkem jak v duši, tak i na nebi, pevné zdraví a jak jinak než krásnou, 
bezproblémovou dovolenou, plnou příjemných zážitků.

Váš Karel Hadek      



1

Certifikáty a zase certifikáty  ................................................ 2 

Novinky .................................................................................... 4

Novinka: Zubní olej pro děti ZOUBEK  
s rybízovým aromatem africké BUCHU ............................. 4

BUCHU s exotickým ovocným aromatem ........................ 5

Slovo odborníka ..................................................................... 6

Fototoxicita éterických olejů ............................................... 6

Limetkový éterický olej:  
parní destilace vs. lisování ................................................... 8

Registrovaní & neregistrovaní ............................................. 10

Bergamotový olej .................................................................. 11

Brutnákový olej ...................................................................... 13

Opalování se blíží ................................................................... 16

Hyperpigmentace pleti ......................................................... 18

Slunce je lék.  
Dávkujte ho s mírou, nenechte se spálit .......................... 20

Zkušenosti a rady .................................................................. 22

Štípance – co pomůže? ......................................................... 22

Aromaterapeutický kufřík na léto  
(aromaterapie na cesty)  ....................................................... 24

Poklady z úlu v našich přípravcích ..................................... 26

SALTERICA a SEBOOL  
aneb s vůní táborových ohňů .............................................. 28

Trendem letošní sezóny je samet ....................................... 29

Reakce čtenářů ....................................................................... 30

Recenze .................................................................................... 30

Aromafauna ............................................................................ 34

Parazité a aromaterapie......................................................... 34

Éterické oleje proti hmyzu –  
zkušenosti zákazníků ............................................................ 37

Aromaflora .............................................................................. 39

Jarní péče o ovocné stromy a keře ..................................... 39

Pěstujte jahody s aromaflorou ............................................ 40

Seminář aromaterapie v kosmetické praxi ...................... 42 
Kurzy ........................................................................................ 43

Seznam produktů .................................................................. 44 

Obsah



2

Certifikáty  
a zase certifikáty
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1223/2009 je vhodným právním nástrojem, 
který stanovuje jasná a podrobná pravidla, jež nenechávají prostor pro rozdílné provedení Zhodnocení 
bezpečnosti kosmetického přípravku. Nařízení platí ve všech členských státech EU a definují přesné 
požadavky na kosmetické přípravky, povolené používané suroviny a především na jejich koncentrace 
používané v kosmetickém přípravku.  

Z výše zmíněného vyplývá, že všechny naše 
kosmetické přípravky necháváme ověřit 
laboratorními testy, jež zaručují spotřebiteli 
bezpečné používání našich přípravků. 
Vlastně se jedná o povinnou CERTIFIKACI 
kosmetického přípravku, bez které se 
přípravek nemůže objevit na trhu. 

Suroviny, které používáme při výrobě 
kosmetického přípravku nakupujeme od 
prověřených dodavatelů a vždy vyžadujeme 
certifikáty garantující kvalitu. A to ať se 
jedná o surovinu původem z Čech, Německa, 
Italie, Švýcarska nebo ze vzdáleného konce 
světa. V případě rostlinných olejů a másel 
požadujeme potravinářskou kvalitu, a to 
tu nejvyšší. Naše společnost má při jejich 
nákupu přesné požadavky na složení oleje 

i případné stopové prvky, které se mohou 
v oleji objevit. Obdobně je tomu u éterických 
olejů, vitamínů a emulgátorů.

Ujištění výrobců a prodejců, že jde o „přírodní“ 
kosmetiku neposkytuje záruku, že tomu tak 
opravdu je. Toto tvrzení není vymezeno 
zákonem. Značení „přírodní produkt“ bývá 
používáno především jako marketingové 
označení, jehož cílem je prodat produkt, 
který ve skutečnosti může obsahovat 
spoustu chemikálií. Správně by čistě přírodní 
kosmetika měla obsahovat pouze přírodní 
látky, které pocházejí z přírodních zdrojů. 
Některé standardy ovšem připouštějí různé 
procento zastoupení syntetických složek, 
a to od 0 do 30 %.
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Všichni výrobci kosmetických přípravků jsou ze zákona povinni 
na obalu uvádět všechny použité látky – ingredience. Dle nařízení 
EU č. 1223/2009 musí být seznam ingrediencí uveden na vnějším 
obalu výrobku spolu s popisem a použitím. Označen je textem 
Ingredients, nebo-li zkratkou INCI (International Nomenclature of 
Cosmetic Ingredients).

Ze seznamu obsažených látek uvedených na obalu nepoznáte 
kvalitu použité suroviny. Při výrobě nepoužíváme geneticky 
modifikované suroviny (GMO). Netestujeme kosmetické přípravky 
na zvířatech. Nepoužíváme suroviny živočišného původu při jejichž 
výrobě by musela zemřít zvířata. Používáme pouze živočišné 
suroviny, které jsou „výrobním“ produktem zvířat, například včelí 
vosk, propolis, med, lanolín. 

Dbáme na ekologii. Dlouhodobě používáme recyklovatelné obaly. 
Nově balíme své kosmetické přípravky do bílých pumpičkových 
obalů z recyklovaného plastu. Má to hned dvě výhody. Přípravek již 
nenabíráte prsty, tudíž jej nemůžete kontaminovat, a tak jsme mohli 
prodloužit doporučenou dobu spotřeby. Ke kosmetice se nedostane 
vzduch a je perfektně chráněna před mikroorganismy. Přípravky, jak 
již víte, chráníme před mikroorganismy „konzervantem“ z rostlinných 
surovin, jimiž jsou éterické oleje například z rozmarýnu, tymiánu, 
hřebíčku. Nezatěžujeme spotřebitele nezdravou konzervací. Naše 
přípravky jsou fyziologické s pokožkou, podporují zdraví lidí. 

Vzniklo mnoho certifikačních a kontrolních společností 
stanovujících nejrůznější standardy a certifikační systémy.  
V EU i jinde na světě můžete nalézt různé certifikační systémy,  
jež se odlišují ve svých kvalitativních i dalších parametrech. 

Naše společnost nevlastní žádný z celosvětově uznávaných 
certifikátů o přírodní kosmetice, jako je Cosmos, EcoCert nebo 
BDIH. Naše výrobky nemají ani certifikát BIO, CPK, ORGANIC 
a další, protože jejich vypovídající hodnota o kvalitě produktu 
dle našeho názoru není dostatečná. Vypovídající je spokojenost 
našich zákazníků, kterým naše přípravky pomáhají řešit řadu 
potíží. Mnohé z těchto certifikátů však mají suroviny, které při 
výrobě používáme. Vzhledem k nárokům na kvalitu vstupních 
surovin, podmínky pro získání takových certifikátů často vysoce 
převyšujeme. V případě, že bychom těmito certifikáty chtěli 
ozdobit naše přípravky, odrazilo by se to na cenách výrobků pro 
naše koncové zákazníky.

Při výrobě dodržujeme postupy a předpisy, díky nimž jsme držiteli 
CERTIFIKÁTU správné výrobní praxe ISO 22716. CERTIFIKÁT 
se vydává nejen na jednotlivý výrobek, nýbrž na celý proces 
výroby, prodeje i vývoje nových přípravků. Platnost certifikátu je 
zachována pouze v případě provedení úspěšného dozorového 
auditu. Každoročně jej u nás provádí certifikační společnost LL-C 
(Certification) Czech Republic a.s.

Takže přece jen nějaké CERTIFIKÁTY máme…

Michaela Švorcová
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Novinka: Zubní olej pro děti ZOUBEK 
s rybízovým aromatem africké BUCHU
Po přivonění k éterickému oleji z BUCHU neuvěříte, že nestojíte vedle keře černého rybízu. Éterický olej buchu 
je neobvyklou surovinou, v aromaterapii se nevyužívá často. Díky krásnému rybízovému aromatu se používá 
v potravinářství pro dochucení nápojů, sladkých potravin a cukrovinek. 

Pro svou příjemnou chuť jsme se rozhodli buchu přidat do novinky – 
zubního oleje pro děti ZOUBEK.

Díky zvoleným éterickým olejům je ZOUBEK jemnou alternativou 
zubních olejů pro dospělé. Má příjemnou, velmi zajímavou chuť. 
Základem je kanolový, kokosový, olivový olej a olej z vlašských 
ořechů, které díky obsaženým vitamínům a dalším antioxidantům 
pečují o ústní dutinu. Nejvýrazněji lze rozpoznat kokosový olej. 
Dalšími složkami jsou éterické oleje z kopaivy, kanuky a sibiřské 
jedle. 

KOPAIVA je výrazně protizánětlivá, tlumí bolest a celkově 
podporuje při infekcích. Může zrychlovat hojení změn v ústech.

KANUKA byla přidána pro své protizánětlivé a antimikrobiální 
účinky, zejména proti bakterii Staphylococcus aureus a kvasince 
Candida albicans.

JEDLE SIBIŘSKÁ má v rámci ústní hygieny potenciál v prevenci 
a terapii kandidóz. Tento éterický olej je velmi příjemný dětem, 
zklidňuje a podporuje dýchání. 

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.
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Účinky: 
Tradičně byly sušené listy vysoce ceněny 
pro své protizánětlivé účinky, při potížích 
s močovými cestami a při kašli a nachlazení. 
Snižuje krevní cholesterol. Odvar pomáhá 
při žaludečních nevolnostech a při 
horečkách. Účinné složky však snižují krevní 
srážlivost, proto není ve větším množství 
doporučována při poruchách srážení krve. 
Éterický olej stimuluje soustředění, pomáhá  
zmatené mysli, podporuje ve chvílích 
strachu. Příjemné ovocné aroma zlepší 
náladu snad každému. Antimikrobiální efekt 
je zaměřen spíše na G+ spektrum bakterií, 
určitá aktivita byla zjištěna proti kvasince 
Candida albicans. Přináší úlevu při zažívacích 
potížích. Podporuje chuť k jídlu a ulevuje při 
nadýmání. Účinky jsou zaměřeny hlavně 
na infekce močových cest, ledvin, u mužů 
při zánětu prostaty. Za diuretický účinek 
je zřejmě zodpovědný obsažený diosfenol. 

Éterický olej oceníte i pro schopnost působit 
na dýchací systém, zkuste jej v chřipkovém 
období. Působí vasoprotektivně, tzn. 
zlepšuje stav cévní stěny. Pomáhá při 
modřinách, hemoroidech, otocích, celulitidě 
a křečových žilách.

Použití: 
Jako součást masážních přípravků bojuje 
proti únavě a ztuhlosti. Ulevuje od bolesti 
při revmatismu, artritidě a dně. Obvyklá 
koncentrace v přípravcích je 0,1–0,5 %. 
Pro své krásné rybízové aroma se používá 
v potravinářství pro dochucení nápojů, 
sladkých potravin a cukrovinek. 

V jakých produktech ji naleznete? Pro svou 
příjemnou chuť jsme se rozhodli buchu 
přidat do novinky – zubního oleje pro děti.

MVDr. Alena Vaníčková

BUCHU 
 s exotickým ovocným aromatem

Buchu (latinsky Agathosma betulina), správně vyslovováno “búkú”, 
pochází z oblasti jižní Afriky. Tímto slovem je v jazyce původních 

obyvatel označována jakákoli bylina používaná jako sušená. Českým 
názvem těhozev březový patří do čeledi routovitých, stejně jako třeba 
citrusy nebo amyris. Je označována také jako bookoo, buku, diosma, 

bucku nebo bucco. 



Při studování účinků bylin a éterických olejů můžete u některých druhů objevit varování před fototoxicitou. 
Co si pod tímto termínem představit a na co si dát pozor? 

Fototoxicita je vlastnost některých chemických látek, které 
v kombinaci se slunečním zářením (ale i např. při opalování 
v soláriu) vyvolají poškození kůže. Toto poškození se projeví řádově 
v minutách až hodinách, někdy ale až dnech, na místech těla 
ozářených sluncem. Dochází k zarudnutí, pálení, svědění, otoku. 
Někdy vznikají puchýře a nekrózy.

Jedná se o fotosenzibilizující reakci. Mohou ji vykazovat jak látky 
aplikované místně na kůži, tak i účinné látky podávané celkově/
systémově. V této skupině se vyskytují i některá léčiva z řady antibiotik 
(tetracykliny, chinolony, sulfonamidy), nesteroidní antiflogistika 
(piroxikam, diklofenak, ketoprofen,…), umělá sladidla, barviva nebo 
právě rostlinné složky. Při léčbě se uplatňují chladivé obklady, ve 
vážnějších případech antihistaminika a kortikosteroidní masti. Pomůže 
i heřmánek a levandule obsažené v hojivém balzámu INTIMISS.

Za fototoxické jsou považovány éterické oleje z citrusů. Tento 
efekt mají na svědomí zejména tzv. furanokumariny (např. 
bergapten, oxypeucedanin), které reagují s UV zářením. V různých 
citrusech jsou takové složky obsaženy v různím množství. Mezi 
druhy s touto vlastností je řazen hlavně bergamot, citron, limetka, 
grep. Nepatří sem pomeranč, petitgrain, mandarinka a třeba yuzu. 

Uvedené furanokumariny jsou rozpustné ve vodě. Proto záleží, 
jakou cestou jsou éterické oleje získávány. Pokud se jedná o oleje 
získané parní destilací, ne lisováním za studena, fototoxické 
látky do éterického oleje téměř nepřecházejí, a i výše zmíněné 
„fototoxické“ oleje fototoxické nejsou. 

Fototoxicita 
éterických olejů



7

Obsah furanokumarinů záleží i na konkrétní odrůdě, klimatu, 
půdě, atd. V éterických olejích jsou navíc přítomny antioxidační, 
zklidňující a protizánětlivé látky, projevy poškození tkáně proto 
nejsou vždy odpovídající čistému obsahu fotoaktivních látek. 

Při výrobě kosmetických přípravků jsou respektovány bezpečné 
koncentrace z hlediska fototoxicity při aplikaci na kůži:
• Citron (za studena lisovaný): cca 2 %
• Limetka (za studena lisovaný): cca 0,7 %
• Bergamot (za studena lisovaný): cca 0,4 %
• Grep (za studena lisovaný): cca 4 %

K rostlinám s fototoxickým účinkem je díky obsahu hypericinu 
řazena také třezalka tečkovaná. Jak je tedy možné, že je macerát 
z této rostliny přidáván bez obav do tolika našich produktů, 
včetně opalovacích olejů? Díky výzkumům různých třezalkových 
produktů bylo zjištěno, že při maceraci do olejového extraktu 

nepřechází fototoxický hypericin. Rudohnědá barva macerátu 
je způsobena složkami, které vznikají jeho rozkladem. Tím je 
tedy vyřešena záhada, proč může být macerát skvělou složkou 
opalovacích olejů.

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.

10 ml 312 Kč

10 ml 234 Kč
10 ml 200 Kč

10 ml 174 Kč 50 ml 435 Kč
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V naší široké nabídce naleznete limetkový éterický olej získávaný pomocí 
parní destilace ze sušené kůry plodu. Setkáváme se s dotazy, proč 
nenabízíme olej získávaný lisováním za studena, že ten je lepší… Opravdu 
je tomu tak? Pojďme si objasnit rozdíly mezi těmito dvěma produkty. 

Obě metody extrakce jsou k silicím velmi 
šetrné, u citrusů se extrakce pomocí lisování 
za studena používá častěji. Tento způsob 
získávání s sebou nese tu skutečnost, 
že výsledný produkt může obsahovat 
určité malé množství vody. Éterické oleje 
získávané lisováním jsou proto náchylnější 
k oxidaci a mají kratší dobu trvanlivosti. 

Citrusové silice jsou obecně považovány 
za fototoxické. Fototoxicita je vlastnost 
některých chemických látek, které 
v kombinaci se slunečním zářením (ale 
i např. při opalování v soláriu) vyvolají 
poškození kůže. Poškození se projeví 
řádově v minutách až hodinách, někdy 
ale až dnech, na místech těla ozářených 

sluncem. Dochází k zarudnutí, pálení, 
svědění, otoku.Někdy vznikají puchýře 
a nekrózy.

Tato vlastnost se ale týká olejů získaných 
právě lisováním, protože fototoxické 
sloučeniny jsou rozpustné ve vodě 
a při destilaci se do finálního produktu 
nedostanou. Zatímco u lisovaného 
éterického oleje z limetky je hranice použití 
v rámci fototoxicity cca 0,7 %, alternativa 
získaná parní destilací fototoxická není. 

Každý z těchto produktů má i trochu 
jiné chemické složení: Hlavní složkou 
je limonen. Vlivem změn nestabilních 
sloučenin při destilaci je v lisovaném oleji 

Limetkový éterický olej:  
parní destilace vs. lisování
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více pinenu, myrcenu a terpinenu, beta-
karyofylenu, bergamotenu, humulenu, 
bisabolenu. Thujen, neral, geranial, dekanal, 
geranyl-acetát, neryl-acetát a elemen 
vyskytující se po lisování v destilované 
frakci téměř chybí. 

Vyšší koncentrace kamfenu, limonenu, 
terpinolenu a terpinen-4-olu, felandrenu, 
1,4-cineolu, p-cymenu, fenchyl-alkoholu 
a b-terpineolu je zjištěna po extrakci parní 
destilací.

Limetka (lat. Citrus aurantifolia) je velmi 
oblíbeným olejem pro své svěží ovocné 
aroma. Zvyšuje pozornost, je osvěžující, 
zároveň pomáhá zahnat stres. Mírní 
deprese, rozveseluje a ulevuje od 
nervového napětí. Udržuje čistou hlavu, 
rozjasňuje, poskytuje energii, inspiruje. 

Skvěle se doplňuje s řadou dalších éterických 
olejů. Zkuste směs s BERGAMOTEM, 
MRKVOVÝMI SEMENY, MUŠKÁTOVOU 
ŠALVĚJÍ, ZÁZVOREM, JALOVCEM, 
LEVANDULÍ, NEROLI, RŮŽÍ, VANILKOU 
nebo YLANG-YLANG.

Éterický olej působí antisepticky, 
antioxidačně a adstringentně, pomáhá při 
horečce. Lokálně podporuje hojení ran, 
gangrén, vředů, uplatní se při ošetření 
ekzémů, lupénky. 

Používaný je při virových infekcích, 
nachlazení a kašli. Osvěžení přináší 
nejen duši, ale i tělu, což oceníte, pokud 
limetkový olej přidáte do masážního nebo 
sprchovacího oleje. Slouží k ošetření 
a vypnutí pokožky, je výborný při poruchách 
prokrvení, při celulitidě, akné.

Zvyšuje chuť k jídlu. Jakožto tonikum 
se uplatňuje jako složka kosmetických 
přípravků pro osvěžení pokožky, pomáhá 
proti stařeckým skvrnách a udržuje kůži 
mladistvou, čistou, projasněnou. 

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D. 



Registrovaní & neregistrovaní
V loňském roce jsme vás informovali o našem novém e-shopu. S touto změnou byly spojené kroky potřebné k dalšímu 
nákupu. Přihlášení na novou doménu, vyplňování kontaktních údajů, pak následovalo velké množství souhlasů 
nutných i těch volitelných. Souhlas s GDPR a obchodními podmínkami, souhlas se zasíláním novinek, požadavek na 
zasílání tištěného časopisu a souhlas se zasíláním elektronických informací. Někteří z vás provedli registraci a stali se 
našimi registrovanými klienty. Druhá skupina se rozhodla pro variantu neregistrovaného klienta, čímž nám oznámili, 
že od nás žádnou spolupráci nechtějí, neočekávají a nemají zájem čerpat výhody s registrací spojené. 

Za důvěru registrovaným klientům děkujeme, velice si jí vážíme. 
I proto jsme se rozhodli, že vás odměníme nejen tištěným časopisem, 
ale i drobnými výhodami či dárky, a to nejen na Vánoce. Věřím, že 
připravené možnosti uvítáte. 

Nepsaným pravidlem se stalo, že s vydáním tištěného časopisu 
probíhá sleva na naše produkty při nákupu na e-shopu. S tímto 
aktuálním vydáním časopisu budou moci neregistrovaní zákazníci 
„aromkovou slevu“ čerpat naposledy. S příštím vydáním v září již 
tuto možnost výhodnějšího nákupu budeme poskytovat pouze 
registrovaným klientům. Uvidíte ji ve vašem účtu po přihlášení.

Reklamní akce, informování příznivců aromaterapie a zdravého 
životního stylu budou probíhat i nadále, s tím může být spojena 
sleva na nákup určitého druhu zboží. Tato sleva bude viditelná 
v reklamě i na našich stránkách pro všechny zájemce o nákup u nás 
na našem e-shopu.

Články na BLOGU poodhalí informace, ale pouze registrovaný 
klient bude informován o více možnostech používání. Budete první, 
kdo se dozví o novinkách. Již nyní se s vámi dělíme o zkušenosti 
naše i našich klientů. „Co si vzít za přípravky na cesty, co přibalit 
dětem na tábor, jak ošetřit pokožku na horách i u moře.“ To jsou 
časté otázky vás, našich klientů, a my na ně rádi odpovídáme. 

Na BLOGU najdete recepty na používání rostlinných olejů v kosmetice 
i v kuchyni. Uvítáme vaše podněty na články nebo přímo články pro 
náš BLOG nebo časopisy. Těšíme se na další spolupráci s vámi.

Vzhledem k neustále se měnícím cenám surovin nejsme schopni 
v časopise AROMATERAPIE již uveřejňovat ceník. Platné ceny 
najdete na našem e-shopu. 

Pro naše B2B partnery Ceník aktualizujeme a zasíláme na vámi 
uvedené e-mailové adresy. Sledujte svou e-mailovou poštu, někdy 
se stane, že e-mail dorazí do SPAMU. 

Michaela Švorcová
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Bergamotový olej
Již samotný vznik pojmenování bergamot lze označit za zajímavý. Původní označení pochází z turečtiny – „beg-
armūdi“. Jistá fonetická podobnost a skutečnost, že nejkvalitnější druhy pocházejí z Itálie, vedla k tomu, že byl 
tento strom/plod v názvu přizpůsoben pojmenování po italském městě Bergamo. To se však nachází v severní 
Itálii, zatímco pěstování se daří daleko jižněji. Město Reggio di Calabria se nachází na samém jihu Itálie při 
Messinské úžině přímo naproti ostrovu Sicílie. Občas mívají lidé právě tuto oblast spojenou s mafií, z hlediska 
aromaterapie je však zajímavé, že právě tato oblast je známa produkcí nejkvalitnějšího bergamotového oleje. 

Bergamot se samozřejmě pěstuje a zpracovává i v jiných zemích, 
například v Indii nebo západní a jižní Africe, Kalifornii, Brazílii, 
Španělsku. Kvalitativně nejvýše oceňován je ale především 
bergamotový olej z oblasti Reggio di Calabria a ze Sicílie. Uvádí 
se, že zhruba 80 % oleje pochází právě odsud. Bergamot vznikl 
křížením citronu a hořkého pomeranče. Jeho plody jsou kulaté, 
případně mírně hruškovité. Hmotnost plodů se pohybuje zhruba 
mezi 100 až 200 g. Sklizeň probíhá od listopadu až do března. 
Plody bohužel nejsou příliš vhodné ke konzumaci pro jejich velice 
silnou kyselost a hořkost. Bergamot má v době květu bílé květy, 
které vydávají krásnou vůni. 

Éterický bergamotový olej se vyrábí z kůry plodů, obvykle nikoli 
parní destilací, ale lisováním. Kůra plodu se rozemele s vodou 
na kaši, následně jsou odfiltrovány pevné části a zbyde voda 
s éterickým olejem. Éterické oleje se s vodou nemísí, a proto 
vyzískaný olej, který je podstatně lehčí než voda, plave na 
povrchu. Vyzískaný olej má nažloutlou až nazelenalou barvu. 
Stárnutím olej hnědne. Na vyzískání 1 litru oleje se spotřebuje 
kolem 200 kg plodů. V kůře plodu bergamotu je obsaženo velké 
množství oleje. Stačí i malý tlak, aby se tento olej uvolnil. Jednou 
z původních metod vyzískávání oleje bylo vytlačení oleje na 
houbičky a následné vymačkání do sběrné nádoby. INCI označení 
bergamotového oleje je Citrus aurantium bergamia Peel Oil. 
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Vůně oleje je velice příjemná, ovocně typická pro citrusové 
plody. Svěží, lehce nasládlá a květinová. Jinými slovy, typicky 
bergamotová. Nelze se divit, že je to olej cenný nejen pro 
aromaterapii, v oblibě jej mají i tvůrci parfémů. Je jednou 
z nejdůležitějších součástí všeobecně známé kolínské vody (Eau 
de Cologne), jejíž původní recepturu vytvořil v roce 1709 italský 
parfemář Johann Maria Farina žijící v Kolíně nad Rýnem. Zajímavé 
je i použití v potravinářství. Asi nejznámější je jako přísada černých 
čajů, které pak jsou označovány jako Earl Grey. 

Složení bergamotového oleje se dle místa původu může hodně 
lišit. Ze složek bergamotového oleje je zajímavý vysoký obsah 
monoterpenického esteru linalylacetátu až 60 %, monoterpenických 
uhlovodíků limonenu až 45 % a beta-pinenu až 5 %. Další významnou 
složkou je monoterpenický alkohol až 20 %. Dalšími obsahovými 
složkami jsou kumarin (citropten), furanokumariny (bergamottin, 
bergapten, bergaptol). Právě mezi posledně jmenovanými složkami 
se nachází látky, které nejen podstatně zvyšují vnímavost pokožky 
vůči UV záření (fotosenzibilizace), ale mohou být i fototoxické. 
Pokud po aplikaci bergamotového oleje na pokožku (případně 
přípravků s jeho vyšším obsahem) dojde k expozici UV zářením, 
může dojít velice rychle k zarudnutí, případně se mohou vytvářet 
tmavě hnědé fleky. 

Mezi éterickými oleji však má bergamotový olej jedno výsadní 
postavení. O inhalacích, masážích či koupelích s bergamotovým 
olejem lze říci, že mají nejsilnější vliv na psychiku. Působí proti 
depresím, stresu, uvolňují nervové napětí. Je o něm známo, že zlepšuje 
i náladu. V dnešní době plné stresu, spěchu a nepříznivých zpráv je 
vynikajícím olejem na aromatizaci prostorů, v nichž trávíme svůj 
čas. Jsou známy i jeho synergické účinky v kompozicích s levandulí, 
pelargonií, růžovou palmou, majoránkou a římským heřmánkem.

Bergamotový olej díky obsahovým složkám (linalylacetát, 
monoterpenické uhlovodíky a monoterpenické alkoholy) vykazuje 
i dobré protizánětlivé a protivirové vlastnosti. Toho lze velice 
dobře využít při nachlazeních, případně i horečkách. Protizánětlivé 

10 ml 312 Kč

30 ml 157 Kč
30 ml 302 Kč
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účinky lze v daném případě posílit například éterickým olejem 
z mateřídoušky či červeného tymiánu. Bergamotový olej lze označit 
jako vynikající součást masážních olejů. Osvědčil se u svalových 
napětí a bolestí. Prakticky stejných účinků lze dosáhnout, pokud 
se použije jako složka v koupelových olejích. 

Je velice vhodným olejem k provonění obývaných prostor pro 
jeho dlouhodobější inhalaci. Vůně bergamotového oleje je 
příjemná a oblíbená, je schopna pozitivně ovlivnit náladu, doslova 
ji lze označit za účinné psychotonikum. Bergamotový olej se též 
velice osvědčil jak při potlačování oněch specifických pachových 

informací daných nemocničním prostředím, tak i pozitivním 
působením na náladu pacientů. Osvědčil se i k potlačení nevábných 
pachů, např. zakouřených prostor, byť řádné větrání samozřejmě 
nenahradí. Vykazuje stimulační a regenerační účinky, detoxikuje, 
osvěžuje pleť a podporuje hojení drobných mikrotraumat. Díky 
jeho aktivní příjemné vůni funguje i jako deodorant. Pro své 
antiseptické vlastnosti bývá bergamotový olej také často používán 
v krémech určených na nečistou nebo mastnou pleť.

Karel Hadek

Brutnákový olej
Brutnák lékařský je léčivka původem z oblasti Středomoří. Latinské označení je Borago officinalis. V současnosti 
se vyskytuje i ve střední Evropě, velice často zplaňuje. Zajímavostí je, že brutnák má chuť okurky a lze se setkat 
i s označením „okurková bylina“. Občas bývá používán jako součást salátových koření. Vnitřní použití byliny jako 
takové je však značně diskutabilní. O brutnáku je známo, že jeho nať, listy, květy i semena obsahují značnou 
koncentraci pyrrolizidinových alkaloidů (dále jen PA) a ty mohou být i v malých množstvích velmi toxické (PA 
jsou sekundární rostlinné složky, které některé rostliny tvoří k ochraně proti býložravcům). 
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Z terapeutického hlediska je však velice zajímavý olej, který se 
vyzískává ze semen této rostliny, a který již PA neobsahuje. To 
je pak hlavní důvod, proč nekonzumovat ani semeno brutnáku, 
ale výhradně jen olej (Borago officinalis seed oil). Vzhledem 
k jeho vysoké ceně jej nelze v žádném případě označit jako 
běžný potravinářský olej. Jako potravinový doplněk (používán 
v malém množství) je brutnákový olej jedinečný. Ze všech 
známých rostlinných olejů vykazuje nejvyšší obsah (cca 22 %) 
polynenasycené mastné kyseliny gamalinolenové (dále jen KGL). 
Např. známý pupalkový olej obsahuje KGL kolem 10 %, olej ze 
semen černého rybízu 15 % (je však extrémně drahý), konopný 
olej 3 %. Za optimálních podmínek lidský organismus působením 
vlastního enzymu desaturáza vytváří katalyticky z dvojnásobně 
nenasycené kyseliny linolové trojnásobně nenasycenou KGL. Tato 
kyselina je pak důležitá např. při syntéze prostaglandinů. Ty potom 
ovlivňují prokrvení, tvorbu mnoha látek včetně hormonů, dále 
trávicích šťáv, srážlivost krve, účastní se imunitních procesů atd. 

Olej lisovaný za studena ze semen brutnáku se díky vysokému 
obsahu KGL tradičně využívá k léčbě různých chronických 
kožních onemocnění (lupénka, ekzémy včetně atopického, 

neurodermatitida, svědivost apod.). Nabízí se zevní použití 
(krémy, masti, oleje), jakož i vnitřní. Při vnitřní aplikaci je známo, že 
brutnákový olej pomáhá i při srdečních chorobách, hormonálních 
problémech či depresivních stavech. Vnitřní použití brutnákového 
oleje je doporučováno při revmatoidní artritidě. Jak již zmíněno, 
KGL lze označit jako prekurzor prostaglandinu E, který má vliv 
na působení ženských hormonů, např. estrogen, progesteron. 
Některé ženy trpící na PMS mají nedostatek právě KGL. Je známo, 
že tato vícenásobně nenasycená mastná kyselina optimalizuje 
metabolické výkyvy, a nabízí tak možnost vyrovnat se s těmito 
pravidelnými měsíčními problémy žen. 

Brutnákový olej díky vysokému obsahu KGL nabízí pomoc při 
hormonálně způsobených depresích v období přechodu. Brutnákový 
olej lze označit za dar přírody, který je schopen v mnoha směrech 
velice pozitivně ovlivnit zdravotní stav organismu, aniž by měl 
jakékoli vedlejší negativní účinky. Z dalších zajímavých složek, které 
brutnákový olej obsahuje, jmenujme fytosteroly, nezanedbatelný je 
i obsah vitamínu E (cca 1.000 mg/kg = 0,1 %). 
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Brutnákový olej je ceněnou surovinou i v kosmetice, hlavně pak 
v regenerativní. Jedná se o nekomedogenní surovinu, často bývá 
označován jako „suchý olej“, protože se velmi rychle vstřebává 
a nezanechává pocit umaštěné pokožky. Díky celkovému složení, 
hlavně pak obsahu KGL, podporuje optimalizaci fyziologických 
procesů pokožky. Pomáhá udržet pokožku zdravou, funkční 
a zpomaluje projevy stárnutí. Působí synergicky s protizánětlivými 
éterickými oleji, je velice vhodnou součástí přípravků na zánětlivou 
pleť (akné, neurodermatitida, rosacea, ekzémy). Zabraňuje 
vysychání pokožky, potlačuje svědivost, zklidňuje její povrch.

Dostatečné množství KGL v pokožce aktivně napomáhá dobrému 
metabolismu pokožky a tím i udržení mladistvého vzhledu. Nejen 
samotný brutnákový olej, ale i přípravky s jeho vysokým obsahem 
se nacházejí i v naší nabídce. 

Za zmínku stojí např. exkluzivní regenerační oleje, LIPIO SÉRA, 
ATOP-DERM a mnohé další. 

Při vnitřním použití brutnákového oleje jako potravinového 
doplňku lze doporučit dávkování 2 až 3 × denně 30 kapek pro 
dospělého člověka (80 kg). U dětí pak postačí povětšinou dávky 
odpovídající jejich váze. Brutnákový olej (jakož i mnohé jiné) 
bývá velice často nabízen kvůli pohodlné aplikaci i v měkkých 
želatinových tobolkách.

Brutnákový olej má celkem příjemnou chuť. Je však třeba jej 
vzhledem k vysokému podílu nenasycených mastných kyselin 
skladovat na temném a chladném místě, ideálně v lednici. Zajistíte 
tak pomalejší „stárnutí“ a tím i prodloužení doby minimální 
trvanlivosti.

Karel Hadek

50 ml 327 Kč

30 ml 389 Kč

30 ml 1265 Kč

100 ml 550 Kč

100 ml 469 Kč
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Opalování se blíží
Neznám nikoho, kdo by se netěšil na jaro a léto. Sluníčko nás zbaví zbytků zásob letargie z chladného období. 
S potěšením budeme využívat možnost pobytu v přírodě. Krom procházek a výletů v zeleni luk a lesů je jedním 
z příjemných způsobů trávení času v přírodě opalování. Pobyt na sluníčku a jeho UV záření zajišťuje tvorbu 
vitamínu D, o jehož zásoby nás připravilo chladné roční období a deficit slunečního svitu. Pobyt v přírodě a naše 
zvýšená pohybová aktivita má pozitivní vliv na hormonální činnost, zlepšuje krevní oběh a látkovou výměnu, 
zvyšuje odolnost vůči infekčním nemocem. Mnohým, jež trpí na různé kožní problémy (lupénka, ekzémy, akné 
apod.), je zvýšená sluneční aktivita nápomocna pro zlepšení jejich zdravotního stavu. 

Také tvorba oné krásné bronzové barvy pokožky je jedním z víta-
ných projevů opalování. Toto je však jen jedna strana mince. Opa-
lování se poslední dobou stalo značně diskutovanou záležitostí. 
Odborníci poukazují na nebezpečí, která mohou být s opalováním 
spojena. Za nejmenší následky lze označit rychlejší stárnutí pokožky 
a tvorbu vrásek. Přílišné a nadbytečné opalování může mít daleko 
horší následky, včetně rakoviny pokožky. I nefyziologické ošetřování 
pokožky (pěny do koupele, sprchové gely či jiné tenzidové přípravky) 
ji funkčně oslabuje, poškozuje a snižuje její jak obranné, tak i regene-
rační schopnosti. Jako obyvatele mírného pásma nás samotný vývoj 
uzpůsobil právě klimatickým podmínkám daným tímto pásmem. 

Ať jsme kdekoli na sluníčku, je nutné vždy vycházet z tzv. vlastního 
ochranného faktoru. Ten je naprosto individuální, lze jej definovat 
jako čas v minutách, který je potřebný k prvotním projevům 
zarudnutí pokožky. U světlovlasých jedinců bude čas k dosažení 
tzv. minimální erytémové dávky podstatně kratší než tmavovlasých. 
Tyto údaje platí pro počátek opalování pro tzv. nepřipravenou 
pokožku. Opakovaným opalováním se vlastní ochranný faktor 
prodlužuje a dosáhne maxima po zhnědnutí pokožky zhruba 
4 až 10násobku původních hodnot. I zde je opatrnost matkou 
moudrosti a správné opalovaní má svoje zásady. I minimální dávky 
UV záření již mají na pokožku negativní vliv. Pokud nepřesáhneme 
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onu minimální erytémovou dávku, se však jedná o poškození, 
která organismus bezproblémově v rámci regenerace odstraňuje. 
V případě, že je ona dávka zhruba 4násobně překročena (zde již 
jde o popáleniny pokožky), vznikají nenapravitelné škody. Pokud se 
dopustíme takovéhoto „opalování“ vícenásobně, nelze se divit, že 
se zpožděním i několika desítek let zjistíme ony neblahé následky. 

Aby opalování bylo prospěšné zdraví, je jedním z nejdůležitějších 
faktorů již sama příprava na opalovací sezónu. Zhruba šest týdnů 
(nejméně však jeden měsíc) před započetím opalovací sezóny 
je vhodné věnovat pozornost našemu jídelníčku. Zde dbáme na 
zvýšený příjem vitamínu E a provitamínu A. Bohužel potraviny 
bohaté na vitamín E jsou současně velice bohaté na tuky, a tedy 
i doslova kalorické bomby. Potřebu provitamínu A pak lze zajistit 
každodenním konzumováním většího množství zeleniny s vysokým 
obsahem betakarotenu (bohatými zdroji jsou mrkev, špenát, 
brokolice, kapusta, rajčata, paprika). Že je organismus dostatečně 
zásoben betakarotenem, nám napoví ono typické žlutooranžové 
zabarvení pokožky. V případě potřeby si organismus z betakarotenu 
vytvoří potřebné množství vitamínu A, který je velmi citlivý na UV 
záření, a právě při opalování se může lehce stát, že je ho nedostatek. 
Obě jmenované složky jsou rozpustné v tucích a jejich požití musí 
být doprovázeno i konzumací tuku (např. mrkvový salát se lžicí oleje 
a citronovou šťávou).

Jak vitamín E, tak i betakaroten jsou silnými antioxidanty a chrání 
kožní buňky před poškozením volnými radikály, jež jsou vytvářeny 
v důsledku expozice pokožky UV zářením. Organismus s dostatkem 
jmenovaných vitamínů nejenže vykazuje minimálně dvojnásobný 
vlastní ochranný faktor, ale je schopen daleko rychleji a efektivněji 
napravovat poškození. Vitamín E má v souvislosti s opalováním 
ještě jednu velice pozitivní vlastnost. Vzhledem k jeho rozpustnosti 
v tucích je velice vhodnou součástí opalovacích olejů, kde krom 
silných regeneračních účinků na pokožku působí i jako UV filtr 

v oblasti kratších vln, které způsobují zarudnutí, případně i spáleniny 
pokožky. Každé navýšení obsahu o 1 % vitamínu E zvyšuje ochranný 
faktor o jednu jednotku. Zde bych však doporučil nejvyšší dávkování 
vitamínu E v opalovacích přípravcích kolem 10 %. 

V případě zamýšleného delšího pobytu na sluníčku se nabízí 
možnost používání různých opalovacích přípravků. V naší nabídce 
se pro tyto účely nacházejí speciální opalovací oleje s ochrannými 
faktory 6, 10, 15, 20. Jedinečnost těchto přípravků spočívá 
v jejich složení. Již při jejich vývoji jsem dbal na použití výhradně 
rostlinných olejů (např. z pšeničných klíčků, jojobový, sezamový), 
které jsou vynikajícím nosičem jak vitamínů, tak i dalších 
obsažených účinných látek. Koneckonců, jedná se o prověřené 
přípravky. Zákazníci, kteří je používají, potvrzují jejich excelentní 
kvalitu a účinky. Vzhledem k použitým surovinám rostlinného 
původu jsou pokožkou velice dobře absorbovány. To znamená, 
že nezůstávají na povrchu a nezanechávají nepříjemný pocit 
„umaštěnosti“ či lepkavosti. Jsou i velice úsporné. Na závěr bych již 
jen zdůraznil, že i opalovací oleje jsou vyráběny bez konzervantů, 
barviv, syntetických a minerálních olejů.

Karel Hadek

Opalování je stále aktuální téma.  
Na BLOGU najdete rady a zkušenosti, 
jak se sluníčkem kamarádit.



Naše pleť bývá v určitých obdobích nadměrně zatěžována. Vlivem různých vnějších i vnitřních faktorů ztrácí svěžest, 
je ochablá a mohou se na ní objevit tmavé pigmentové flíčky. Pigmentové skvrny jsou častým tématem naší poradny, 
proto jsme vám shrnuli nejdůležitější informace o vzniku hyperpigmentace. Dozvíte se některé zajímavé souvislosti 
a pojmy, které pomohou odhalit, proč se nám tyto nevzhledné změny na pleti tvoří, a jak můžete jejich tvorbu omezit. 
Že se stane zaručeně zázrak a pigmentové skvrny vám zmizí, slíbit nemůžeme. Aromaterapie díky účinkům éterických 
olejů přispívá alespoň k jejich zesvětlení. 

Hyperpigmentace je pojem užívaný k označení oblastí 
nerovnoměrné pigmentace na pokožce. Tmavé flíčky na kůži se 
mohou lišit velikostí, tvarem i barvou. Nejsou způsobené jen 
slunečními paprsky, ale mohou to být i jiné vnější vlivy. Mohou 
vznikat jako důsledek hojení poranění pleti či zánětlivých projevů 
akné. Objevit se mohou také během hormonálních výkyvů 
v těhotenství a v klimakteriu, při užívání léků či vlivem stresu. 
Za jejich vznik je také odpovědná nedostatečná funkce jater 
a genetické predispozice. Všechny výše uvedené faktory mohou 
výrazně zvýšit produkci melanocytů, ve kterých se odehrává 
syntéza melaninu. Melanin je pigment, který je zodpovědný za 
barvu pokožky a chrání nejsvrchnější vrstvu kůže před poškozením 
slunečním zářením. Vyskytuje se přirozeně v naší pokožce, vlasech, 
vousech a nehtech. Pokud není distribuován rovnoměrně, může se 

stát, že má pokožka nejednotný vzhled a vznikají na ní pigmentové 
skvrny.  A pokud to přeženete se sluněním, zvyšuje se množství 
melaninu, a vznikají tak tmavé skvrny. 

Sluneční paprsky jsou hlavním spouštěčem zvýšené tvorby 
melaninu a zhoršují již vzniklé stařecké (sluneční) skvrny, melasmu 
a pozánětlivou hyperpigmentaci, které ještě více tmavnou. Pokud 
víte, že máte k pigmentovým skvrnám sklony, nevystavujte se 
přímému slunečnímu záření a při pobytu venku vždy používejte 
přípravky s ochranným faktorem. Velmi důležitá je prevence 
vzniku pigmentových skvrn. Nejdůležitější je v první řadě ochrana 
před sluncem a především pravidelná péče o pokožku. Také 
bychom se měli vyvarovat prostředí s nadměrným znečištěním, 
ale i stresu a používání solárií. 

Hyperpigmentace pleti



19

Předcházet hyperpigmentaci pleti pomáhají přípravky s SPF. 
Chrání pleť nejen před vznikem pigmentových skvrn, ale i vrásek 
a dalších známek stárnutí. Doporučujeme, abyste během celého 
roku na odhalenou pokožku vždy používali přípravek s ochranným 
faktorem. Tím můžete zamezit vzniku tmavých skvrn, zmírnit 
projevy fotostárnutí a zároveň pečovat o pleť s hyperpigmentací.

Pokud je původ pigmentových skvrn daný hormonální 
nerovnováhou, mohou pomoci také bylinky. Drmek obecný 
a kontryhel obecný jsou zdrojem fytohormonů, které dokáží 
stimulovat procesy řízené vlastním tělem produkovanými 
hormony. Pupalka dvouletá je zdrojem esenciálních mastných 
kyselin a podporuje funkci žláz s vnitřní sekrecí. Tyto zmiňované 
bylinky dobře pomáhají s problematickou pletí, jsou účinné 
v boji s akné, ulevují při premenstruačním syndromu a pomáhají 
stabilizovat menstruační cyklus. Ne nadarmo se označují jako 
„ženské bylinky“.

Ideální je pokožku na první sluneční pohlazení předem připravit.
Doporučujeme již od února ošetřovat pleť regeneračním 
obličejovým olejem GERADERM. Jedná se o olej s ochranným, 
uklidňujícím a protizánětlivým účinkem, je vhodný při péči 
o pokožku se sklony k tvorbě pigmentových skvrn a pih. Jeho 
exkluzivní složení pomáhá chránit pokožku před UV zářením 
a před škodlivými vlivy životního prostředí. Pravidelným 
používáním lecitinové emulze ALBIDERM může dojít k zesvětlení 
pigmentu a mírné ochraně před UV zářením. Obsahuje heřmánek, 
rozmarýn, tymián a další éterické oleje, jejichž kombinace 
nepůsobí na některé čichové buňky příjemně. Hyperpigmentace 
se sice neztratí, ale zmírní se kontrast mezi pigmentovou skvrnou 
a zdravou pokožkou. 

PharmDr. Vendula Víchová
Nastavte tvář

sluníčku

30 ml 559 Kč

30 ml 372 Kč
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Dnes už existuje mnoho studií, které dokazují pozitivní účinky slunečních paprsků nejen na naši dobrou náladu, 
ale i na naše zdraví. Všichni známe dávné rčení „Kam nemůže slunce, tam chodí lékař“. 

Věděli jste ale, jaké zdravotní účinky slunce tělu přináší? Když se 
začínají objevovat první sluneční paprsky, začnou se v našem 
hormonálním systému dít věci. Uvolňují se hormony štěstí 
endorfiny a serotonin, jež nám obecně zajišťují dobrou náladu. Také 
se zvyšuje produkce melatoninu, který napomáhá regulovat spánek 
a omezovat problémy s nespavostí. Bylo také zjištěno, že slunce má 
vliv na náš milostný život, libido a že ovlivňuje hladinu mužského 
pohlavního hormonu testosteronu. 

Dnes už téměř každý ví, že díky slunečnímu záření vzniká v kůži 
až 90 % vitamínu D. Ne nadarmo se tedy o něm mluví jako 
o „slunečním vitamínu“. Déčko není ve skutečnosti jen vitamín, ale 

vzhledem k jeho vlastnostem je to tzv. „prohormon“. Je totiž výchozí 
látkou pro syntézu kalcitriolu, což je hormon, který ovlivňuje 
metabolismus vápníku a fosforu a jejich ukládání do kostí a zubů. 
Odborníci se v posledních letech shodují, že dostatečná hladina 
vitamínu D je důležitá nejen pro zdravý růst kostí a zubů, ale také 
snižuje náchylnost k infekcím. Opalováním si tedy posilujeme 
imunitní systém. 

Na druhou stranu pro naši pokožku může nadměrné slunění 
představovat i rizika. Věděli jste, že každé spálení si naše buňky 
pamatují a pro naši pokožku to do budoucna může znamenat rizika 
předčasného stárnutí, poškození DNA a vzniku různých forem 

Slunce je lék. Dávkujte ho 
s mírou, nenechte se spálit
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karcinomu kůže či zhoubného melanomu? Proto je důležité při 
pobytu na slunci najít zdravou rovnováhu a myslet při opalování na 
dostatečnou ochranu. A to nejen v létě a nejen u moře! 

V naší nabídce najdete OPALOVACÍ OLEJE s ochranným faktorem 
SPF 6, 10 (90 % UVB), 15 (93 % UVB) a 20 (cca 95 % UVB). 
V závorce jsou u jednotlivých SPF uvedené hodnoty, jež udávají 
jeho schopnost blokovat UVB paprsky, které způsobují opálení a při 
nadměrném vystavování se slunci spálení. Mezi jednotlivými stupni 
ochrany není tak velký rozdíl. Pro úplnost ještě doplním, že SPF 30 
blokuje maximálně 97,4 % a SPF 50 blokuje 98 % UVB záření. Výše 
ochranného faktoru vyjadřuje účinnost opalovacího přípravku a je 
nejdůležitějším vodítkem při výběru vhodného opalovacího faktoru. 

V receptuře OPALOVACÍCH OLEJŮ je obsažena kompozice 
rostlinných olejů, UV filtrů, třezalkového macerátu a vitamínů, jež 
chrání pokožku před účinky nadměrného UV záření. Protože UV 
záření naši pokožku vysušuje, neměli bychom po každém slunění 
zapomenout na promazání pokožky. Tím jí dodáme ztracenou 
vlhkost a pružnost. Lecitinové balzámy LECISON a PANTESON 
jsou určené k péči o pokožku po opalování. Díky obsaženému 
panthenolu, aloe vera, levanduli a vitamínům pokožku hydratují 
a zklidňují. LECISON obsahuje navíc éterický olej z máty peprné, 
jež pokožku příjemně ochladí a v případě alergických projevů uleví 
od svědění. Pokud pokožku dlouhodobě vystavujete slunečním 
paprskům, oceníte speciální krém ARADEA. V jeho složení se 
nachází jojobový olej, bambucké máslo, panthenol, vitamíny 
A a E a éterický olej ze semen z mrkve. Ten je díky antioxidačním, 
regeneračním a tišícím účinkům  užitečný do opalovacích přípravků 
a přípravků po opalování. Tento krém lze doporučit také pacientům, 
jež podstupují radioterapii.

Delší vystavování slunečním paprskům také narušuje funkci 
mazových žlázek uložených v pokožce a narušuje vnější vrstvu 
vlasu. Vlas vlivem toho ztrácí pružnost, vláčnost, lesk a třepí se. 
Proto je dobré vlasy v letních měsících chránit před škodlivým 
UV zářením pokrývkami hlavy. Pro jejich ochranu a regeneraci 
můžete použít vlasový balzám HAARETOL, jež je bohatý na 
vitamíny A a E a vykazuje přirozený ochranný faktor 4–6. 

Nepodceňujte ani ochranu rtů. Pokožka rtů je velmi tenká a citlivá, 
a proto se rty vlivem slunce, chlorované i mořské vody snadno 
vysušují. Na jejich ochranu se dost často zapomíná. Balzám LIPPEA 
SPF a balzám LIPÍK SPF na rty dětí s ochranným faktorem 10 
obsahují vitamín E, který pomáhá hojit drobné prasklinky a okamžitě 
zklidní vysušené rty. Balzámy pomáhají chránit rty před spálením.

PharmDr. Vendula Víchová

100 ml 411 Kč

100 ml 505 Kč

100 ml 482 Kč

100 ml 350 Kč
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Štípance – co pomůže?
S jarním oteplením se na nás v přírodě chystají i drobné nepříjemnosti v podobě kousavých breberek. Nastává 
čas vybavit se repelentními přípravky. Mezi nejúčinnější repelentní éterické oleje patří ten z citronové trávy, 
pelargonie, hřebíčku, bazalky, eukalyptu a máty.

Naleznete je v řadě našich přípravků s antiparazitárními 
účinky, např. v oblíbeném lihovém spreji ANTIINSEKT SPRAY 
nebo TROPFI SPRAY i ve směsích éterických olejů REPELIN, 
TROPFINOL nebo GELSINEX, které použijete doma v difuzéru 
nebo aromalampě.

Pokud jste pro svého čtyřnohého psího miláčka pořídili 
INSI SPRAY, nemusíte se bát použít jej sami. Suroviny jsou stejně 
kvalitní jako v „lidské“ řadě. Spousta spokojených zákazníků jej 
před procházkou používá pro sebe i své děti. 

Co na již vzniklé štípance?
Reakcí na sliny parazita po kousnutí vzniká lokální zánět, mezi 
jehož projevy kromě svědění patří zčervenání a otok. Éterické 
oleje dokážou pomoci právě svým zklidňujícím protizánětlivým 
účinkem, tlumí bolest a svědivost. 

• Na štípanec aplikujte naši novinku ŠTIPÍK v praktickém balení 
roll-on. Obsahuje silně zklidňující LEVANDULI, MYRTU 
pečující o zánětlivou pokožku, protizánětlivou KOPAIVU, 
antiseptický ČAJOVNÍK. HŘEBÍČEK má silné antimikrobiální 
účinky, působí také jako lokální anestetikum, tzn. znecitlivuje 
bolestivou oblast. Základem je dezinfekční ethanol společně 
s ricinovým olejem. 

• Při výrazném svědění štípanec zakápněte neředěným 
éterickým olejem z LEVANDULE, KOPAIVY nebo tasmánské 
KANUKY.

• Heřmánkový balzám INTIMISS pomůže s následnou péčí, 
zejména u rozškrábaných změn. Promastí pokožku a díky 
antiseptickému účinku éterických olejů bude bránit rozvoji 
bakteriální infekce. 

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D. 



23

reklama štípance

Proti komárům
a na štípance

10 ml 342 Kč

100 ml 255 Kč

10 ml 191 Kč 10 ml 274 Kč

10 ml 277 Kč
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Aromaterapeutický kufřík na léto 
(aromaterapie na cesty)
Léto máme za dveřmi a my bychom už měli začít s vybavováním našich cestovních lékárniček, které nám 
pomohou se situacemi, jež nás doma běžně nepotkávají. Zvrtnutý kotník, namožení svalů, o kterých jsme neměli 
ani tušení, úpal, alergická reakce na podivnou květinu, puchýře z neprošlapaných bot či štípnutí exotickým 
komárem, to mohou být kratochvíle, které prověří naši lékárničku.

V dobře vybavené lékárničce by neměla chybět dezinfekce. 
Nabízíme šetrné dezinfekční přípravky, jejichž účinnost je ověřena 
Státním zdravotním ústavem. Lecitinové emulze DESISTRONG 
a DESICITRO nejen že krásně voní po éterických olejích, ale také 
šetrně pečují o citlivou pokožku, kterou zároveň dezinfikují.

Mnoho z nás se těší na aktivní dovolenou, avšak co na to naše 
svaly? Pro úlevu bolavých svalů po neobvyklé fyzické zátěži 
a jejich regeneraci po námaze s sebou přibalte masážní emulzi 
DR. VOŠTĚP. Zejména v letních horkých dnech oceníte také 

masážní chladivou emulzi COPACOOL. Ten využijete nejen po 
sportu, ale i při relaxační masáži. Dobrou zkušenost s ním máme 
i při ošetřování štípanců a různých kožních projevů alergie. Je 
vhodný i na citlivou pokožku dětí a nezpůsobuje podráždění kůže 
vystavené slunci.

Ať už pojedeme kamkoliv, slunce nás bude doprovázet celé léto. 
Zde je nejdůležitější myslet na prevenci v podobě ochranných 
prostředků jako jsou OPALOVACÍ OLEJE s SPF. V případě, že 
ke spálení už dojde, ošetřete pokožku zklidňujícími lecitinovými 
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balzámy PANTESON s panthenolem, levandulí a aloe vera nebo 
LECISON. Ten obsahuje navíc éterický olej z máty peprné, která 
působí chladivým efektem na podrážděnou pokožku. 

Na dovolené se Vám bude hodit gel z ALOE VERA. Přinese 
okamžité osvěžení pokožce, ale i vysušeným vlasům, které v létě 
ničí chlor, sluníčko či mořská slaná voda. ALOE VERA GEL v lahvičce 
s rozprašovačem může pomoci také při hojení ran, jako jsou odřená 
kolena, spálená záda, ale také štípance od komárů. Výborně 
regeneruje, hydratuje a zklidňuje pokožku s alergickými projevy. 

Díky svým jedinečným vlastnostem by neměl v domácí a cestovní 
lékárničce chybět éterický olej z LEVANDULE. Má vysoce hojivé 
účinky a ulevuje od bolesti. Využijete ji nejen při ošetření drobných 
oděrek, odřenin a spálenin, ale také při zánětu ucha. Levandulová 
vůně působí uklidňujícím dojmem. Pomůže při stresu, který nás 
někdy doprovází při balení se na cesty. 

Nevolnost z cestování, tzv. kinetóza, postihuje na delších cestách 
nejčastěji děti. Citlivější k rozvoji kinetózy jsou ženy během 
menstruace a v těhotenství a osoby často trpící migrénami. 
Aromaterapie může pomoci vůní z MÁTY PEPRNÉ (u dětí je 
vhodnější použít MÁTU KADEŘAVOU), ZÁZVORU, CITRÓNU 

a BAZALKY. Nakapejte pár kapek na oblíbeného plyšáka, na malý 
polštářek anebo do inhalačních tyčinek. Éterický olej tak můžete 
přičichávat podle potřeby během jízdy.

Dnes je téměř každé auto vybavené klimatizací, která v létě jede 
na plné obrátky. Pokud nás čeká delší cesta anebo jsme vlivu 
klimatizace vystavováni příliš často, trpí především naše dutiny. 
Pomoci by mohl NOSNÍ OLEJ či NOSNÍ OLEJ BABY. Ochrání 
sliznici dýchacích cest před nadměrným vysušováním. 

Pro ochranu proti dotěrnému hmyzu poslouží spreje s éterickými 
oleji, které mají dobrou snášenlivost. Spreje ANTIINSEKT SPRAY 
a INSI SPRAY mají osvěžující a ochranný účinek proti hmyzu. 
Nastříkejte je na oblečení, boty, záclony nebo povlečení a vyvarujte 
se náletům nenasytného hmyzu. 

A co pomůže na všechny možné „bolístky“? Různé odřeniny, 
ukopnutý palec, puchýře a poraněnou pokožku pomůže rychle 
zhojit balzám s velice všestranným použitím. INTIMISS by vám na 
dovolené určitě neměl chybět. Jeho vysoce hojivé a regenerační 
účinky využijete doslova od hlavy až k patě.

PharmDr. Vendula Víchová

50 ml 265 Kč

500 ml 338 Kč

10 ml 244 Kč

10 ml 249 Kč10 ml 342 Kč

10 ml 310 Kč
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Poklady z úlu v našich přípravcích 
Květen je v plném proudu a dělá čest svému jménu. Příroda je jako velká rozkvetlá zahrada a zvuk slastného 
bzučení nenasytných včel zní jako relaxační hudba. Výsledkem neúnavné práce včel jsou biologicky cenné 
a lidskému zdraví prospěšné látky, jako je med, propolis, mateří kašička a včelí vosk. V pečujících kosmetických 
přípravcích se s těmito včelími produkty běžně setkáte a naleznete je i v našich přípravcích. 

MED je jednou ze základních kosmetických surovin používaných 
v péči o pokožku už od pradávna. Je plný antioxidantů, antibakte-
riálních složek, vitamínů a minerálů.  Díky těmto vlastnostem má 
skvělé hojivé účinky, které pokožku regenerují a chrání. Je možné 
ho použít také jako krytí při hojení ran nebo popálenin. 

• Má zvlhčující účinek – udržuje zdravou hydrataci pokožky. 
• Pomáhá hojit ranky, odřeniny, akné.
• Funguje jako anti-aging a produkty proti vráskám. Je bohatý 

na antioxidanty.
• Podporuje regeneraci a zjemnění pokožky.
• Zlepšuje látkovou výměnu v kůži a podporuje mikrocirkulaci. 

Oceníte jej zejména v maskách. 

Zklidňující a hojivou sílu medu pocítíte na vlastní kůži po nanesení 
pleťové masky AKTIDERMA LY.

100 ml 211 Kč

50 ml 335 Kč

6,5 ml 280 Kč

6,5 ml 220 Kč

6,5 ml 231 Kč
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VČELÍ VOSK je stavební složkou včelích pláství, je vyráběn 
včelami-stavitelkami pomocí voskotvorných žláz. V kosmetice 
zastává funkci zahušťovadla. Zvyšuje přilnavost přípravku na kůži, 
upravuje hustotu a je důležitý pro úpravu konečné konzistence 
přípravku. Chrání pokožku proti vnějším vlivům a pomáhá dalším 
látkám pronikat do kůže. Setkáte se s ním například v balzámech 
na rty, krémech či mastích. Včelí vosk nezpůsobuje fototoxické 
reakce a vyvolává minimální nebo žádné podráždění. 

Včelí vosk naleznete v našich přípravcích např. v balzámech na rty 
LIPPEA, LIPÍK, HERPILAN, TANALIP.

Nejcennějším a také nejvzácnějším produktem včel je bezpochyby 
MATEŘÍ KAŠIČKA. Tato výživa pro včelí královny a potrava larev se 
v přírodní medicíně používá po staletí a je označována za „královský 
elixír mládí“. Je produkována žlázami mladých dělnic a v kosmetice je 
oblíbená pro své výrazné omlazující účinky. Proto se stala nedílnou 
součástí krému pro zralou pleť, který získal po mateří kašičce i název 
GELEE ROYALE (mateří kašička = fr. gelee royale). 

Posledním produktem z včelí „dílny“ je i PROPOLIS – tmel, který 
včely vyrábějí z lepkavé hmoty získané na pupenech stromů. Jeho 
výroba je náročná, zdlouhavá, a proto je ho v úlech málo. O to víc 
je cennou surovinou, ve které bylo zjištěno přes třicet léčivých 
látek. Voňavá antibakteriální směs je oblíbená pro své hojivé 
a antiseptické účinky. Obvykle se používá ve formě lihového 
extraktu. Oceníte ho při hnisavých infekcích, vyrážkách, akné, 
hojení ran a spáleninách. Jeho sílu objevíte v ELEUTHEROCOCC-
PROPOLISOVÉM pleťovém toniku. PROPOLIS působí hojivě 
a nemusí se ho bát ani lidé s citlivou pokožkou.

Bez včel a jejich práce by ani život člověka neměl dlouhého trvání. 
Důležitost včel definoval již Albert Einstein slovy: Pokud by 
zmizely na Zemi včely, zbývají lidem jen čtyři roky života.

Využívejme proto jejich benefitů s pokorou a vděčností. 

Ing. Lenka Rigová 

Na její přípravu potřebujete jen med v tekuté formě a levandulový éterický olej. Do 50 g medu přidáme 2–3 ml (60–90 kapek) 
levandulového oleje a řádně vmícháme. 

Medovou mast nanášíme na odřeniny, které jsou znečištěny mechanickými nečistotami (prach, štěrk, písek) a překryjeme obvazem. 
Med nečistoty z rány doslova vytáhne na obvaz, levandule ránu dezinfikuje a brání jejímu zanícení. Lze tím předejít i hnisání rány 
a případné tvorbě jizvy. Osvědčila se i při řezných ranách. 

TIP! Domácí medová mast
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SALTERICA a SEBOÖL  
aneb s vůní táborových ohňů 
Určitě všichni víte, jak kouřově „voní“ vaše oblečení po večerním posezení u venkovního ohně. Je prosycené 
nostalgickými vzpomínkami na dětství, na mastný špekáček a v hlavě se pomalu rozeznívají první tóny krásné 
Dajány. Stejnou vůni mají i přípravky s obsahem březového dehtu SALTERICA, SEBOÖL a SEBOSAN. Je to taky 
aromaterapie, ale přesto na jejich specifickou vůni zákazníky vždy dopředu upozorňujeme. 

Vůni březového dehtu vezme na milost jen velmi malé procento 
zákazníků. A to zejména ti, na jejichž kožní problémy jsou všechny 
ostatní přípravky krátké.  Jedná se většinou o zákazníky postižené 
lupenkou, seboroickou dermatitidou, ekzémy a akné. Březový dehet 
má silně protizánětlivé, protiplísňové a antimikrobiální účinky. 
Vzniká suchou destilací dřeva různých druhů bříz. Je to hustá 
červenohnědá tekutina, špatně rozpustná ve vodě a dobře v lihu. 

Náhoda tomu chtěla, že při kontrole kufru s přípravky, který vozíme 
na kurzy, sáhla moje ekzematická ruka po SALTERICE.  To, že voní 
jako uzené maso, jsem věděla, ale to, že mi přinese rychlou úlevu, 
jsem však netušila. Protože jsem známá tím, že na sobě zkouším 
cokoliv jde rozetřít, ihned jsem si ruce namazala. Po zhruba dvou 
hodinách přišla úleva v podobě zmírnění začervenání a pocitu 
horkosti pokožky. Spolu s mořskou solí krém pomáhá mírnit zánět, 
podporuje detoxikaci pokožky a působí na intenzivnější látkovou 
výměnu, lymfatický systém a pohyb tělních tekutin. Kůže bledne, 
neštípe, nesvědí, ale díky soli je celkem vysušená. Promašťuji ji 
tedy jedním z nejsilnějších kalibrů, který v nabídce máme, a to 

LECITINOVOU MASKOU. Nic nedbám na posměšné pozdravy 
kolegů: „Á, zdravíme naši klobásku.“ Když to funguje, ať to klidně 
smrdí. Prostě holka k nakousnutí. 

Stejný úspěch mám i s mycím olejem SEBOÖL. Myji si s ním ruce 
a někdy i vlasy. Ve vlasové pokožce se mi občas dělají svědivé 
zarudlé flíčky zejména po zimním nošení čepic. Stačí umýt vlasy 
SEBOÖLEM a mám na pár dní od svědění pokoj. Kouřová vůně 
z vlasů sice lehce cítit je, ale vlasy jsou krásně lesklé a pokožka hlavy 
je zklidněná. A o to jde. Od zákazníků vím, že tento olej používají na 
mytí celého těla při výskytu lupenky a seborei. 

Až budete tento článek číst, bude sezóna táboráků, grilování 
a venkovních ohňů již v plném proudu. Třeba vás kouřová vůně 
polechtá v nose a informace o vůni březového dehtu, který pomáhá, 
se dostane k těm, kteří ji potřebují. 

Ing. Lenka Rigová 
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Trendem letošní  
sezóny je samet 
Známkou luxusu nemusí být jen drahá auta 
a nejmodernější technologické výstřelky, 
ale také to, že halíte své tělo do drahých 
látek, např. do sametu. V našem případě 
to znamená proměnit svoji pokožku 
v samet. A to doslova! Pomocí sametově 
jemné textury krému BODYEM ROY. 
Základ z bambuckého másla spolu s oleji 
z pupalky, brutnáku, jojoby a vlašských 
ořechů vytvoří jemný, dobře roztíratelný 
krém, po jehož aplikaci získá pokožka 
doslova sametovou hebkost. Éterické oleje 
z grepu, mandarinky, jasmínu a canangy 
zahalí každý centimetr vaší pokožky 
do příjemné květinové vůně podobné 
parfému. Využijete ho pro každodenní 
péči o pokožku celého těla, ale oceníte ho 

i v při výskytu kožních potíží, jako je ekzém, 
lupenka, seborea a plíseň. Chybu neuděláte, 
když jeho použití rozšíříte i na ošetření 
pleti. Jedná se o exkluzivní tělový krém, 
který si zamilujete díky jeho nezaměnitelné 
konzistenci a ultrazjemňujícím účinkům.

Jeho regenerační účinky oceníte v letním 
období také jako skvělou péči po slunění. 
Pro ty, kteří dávají přednost přípravkům 
bez vůně, existuje i neutrální varianta 
BODYEM NEUTRAL. 

Věříme, že si krémy BODYEM zamilujete. 

Lenka Rigová 

Ráda bych se podělila o svou zkušenost s tělovým krémem BODYEM ROY. 
Je trochu hutnější, ale velmi dobře se vstřebává a chrání pokožku i v místech, kde 
dochází vlivem pocení k nepříjemným pocitům. Lze jej skutečné používat na celé tělo, 
včetně rukou i nohou. Jsem ráda, že jsem tento krém objevila a mohu jej doporučit.

JM.
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ORANGE SANITOL
Ověřený zákazník Agáta 
100 %  Doporučuje produkt
• Neskutečně omamná vůně pomeranče!
• Krásně čistí
Vozíme si přípravek i s dětmi na tábor, kde už každý touží po tom mít 
umytou chatičku právě tímto přípravkem. :)

Ověřený zákazník 
100 % Doporučuje produkt 
Mala som niekolko vzoriek, az som si nakoniec objednala tento 
produkt. Krasne voni, podla je vonava a leskla, v dome sa drzi dlho 
pocit sviezosti. Produkt som pouzila aj na interierove dvere a skrinky 
v kupelniach, uzasne ciste, bez smuh a vonave. Po pouziti tohto 
produktu mam v dome dlho vonu, urcite doporucujem a budem 
objednavat aj v buducnosti.

MELINKA
Ověřený zákazník 
100 % Doporučuje produkt 
Vhodné pro atopika na promazávání. :-)

Ověřený zákazník 
100 % Doporučuje produkt 
Rychle se vstřebá a hezky voní.

RECENZE

100 ml 279 Kč
500 ml 477 Kč

100 ml 224 Kč
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ŠALVĚJOVÝ SPRCHOVACÍ OLEJ 
Ověřený zákazník 
100 % Doporučuje produkt 
Krásně voní a míň se pak potím.

ELEUTHEROCOCC-PROPOLISOVÉ PLEŤOVÉ TONIKUM
Ověřený zákazník 
100 % Doporučuje produkt 
Už dlouho jsme hledali něco co opravdu prudké zánětlivé akné 
alespoň zklidní, ale velké množství produktů stálo jen hromadu 
peněz a naprosto bez účinku. U tohohle produktu jsme jak mi osobně 
tak i naši klienti našly konečně ten pravý zázrak. Vhodný určitě pro 
všechny co nemají problém s včelími produkty. Komedon se zatáhne 
a do 1 h zmizí lesklý otok, který se postupně začně stahovat. Další 
velkou výhodou je úžasné balení v roll-on pro snadnou aplikaci.

GIRL PLEŤOVÉ TONIKUM
Ověřený zákazník Lenka 
100 % Doporučuje produkt 
Naše 14letá dcera používá nejvíce. Teď už kupuji zrovna v 500ml 
balení i s dávkovačem.

AUTOPARFÉM FLIRT
Ověřený zákazník 
100 %  Doporučuje produkt 
Mám ho nejen v autě, ale i doma ve skříni a prádlo krásně voní

EUKALYPTO-TYMIÁNOVÝ KOUPELOVÝ OLEJ
Ověřený zákazník Pajda 
100 % Doporučuje produkt 
Tento produkt používám již několik zimních období, vždy, když na 
mne něco leze, tak se vykoupu v tomto oleji a dodržuji předepsaný 
postup a jsem jako rybička.

100 ml 318 Kč

100 ml 211 Kč

100 ml 112 Kč

5 ml 69 Kč

100 ml 380 Kč
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Ověřený zákazník Jitka Thomasová 
100 % Doporučuje produkt 
+ Čich, jako prastarý smysl spojený s emocemi se tu bohatě nasytí 
a naladí mě na optimistično, rovněž se dobře dýchá a antiseptických 
účincích éterických olejů je také dobré vědět. 
– Neznám takovou.
• Čistá vůně
• Bez chemie
• Vánoční dárek za objednávku
Voní moc hezky. Třeba vůni spánku míchám s freshness, protože 
samotná vůně spánku je na mě moc, ale toto je příjemná vůně. Ráno 
jí stříkám na matraci a polštář. Večer odkryji. Mám pak „pocit“ čistoty 
a svěžesti. I na dřevěné kolíčky do skříně mezi oblečení. 
Díky přípravkům KH mám docela probém s „drogérkou“. Všechno mi 
smrdí chemií. Toto je čistá příroda. Doporučuji

ANEMOS
Ověřený zákazník Lenina 
100 % Doporučuje produkt 
Miluju. Hned po uvedení jsem po něm skočila, mám už třetí 
balení. Mám ho doma, v práci i miniaturu v kabelce. Mám s ním 
v respirátoru lepší pocit a snad i díky němu netrpim už druhý rok 
na zánět nosohltanu. Voní krásně po pomerančích + něco navíc. 
Zhluboka dýchat

HAARETTE Q
Ověřený zákazník 
100 % Doporučuje produkt 
Zkušenosti má maminka a na její doporučení jsem přípravek koupila 
na problémy s padáním vlasů a svěděním vlasové pokožky po 
prodělaném těžkém covidu. Doufám,že mi pomůže tak,jako pomohl 
mamince.

100 ml 314 Kč

100 ml 313 Kč

100 ml 934 Kč



Voňavá poznávací 
sada pro děti
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Parazité a aromaterapie
Parazité – cizopasníci v našem těle vytvářejí odpad, toxické látky, které poškozují orgány a narušují tělesné 
funkce, což může vést k vážným onemocněním. Výskyt parazitů v organismu může způsobovat poruchy 
paměti, psychiky a spánku. Parazité a jejich toxiny mají vliv na celkovou funkci imunitního systému, na vznik 
chronických alergií. Často způsobují růst různých novotvarů v těle, jako jsou cysty, myomy i kožní změny.

Parazité nejsou pouze výhradou zvířat. Špatně umytá zelenina, 
hygienicky nečisté ruce. Člověk, stejně jako zvíře, je schopen být 
hostitelem různých parazitů, od mikroskopických až po několik 
metrů dlouhé tasemnice. Paraziti se nevyskytují jen ve střevech, 
ale téměř v každé části těla, v játrech, svalech, plicích, hltanu, krvi, 
kůži, mozku, dokonce i v očích. U mnohých parazitů záleží na 
vývojovém stádiu, ve kterém se zrovna nachází. 

Pomoci od parazitů může pravidelná očista střev – klystýry, 
ozdravné půsty, hladovky. Nedílnou součástí stravy by měly 
být rostliny, byliny, o kterých nám již babičky říkaly, že jsou 
proti parazitům a broukům. Vzpomeňte na topinky s česnekem, 
česnekovou polévku nebo pomazánku, když jsme měli roupy. 

Jaké další rostliny zařadit do jídelníčku? 
ČESNEK používáme pravidelně do polévky, pomazánky nebo 
při pečení masa. Podobně je tomu s kořením OREGÁNO – 
DOBROMYSL, TYMIÁN, HŘEBÍČEK, KMÍN, KURKUMA, 
KORIANDR, FENYKL, BAZALKA, které bývají občasnou součástí 
našich pokrmů. PELYNĚK je používán do speciálních čajových 
směsí. Méně známé je KADIDLO, lze rozpustit ve vodě a popíjet. 
ČERNÝ KMÍN neboli černucha je součástí chlebového koření. 
Druhou formou této rostliny je semenný olej. 

Pokud zapátráte v paměti, najdete další. Používat čerstvou nebo 
sušenou bylinu můžete jako dochucovadlo jídel nebo k nálevům 
či čajům na popíjení. Nejlépe je použít čerstvou rostlinu, neboť 
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obsahuje silice. Pro antiparazitní účinek však potřebujeme větší 
množství rostlin nebo vyšší koncentrace jejich silic… tak, jak je 
tomu v případě ENDOPARAZINU.   

A jak to souvisí s aromaterapií?
Éterické oleje se vyrábějí ze siličných rostlin. Jejich účinků využívá 
farmacie a potravinářský průmysl. Používání koncentrovaných 
éterických olejů může být nebezpečné! Každý z nás, kdo se 
rozhodne pro vnitřní používání, tak činí z vlastního rozhodnutí 
a nese za to plnou odpovědnost! Pokud však dodržíte dávkování, 
je vnitřní použití bezpečné. Vždyť se s nimi běžně setkáváte jako 
s přídatnými látkami v řadě potravin i nápojích, např. v ginu. Ten 
obsahuje nejkvalitnější éterický olej z jalovcových bobulí. Éterické 
oleje ze siličných rostlin jsou i součástí kapek na kašel. 

U nás používáme éterické oleje při výrobě směsí. Většinou jsou 
doporučeny pro masáž nebo do aromalampy. Výjimku tvoří směsi 
AROMAFAUNA, které doporučujeme zvířatům přidávat do oleje, 
na zrno nebo seno a následně podávat k jídlu. U psů podáváme 
želatinovou tobolku s doporučenou dávkou směsi ENDOPARAZIN. 
A světe div se, tasemnice, škrkavky opouštějí tělo zvířete. Dnes 
tuto směs používají na vlastní odpovědnost i lidé. 

Nabídku jsme rozšířili o směs ENDOSMALL. Použité éterické olej 
jsou známé svým působením na hlísty, kokcidie a další obtížné 
parazity. Ale to není vše, všechny oleje i byliny ze kterých jsou 
vyrobené, podporují imunitu a tělesné funkce organismu. 
Detoxikují! Působí nejen na tělesnou schránku, ale i na psychiku. 
Pročistí tělo i přes trávící ústrojí, pokožku i nervovou soustavu. 

Ti z vás, kdo mají doma buldočka, tak vědí, že otevřít mu tlamu 
a podat tobolku je nemožné. Takže naše BE MY JOY dostává směs 
přímo kapátkem do tlamy 3–4 kapky. Zkoušela jsem samozřejmě 
i na sobě, na rozdíl od JOY jsem kapala do tobolky 15 kapek 
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a užívala 2×  denně po dobu 7 dní. Po týdenní přestávce lze 
kúru zopakovat. Pokožka mi příjemně voněla a dech po otevření 
tobolky byl příjemný.

Vhodným nosičem pro vnitřní používání éterických olejů je olej 
z černého kmínu nebo kokosový olej. Vytvoříte tak ochucenou 
olejovou zálivku na salát.

HŘEBÍČEK stimuluje CNS. Používá se při nervovém vypětí 
a celkové nervové slabosti.

TYMIÁN – neurotonikum a stimulans psychiky, zmírňuje hněv, 
zjemňuje mysl, dodává odvahu a morálku. Vhodný při depresi 
a stranění se lidí, při pesimismu.  Při pochybování o sobě, dodává 
sebedůvěru.

BAZALKA – nejúčinnější nervové tonikum, napomáhá koncentraci 
při nervozitě, psychickém přetížení, mentálním vyčerpání. Vhodná 
při nespavosti. Celkově osvěžuje, tonizuje.

FENYKL podporuje trávení, pomáhá přijmout i nepříjemné 
zkušenosti, umožňuje důvěrné sebevyjádření, prohlubuje 
mateřské city.

KMÍN – antidepresivum, čistí hlavu, přináší vytrvalost, 
odhodlanost, jistotu, stálost a uzemnění. 

MUŠKÁTOVÝ OŘECH oceníte při únavě a slabosti, otevírá mysl 
vnímání citů a umožňuje jejich projevení, rozrušuje emoční bloky.

Všechny zmíněné byliny znáte z kuchyně. Používáte je jako koření 
při přípravě pokrmů. Umíte s nimi pracovat. Víte, jaké množství 
je potřeba použít, aby byl pokrm chutný. Zkuste to stejně, pokud 
se rozhodnete používat éterické oleje vnitřně. Šetřete jimi jako 
šafránem… Méně znamená více. 

Michaela Švorcová
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Éterické oleje proti hmyzu – 
zkušenosti zákazníků
Rostliny vytváří silice s cílem bránit se před škůdci, tedy i před škodlivým hmyzem a roztoči. Proč nevyužít tyto 
repelentní schopnosti éterických olejů při boji s obtížným hmyzem a krev sajícími parazity? 

Různé éterické oleje působí proti různým druhům obtížného 
hmyzu nebo roztočů s různou intenzitou. Řada výzkumů se na 
éterické oleje zaměřila jako na zdroj nových účinných složek 
repelentních přípravků (např. limonen, geraniol, sloučeniny 
získané z levandule). Jejich výhodou je biologická odbouratelnost. 
Pro naši i zvířecí kůži mají jistě přirozenější složení než syntetické 
repelenty. Nevýhodou je jejich těkavost, rychle se odpařují, tomu 
tedy musí odpovídat frekvence aplikace nebo v případě použití na 
tělo vhodný nosič, který éterické oleje déle „udrží“. 

Tipy zákazníků používajících éterické oleje a aromaterapeutické 
přípravky v boji proti vnějším parazitům:

Na procházce do přírody: 
• ANTIINSEKT SPRAY
• Pokud jste pro svého čtyřnohého psího miláčka pořídili INSI 

SPRAY, nemusíte se bát použít jej také sami. Suroviny jsou 
stejně kvalitní jako v „lidské“ řadě. Spousta spokojených 
zákazníků jej před procházkou používá pro sebe i své děti. 

• TROPFI SPRAY zaměřený hlavně na komáry
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• Směsi éterických olejů TROPFINOL, REPELIN, GELSINEX, 

INSEKTIN pro aplikaci do difuzérů, aromalamp nebo na 
k tomu určené předměty. Zejména TROPFINOL je oblíbený 
při letním posezení venku – použijte nejlépe do difuzéru nebo 
nebulizéru. Pomůže odehnat hmyz znepříjemňující náladu. 

• THYMI SPRAY a DESINF pro ošetření čalouněného nábytku, 
matrací, koberců, autosedaček, pelíšků a ubikací domácích 
mazlíčků.

Pro Vaše mazlíčky: 
• Vašim zvířecím mazlíčkům díky repelentně působícím 

éterickým olejům pomůže INSI SPRAY a FAUNA SPOT ideálně 
v kombinaci s mycími oleji HY-INSI a HY-FLEA. 

• Při letní dermatitidě koní se osvědčila kombinace nosného 
oleje FAUNA LECITOL N se směsí éterických olejů INSEKTIN. 
V případě dotazů se neváhejte obrátit na naši poradnu. 

Štípance:
• Při výrazném svědění štípanec zakápněte neředěným 

éterickým olejem z KOPAIVY, LEVANDULE nebo tasmánské 
KANUKY.

• Novinka ŠTIPÍK v praktickém balení roll-on. 
• Heřmánkový balzám INTIMISS pomůže s následnou péčí, 

zejména při rozškrábaní kousanců. Díky antiseptickému 
účinku éterických olejů bude bránit rozvoji bakteriální infekce. 

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D. 
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Jarní péče o ovocné stromy a keře
Naše klima se mění a s těmito změnami přibývá také škůdců a chorob, kteří by dřívější tuhé zimy nepřežili. 
Proto je nezbytné pomoct ovocným stromům od těchto přezimujících škůdců, mezi něž patří například svilušky, 
štítenky, vajíčka mšic nebo píďalky. Tito škůdci v různých vývojových stádiích k přezimování využívají starou 
kůru stromů (tzv. borku). Kromě škůdců bývá borka ideálním místem také pro vznik houbových chorob, a to 
kvůli vysoké vlhkosti, která je za starými šupinami kůry. 

K postřiku proti škůdcům doporučujeme použít přípravek 
INSECT-STOP. Ten obsahuje rostlinný olej zaderahu indického 
(Azadirachta indica), jehož zásluhou dochází k narušení tvorby 
hmyzích hormonů a larvy se pak přestávají vyvíjet. Proti houbovým 
chorobám pak proveďte postřik přípravkem FUNGHI-STOP 
s obsaženými éterickými oleji z fenyklu, tymiánu a saturejky, 
které jsou známé svými antimykotickými účinky. Pro postřik proti 
přezimujícím škůdcům a chorobám doporučujeme dávku 30 ml 
přípravku na 1 l vody. 

Před samotnou aplikací postřikové emulze je vhodné pomocí 
škrabky jemně odstranit ze stromů starou kůru. K oškrabání 
nepotřebujete žádné speciální nářadí, můžete k tomu použít 

například hranu lopatky nebo motyčky. Pod strom rozprostřete 
plachtu tak, aby do ní padaly seškrabky borky, ty pak spalte. Při 
oškrabování postupujte jemně a opatrně, abyste nepoškodili 
živou část kůry. Ideální čas pro odstranění staré kůry je už v lednu, 
ale ani teď ničemu neuškodíte. 

Aby byl účinek obou přípravků co nejvyšší, zvolte takové počasí, 
aby postřik nebyl příliš brzo smyt deštěm nebo vám aplikaci 
nekomplikoval silný vítr. 

Iva Šimonková
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Pěstujte jahody s AROMAFLOROU
Není nad domácí jahody… Jsou sladké jako med a ta vůně! Jak ale docílit co nejbohatší úrody? Pokud jste 
nestihli sazenice jahod zasadit na podzim, nezoufejte. Stihnete to ještě teď na jaře. 

Důležité je poskytnout sazenicím kvalitní prostředí, aby rychle 
zakořenily a začaly rychle kvést. Pro jarní sadbu jsou určeny různé 
odrůdy tzv. frigo sazenic, které se při správných podmínkách 
rychle rozrůstají. Jak se odlišují od jiných sazenic? Jde o rostliny, 
které byly sklizeny na podzim. Po odstranění listů, kdy rostlině 
zbude jen srdíčko a kořeny, se sazenice ukládají do chladicích 
boxů, kde přečkají až do jara. 

S výsadbou počkejte do příchodu opravdového jara, kdy budou 
denní teploty stabilně převyšovat 10 °C. Jahodám vyberte slunné 
místo, pozor dávejte na průvan. Půda by měla být kyprá, nejlépe 
hlinitopísčitá a samozřejmě bohatá na živiny. Pokud máte strach, 
že je půda vyžilá, můžete do ní zapravit zralý kompost, ne hnůj! 
Ten lze použít pouze na podzim. Teď na jaře už by se nestihl 
správně rozložit a sazenice by spálil. Pokud nemáte přístup ke 
kvalitnímu kompostu, doporučujeme k obohacení půdy použít 
sypký přípravek PLANT-PROTECTOR, který kromě toho, že dodá 

rostlinám potřebné živiny, také posílí jejich obranyschopnost proti 
škůdcům a chorobám. PLANT-PROTECTOR je nutné předem 
smíchat s částí substrátu. Takto obohacený substrát dejte do 
připravených jamek pro jahodové sazenice. Při ukládání sazenice 
dávejte pozor na kořínky, které musí směřovat dolů, neměly by být 
přehnuté nebo zkroucené. Srdíčka sazenic musí být zároveň se zemí. 
Sazenice poté přihrňte substrátem bez PLANT-PROTECTORU, 
tak zajistíte správné působení sypkého přípravku. Více informací 
o správném používání PLANT-PROTECTORU naleznete na 
stránkách AROMAFLORY. Pokud se chystáte zasadit jahody do 
truhlíku, bude stačit 5 g sypké směsi na 1 l substrátu. Při výsadbě 
do volné půdy použijte 10–20 g na 1 l substrátu.

Na první lístky jahodových sazenic se za příznivých podmínek 
můžete těšit už po dvou týdnech od zasazení. 

Iva Šimonková
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Pro bohatou
úrodu

100 ml 330 Kč

100 ml 549 Kč

1000 g 158 Kč
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Seminář aromaterapie  
v kosmetické praxi

27. –28. 5. 2022 Pardubice

Pátek 27. 5. 2022
• Seznámení s přípravky AKH určenými pro kosmetickou praxi

• Doporučení používání aromaterapeutických přípravků AKH dle důležitosti pro pokožku
• Přípravky pro domácí péči dle typu pokožky a obtíží klienta

• Hygiena v kosmetické praxi, chemické látky v dezinfekci & aromaterapeutická kosmetika

Sobota 28. 5. 2022 
• Rostlinné oleje v kosmetické praxi

• Kombinace rostlinných olejů pro vytvoření vlastního základu dle pokožky klienta
• Éterické oleje v kosmetické praxi

• Použití éterických olejů 

Seminář proběhne v časech: pátek 9–17 hodin, sobota 9–16 hodin

Cena semináře: 2 000 Kč

Vpřípadě zájmu kontaktujte: AKH Cosmetics s.r.o. 
telefon: +420 371 140 917, e-mali: info@aromaterapiekh.cz

Service AKH s.r.o. 
telefon: +420 371 140 900, email: info@aromakh.cz

Lektor: Michaela Švorcová
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Termíny kurzů - ll. pololetí 2022
30. 9.–2. 10. 2022 Základní kurz Brno
Školitel: Karel Hadek, Vlastimila Kolarčíková 
Kontakt: Pavel Vozdek 
Telefon: +420 776 077 314 
Email:vozpa@seznam.cz  
Web: www.kurzynow.cz 

7. –9. 10. 2022 Základní kurz Ostrava
Školitel: Karel Hadek, Vlastimila Kolarčíková 
Kontakt: Vlastimila Kolarčíková 
Telefon: +420 603 286 335 
Email: vlastimilakolarcikova@seznam.cz

14.–16. 10. 2022 Základní kurz Praha
Školitel: Karel Hadek, Vlastimila Kolarčíková 
Kontakt: Drahomíra Vaculová 
Telefon: +420 737 312 571 - večer 
Email: kurzypraha@seznam.cz, vaculovadrahomira@seznam.cz  
Web:  www.zdravuska2.webnode.cz       
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1. AROMATERAPEUTICKÁ KH

KOUPELOVÉ OLEJE
1002  BOROVICOVÝ
1003  CITRÓNOVO-KAFROVÝ
1004  EUKALYPTO-TYMIÁNOVÝ
1020  GRAPEFRUITOVÝ
1006  JALOVCOVÝ
1021  JEŽÍŠEK
1007  LEVANDULOVÝ
1008  MANDARINKOVÝ
1009  MEDUŇKOVÝ
1017  NEUTRÁLNÍ
1015  PAČULIOVÝ
1010  PELARGÓNIOVÝ
1011  ROZMARÝNOVÝ
1019  ŠALVĚJOVÝ
1012  TYMIÁNOVÝ
1013  YLANG YLANGOVÝ
1014  Z CITRÓNOVÉ RŮŽE
1016  Z RŮŽOVÉHO DŘEVA

HYDROFILNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE
1307 ATLAS TONIKUM PO HOLENÍ
1302 HY-OLEJ NA ODSTRANĚNÍ MAKE-UPU
1306 HY-OLEJ NEUTRÁLNÍ
1301 HY-OLEJ NA HOLENÍ
1303 HY-OLEJ SANTALOVÝ
1304 HY-OLEJ YLANG YLANGOVÝ
1305 HY-OLEJ Z RŮŽOVÉHO
1980 LIPIO KARLOFF

SPRCHOVACÍ OLEJE
1102  BOROVICOVÝ
1103  CITRÓNOVÝ
1109  ČAJOVNÍKOVÝ
1104  FRISCH
1113  GRAPEFRUITOVÝ
1117  HVĚZDA
1116  JALOVCOVÝ
1105  LEVANDULOVÝ
1114  MEDUŇKOVÝ

1110  NEUTRÁLNÍ
1106  ROZMARÝNOVÝ
1107  SANTALOVÝ
1112  ŠALVĚJOVÝ
1108  Z CITRÓNOVÉ RŮŽE

INTIMNÍ HYGIENA A DEODORANTY
1215 DEOMAN
1206 FEMISHEA
1211 GENISAN
1203 HY-INTIM H
1202 HY-INTIMA
1204 INTIMISS
1213 LUCALEN
1214 MONTANISS
1212 PRESHEA
1216 ANTIINSEKT 
1208 HAPPY DEO

OŠETŘENÍ ZŮBŮ A ÚST
1507 BABY-DENT olej k péči o ústa dětí
1503 DENTAROM 
1505 HALITOSAN pro svěží dech
1501 HERPILAN na rty s opary
1506 KARIOSAN olej k péči o ústa
1502 LIPPEA SPF na rty
1508 TANALIP na rty se sklony k oparům
1504 ZUBNÍ OLEJ ZE 7 BYLIN

VLASY A POKOŽKA HLAVY
2801 APILINE
1406 HAARETOL 
1402 HAARETTE-Q
1401 KOMONICOVÉ TONIKUM
1403 LUPISAN
1421 SEBOÖL
1420 SEBOSAN

1404 VLASOVÝ MYCÍ OLEJ  
pro mastné a normální vlasy

1405 VLASOVÝ MYCÍ OLEJ  
pro normální a suché vlasy

NOSNÍ OLEJE
1603 DONOSOL
1604 LECINOS

1602 NOSNÍ OLEJ BABY
1601 NOSNÍ OLEJ

REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE
1916  ALIPIA
1901  ALOE VERA
1920  ALOE VERA SPF6
1902  ARNIKA
1903  ARNIKA SPF6
1919  AVOKÁDO  
1904  AVOKÁDO SPF6
1909  GERADERM
1908  LEVANDULOVO-MRKVOVÝ SPF6
1907  LEVANDULOVO-MRKVOVÝ
1911  NEUTRÁLNÍ
1910  YLANG YLANG

EXKLUZIVNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE BPJ
1912 HEŘMÁNEK BPJ
1921 JASMÍN BPJ
1922 JASMÍN SPF6
1913 NEROLI BPJ
1915 NEUTRÁLNÍ BPJ
1917 ROSEA BPJ
1914 SANTAL BPJ

REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ KRÉMY
2025  AKNETTE
2026  AKNETTE SPF6
2031  ALOE VERA
2017  APISAN 
2003  CITRÓNOVO-MRKVOVÝ
2027  CITROSE
2029  ČAJOVNÍKOVÝ
2030  ČAJOVNÍKOVÝ SPF6
2014  LEVANDULOVÝ
2015  LEVANDULOVÝ SPF6
2039  NEROLI
2018  OLIVOVÝ
2019  OLIVOVÝ SPF 6
2016  QUENDEL
2022  ROSEANA
2023  ROSEANA SPF6

2011  SANTALIA
2012  SANTALIA SPF6
2050  SENSISHEA
2033  SHEA-MELLISEA
2032  TAMANU DERM
2028  TANADERM

OPALOVACÍ OLEJE
2603 OPALOVACÍ OLEJ SPF 10
2604 OPALOVACÍ OLEJ SPF 15
2605 OPALOVACÍ OLEJ SPF 20
2602 OPALOVACÍ OLEJ SPF 6
2601 SPECIÁLNÍ TĚLOVÝ OLEJ SPF 4

LECITINOVÉ KRÉMY
2007 ELEUTHEROCOCC
2008 ELEUTHEROCOCC SPF6
2024 GELEE ROYALE
2055 LECIDERMA BOY
2054 LECIDERMA GIRL
2043 LECIDERMA SHEA LAVENDEL
2046 LECIDERMA SHEA LAVENDEL SPF6 
2042 LECIDERMA SHEA NEUTRAL
2049 LECIDERMA SHEA NEUTRAL SPF6 
2044 LECIDERMA SHEA ROSE 
2047 LECIDERMA SHEA ROSE SPF6 
2045 LECIDERMA SHEA SANTAL
2048 LECIDERMA SHEA SANTAL SPF6 
2041 LECIDERMA SHEA SUPRA
2053 LECIDERMA SHEA SUPRA SPF6 

LIPIO-SÉRA
1957 ALBIDERM
1956 CEDR ATLAS 
1966 CEDR ATLAS SPF6
1953 HEŘMÁNEK
1955 LEVANDULE
1958 LMP 
1950 NEUTRÁLNÍ 
1960 NEUTRÁLNÍ SPF6
1951 RŮŽE
1954 RŮŽOVÉ DŘEVO
1952 SANTALOVÉ DŘEVO

Seznam produktů

Sleva 7% je na vybrané produkty a platí od 6.–22. 5. 2022
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FLUID-GOTHEA
1970 GOTHEA AMO
1972 GOTHEA DREAM
1971 GOTHEA ROY

ZÁKLADNÍ KRÉMY
2301  DERMISOFT
2302  NATURALIA
2303  SHEA BUTTER 

PROGRAM SALTIA
2037 SALTIA BN
2036 SALTIA
2404 SALTIA W/O

OČNÍ KRÉMY
2203  LECI-CARRE
2202  SHEA-CARRE N
2201  SHEA-CARRE R

TĚLOVÉ KRÉMY A OLEJE
2060 BODYEM NEUTRAL
2061 BODYEM ROY
2070 LECITINIA BODY BALM
2072 LECITINIA BODY MAN
2071 LECITINIA BODY MONTANA
2073 QUENDEL B

PLEŤOVÉ VODY
2501  CITRÓNOVÁ
2508  ČAJOVNÍKOVÁ
2502  HŘEBÍČKOVÁ
2503  JALOVCOVÁ
2504  LEVANDULOVÁ
2505  ROZMARÝNOVÁ
2506  RŮŽOVÁ
2500  VRATIČOVÁ
2507  YLANG -YLANGOVÁ

PLEŤOVÁ TONIKA
2524  BOY
2509  CITRÓNOVÉ
2521  ČAJOVNÍKOVÉ
2510  ELEUTHEROCOCC-PROPOLISOVÉ
2523  GIRL
2513  HŘEBÍČKOVÉ
2514  JALOVCOVÉ o systéu
2516  LEVANDULOVÉ

2517  MĚSÍČKOVÉ
2518  ROZMARÝNOVÉ
2522  RŮŽOVÉ
2520  YLANG-YLANGOVÉ

PŘÍPRAVKY NA OŠETŘENÍ RUKOU
1705 BALNARU TH
1706 CITRIO
1707 DESINFI
1701 ELASTOSAN
1710 LECIO-MAJO
1703 MYRHEA
1702 REA
1708 SENZITIV
1704 SHEADERM TH

PŘÍPRAVKY NA OŠETŘENÍ NOHOU
1811 DEOBOTAS
1801 DEO-PROFUS
1804 KOUPELOVÝ OLEJ NA NOHY
1808 LYMPHA-PACK W/O
1805 MASÁŽNÍ OLEJ NA NOHY
1803 MYKOSAN-H
1806 MYKOSAN-N
1802 PEDI-DERM
2728 PREVENTY

WOMAN THERAPY
1001 Koupelový olej CELLU-THERAP
1038 Koupelový olej MENOTON
2702 Masážní krém CELLU-THERAP
2707 Masážní olej CELLU-THERAP
2738 Masážní olej MENOTON
1101 Sprchovací olej CELLU-THERAP
1138 Sprchovací olej MENOTON

PROGRAM COUPEROSE
2004 Regenerační krém ALTHEA
2005 Regenerační krém ALTHEA SPF6
1905 Regenerační obličejový olej ALTHEA

1906 Regenerační obličejový 
olej ALTHEA SPF 6  

DĚTSKÁ SÉRIE
1510 LIPÍK SPF 10 na rty dětí
2080 Dětská lecitinová emulze CITRONEK

2081 Dětská lecitinová emulze FENYKLÁČEK
2083 Dětská lecitinová emulze MARINKA
2082 Dětská lecitinová emulze MELINKA
2034 Dětský krém BABY K
2035 Dětský krém BABY L
1150 Dětský mycí olej CITRONEK
1154 Dětský mycí olej EMI
1151 Dětský mycí olej FENYKLÁČEK
1153 Dětský mycí olej MARINKA
1152 Dětský mycí olej MELINKA
1005 Koupelový olej HEŘMÁNKOVÝ DĚTSKÝ
1207 MANDLOVÝ DĚTSKÝ UMÝVACÍ OLEJ
2708 Masážní olej BABY
2709 Masážní olej FENYKLOVÝ
2713 Masážní olej MUTTISOFT
2091 ŠTIPÍK
1417 VLÁSEK
1511 ZOUBEK

REGENERAČNÍ PLEŤOVÉ MASKY
2405  AKTIDERMA LY
2401  JOJOBA
2402  LECITIN W/O
2403  NATURALIA W/O

MASÁŽNÍ OLEJE
2714  CAYATHERM
2722  COSETTE
2732  DR. VOŠTĚP
2735  LECITOL LINDENOL
2721  LECITOL MCS-N
2719  LECITOL NEUTRAL SUPER
2716  LECITOL NEUTRAL Z 
2723  LECITOL ROYALE
2737  LECITOL WALO
2736  LECITOL YLJA
2710  LEVANDULOVÝ
2711  MANDLOVO- TŘEZALKOVÝ
2724  NEUTRÁLNÍ
2717  PMS
2720  SKOŘICOVÝ
2712  THERMOTON

MASÁŽNÍ KRÉMY A BALZÁMY
2701 CALEN B
2704 CALEN K
2739 BORO-BORO
2743 COPACOOL
2742 COPAFLEX
2744 COPATHERM
2731 SCHOKO - PACK
2705 TENARENE AKUT
2706 TENARENE SUPER

SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVKY
2062 BODY SALVIA
2020 ARADEA
2821 ATOPINAL
2002 ATOP-DERM
2830 ATOSAN-LECI
1810 DEKUBITOL
1809 DEPILOL
2803 HEMOSAN 
2725 CHINA BALSAM
2740 JOSHEA
2804 MOLUSAN
2001 MONTANA
2733 NARBENOL
2809 OLEOSOL BAL
2811 OLEOSOL CELLU
2810 OLEOSOL JAGR
2812 OLEOSOL PEDI
2823 ONRIT
2807 PROATEM
2808 SALTERICA
2822 SHEA VITA
2726 THERMO-BALSAM
2802 WINTERSHEA

PARFÉMY
4914  CARLOSS
4910  FARAO
4909  KLEOPATRA
4912  LILIEN
4911  MAGIC

Jediný platný ceník je na našem e -shopu www.aromakh.cz
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4908  VALENTINE
4913  VIOLA

DOPLŇKY STRAVY
9520 CELULÓZOVÉ TOBOLKY
3005 ECHINACEOVÝ EXTRAKT
3010 ECHINACEOVÝ KOŘEN
3002 ELEUTHEROCOCC KOŘEN
3011 ELEUTHEROCOCCOVÝ EXTRAKT
3004 Gel ALOE VERA KONCENTRÁT
3003 Gel ALOE VERA
3013 HARPAGOFYT
3012 HARPAGOFYT – EXTRAKT
9508 MASTICHA CHIOS 20 gr.
5105 VITAMÍN C V PRÁŠKU
9504 ŽELATINOVÉ TOBOLKY
DESINFEKČNÍ A ČISTÍCÍ PŘÍPRAVKY

5502 ORANGE ACIDOL na vodní kámen
5500 ORANGE-SANITOL
5501 SAMEA k omývání ovoce a zeleniny
1807 THYMICON s vůní tymiánu

ÉTERICKÉ OLEJE
4001  AMYRIS 
4002  BADYÁN
4108  BAZALKA 
4004  BENZOE ABSOLUE, přírodní krystaly
4005  BERGAMOT 
4006  BOROVICE  JEHLIČÍ 
4033  BOROVICE KLEČ 
4003  CEDROVÉ DŘEVO ATLAS 
4114  CEDROVÉ DŘEVO HIMALÁJ
4007  CEDROVÉ DŘEVO TEXAS
4009  CELER SEMENA 
4012  CITRON
4011  CITRON DETERPENOVANÝ 
4013  CITRONELA
4015  CITRONOVÁ TRÁVA 
4016  CYPŘIŠ 
4076  ČAJOVNÍK 
4017  ČESNEK 
4054  DOBROMYSL/OREGÁNO
4018  ELEMI 
4019  ESTRAGON 

4096  EUKALYPTOVO - CITRÓNOVÝ 
4020  EUKALYPTUS 
4021  EUKALYPTUS KOALA 
4022  FENYKL
4023  GRAPEFRUIT 
4025  HŘEBÍČEK 
4101  JALOVEC BOBULE
4125  JEDLE SIBIŘSKÁ
4027  JEDLE ŠIŠKY 
4028  KADIDLOVNÍK 
4029  KAFR 
4030  KAFR, přírodní krystaly
4031  KAJEPUT 
4032  KANANGA 
4034  KMÍN 
4119  KOPAIVA
4035  KOPR
4036  KORIANDR 
4120  KURKUMA
4038  LAVANDIN 
4039  LEVANDULE 
4112  LIMETKA 
4097  LITSEA CUBEBA 
4040  MAJORÁNKA 
4041  MANDARINKA ČERVENÁ 
4098  MANDARINKA ZELENÁ 
4042  MÁTA KADEŘAVÁ 
4043  MÁTA PEPRNÁ 
4117  MÁTA ROLNÍ 
4044  MATEŘÍDOUŠKA 
4046  MEDUŇKA INDICUM 
4047  MENTOL - PŘÍR. KRYSTALY
4048  MRKEV SEMENA 
4124  MRKVOVÁ SEMENA NEPÁL
4049  MUŠKÁTOVÝ KVĚT 
4050  MUŠKÁTOVÝ OŘECH 
4052  MYRTA 
4053  NIAOULI 
4055  PAČULI 
4099  PELARGONIE
4123  PELYNĚK
4057  PEPŘ ČERNÝ 

4058  PETRŽEL 
4060  POMERANČ 
4110  POMERANČ ČERVENÝ
4061  POMERANČ DETERPENOVANÝ
4062  POMERANČ EXTRA 
4063  POMERANČOVÉ LISTÍ 
4064  PUŠKVOREC 
4111  RAVENSARA 
4065  ROZMARÝN
4066  RŮŽOVÁ PALMA 
4115  RŮŽOVÉ DŘEVO INDICKÉ
4069  SATUREJKA HORSKÁ
4070  SKOŘICE KŮRA 
4072  SMRK JEHLIČÍ 
4073  SPAJK 
4074  ŠALVĚJ
4075  ŠALVĚJ MUŠKÁTOVÁ 
4077  TÚJE 
4078  TYMIÁN ČERVENÝ 
4079  TYMIÁN SVĚTLÝ 
4080  VAVŘÍN
4081  VETIVER 
4083  YZOP 
4084  ZÁZVOR 
9412 TESTOVACÍ KUFŘÍK S ÉTERICKÝMI OLEJI

EXKLUZIVNÍ ÉTERICKÉ OLEJE
4085  ANGELIKA KOŘEN
4129  BUCHU
4086  HEŘMÁNEK MODRÝ
4109  HEŘMÁNEK ŘÍMSKÝ
4024  HEŘMÁNEK ŽLUTÝ
4126  HOŘKÁ MANDLE
4087  JASMÍN ABSOLUE
4127  KANUKA
4103  KARDAMOM
4118  KOMONICE ABSOLUE
4037  KOZLÍK
4113  MANUKA
4088  MEDUŇKA OFFICINALIS
4089  MIMOSA ABSOLUE
4121  MODRÝ CYPŘIŠ
4051  MYRHA 

4090  NEROLI
4059  PIMENTOVNÍK 
4122  PLUMÉRIE ABSOLUE
4091  RŮŽE
4092  ŘEBŘÍČEK
4068  SANTALOVÉ DŘEVO
4093  SLAMĚNKA
4094  VANILKA ABSOLUE
4082  YLANG YLANG 
4045  ZE VČELÍHO VOSKU

SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ
4201  AFRODIZIAKÁLNÍ
4228  ANEMOSOL
4205  ANTICHRAPIN
4206  ANTIINSEKT
4207  ANTINIKOTIN
4224  ANTIOXI
4208  ANTIRAUCH
4220  AROMA - BUDÍK
4229  AROMA BABY
4202  AROMECLIMA
5600  AROMISAN
4219  ATEMOL
4226  BRONOL
4209  CANDIOL
4209  CANDISAN
4014  CITRONOVÁ RŮŽE 
4211  DOBRÝ DEN
4203  HARMONIE
4221  CHINA
4216  INSEKTOL
4231  JARNÍ KVÍTÍ
4223  MOLUNOL
4225  MOTTENOL
4217  NELINOL
4204  NOC LÁSKY
2805  PROAPINOL
4230  PŘÍCHOD JARA
4212  RELAXAČNÍ
4213  SENNÉ KVĚTY
4210  THYMION
4214  UŠLECHTILÉ DŘEVO 
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4215  UVOLŇUJÍCÍ
4218  VIROSAN
4232  VŮNĚ SPÁNKU

SMĚSI ÉO SAUNA
4401  ČÍNSKÁ SAUNA
4402  FINSKÁ SAUNA
4404  HORSKÁ SAUNA
4405  JAPONSKÁ SAUNA 
4406  LESNÍ SAUNA
4409  POLÁRNÍ SAUNA
4410  RELAX SAUNA
4412  RUSKÁ SAUNA

ROSTLINNÉ OLEJE
5040 AMARANTOVÝ  LZS
5041 ARGANOVÝ  LZS
5002 AVOKÁDOVÝ 
5003 BRUTNÁKOVÝ  LZS
5004 DÝŇOVÝ  LZS
5005 JOJOBOVÝ  LZS
5045 KANOLA  LZT
5024 KARITÉ (SHEA OLEJ) 
5042 KOKOSOVÝ  LZS
5031 KONOPNÝ  LZS
5006 LNĚNÝ  LZS
5007 MAKADAMIOVÝ  LZS
5039 MANDLOVÝ OLEJ LZS
5009 MANDLOVÝ OLEJ LZT
5018 OLEJ Z ČERNÉHO KMÍNU LZS
5022 OLEJ Z JADER ANDSKÉ RŮŽE LZS
5017 OLEJ Z JADER HROZNŮ LZT
5046 OLEJ Z MRKVOVÝCH SEMEN LZS

5043 OLEJ Z PRAŽENÝCH VLAŠ-
SKÝCH OŘECHŮ PRA

5020 OLEJ Z PŠENIČNÝCH KLÍČKŮ LZS
5013 OLEJ Z RÝŽOVÝCH KLÍČKŮ LZS
5021 OLEJ Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ LZS
5023 OLEJ Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ LZT
5010 OLIVOVÝ  LZS
5011 PUPÁLKOVÝ  LZS
5012 RICINOVÝ  LZS
5014 SEZAMOVÝ  LZT
5015 SLUNEČNICOVÝ  LZS
5035 SLUNEČNICOVÝ  LZT

KOSMETICKÁ MÁSLA
5029 BAMBUCKÉ  MÁSLO
5026 KAKAOVÉ MÁSLO - PELETY
5025 MANGOVÉ MÁSLO

ROSTLINNÉ OLEJOVÉ MACERÁTY
5201 ARNIKOVÝ OLEJ
5202 KAŠTANOVÝ OLEJ
5203 MĚSÍČKOVÝ OLEJ
5209 Olej ALOE VERA
5208 TŘEZALKOVÝ OLEJ C/10
5211 TŘEZALKOVÝ OLEJ M/10
5207 TŘEZALKOVÝ OLEJ O/10
5204 TŘEZALKOVÝ OLEJ S10
5205 TŘEZALKOVÝ OLEJ W10

VITAMÍNY
5101 LECITIN SUPER
5102 PANTHENOL
5103 VITAMÍN A
5104 VITAMÍN E

VÁNOČNÍ SMĚSI
4309  JEŽÍŠEK
4313  ROMANTICKÉ VÁNOCE
4302  VÁNOČNÍ DÁREK
4310  VÁNOČNÍ HVĚZDA
4303  VÁNOČNÍ KOLEDA
4311  VÁNOČNÍ NÁLADA
4308  VÁNOČNÍ STROMEČEK
4307  VÁNOČNÍ VŮNĚ
4312  VOŇAVÉ VÁNOCE

AUTOPARFÉMY
7005  ANTI-TABAK
7003  FLAVOUR
7004  FLIRT
7006  FRUIT-LINE
7002  LOVE STORY
7001  VANILOU

OSVĚŽOVAČE VZDUCHU
7105 ANEMOS 
7101 CLIMAFRESH
7102 FRESHNESS
7106 VIROSALK
7103 VŮNĚ SPÁNKU 

SÉRIE EMOTION
8501  AMBRA
8502  ANANAS
8503  AVOKÁDO
8504  BROSKEV
8506  ČOKOLÁDA
8404  ETERICA 
8507  FIALKA
8203  FLIRT
8509  JASMÍN
8510  KARAMEL
8518  KÁVA
8520  KIWI
8511  KOKOS
8505  KONVALINKA
8512  MED
8513  MEDOVÝ MELOUN
8514  MELOUN
8519  SANTAL
8515  TABÁK
8516  VANILKA

AROMAFAUNA

HYGIENA A PÉČE O RUCE
F3010 LECICLEAN
F3011 LECIALMNEEM
F3210 HY-CLEAN
F3211 HY-ALMNEEM
F3213 HY-DESISTRONG
F3214 DESISTRONG
F3215 HY-DESICITRO
F3216 DESICITRO

MYCÍ OLEJE
F0001 HY-NEUTRAL
F0002 HY-INSI
F0008 HY-PUPPY
F0009 HY-DERMAL
F0010 HY-NEDEMOD
F0011 HY-FLEA

NA PACKY A KOPYTA
F0064 LEDERBALM
F0080 FAUNA PADS
F0081 HY-WASCH PADS
F0085 HOOFINOL CARE
F0086 HOOFINOL BALM
F0061 HOOFINOL RAPID

NA SRST A POKOŽKU
F0003 FELLEOL
F0004 FELL-TONIKUM
F0005 NEDEMOD antiparazitikum
F0006 FELL BALZÁM NEUTRAL
F0007 FELL BALZÁM ANTIPARAZIN
F0042 FAUNA SPOT
F0060 INSI SPRAY

NA ÚSTA, UŠI A NOS
F0020 FAUNA ORAL
F0021 FAUNA DENTOL
F0030 FAUNA RINIS
F0031 FAUNA OTIS
F0032 FAUNA CANDIEAR
OSVĚŽOVAČE/AROMADEODORANTY

F0052 OREEGO TOMMY
F0053 TOMCAT TOMMY
F0054 TOMMY LOVE
F0055 REMY&ALCHEMY
F0057 TROPFI SPRAY

MASÁŽNÍ PŘÍPRAVKY
F0103 MO-FAUNA THERMOL
F0104 FAUNA LECITOL-N 
F0105 REGENCOOL

HOJIVÉ BALZÁMY
F0087 MULTIF BALZÁM
F0088 MYCOS BALZÁM
F0089 HELP BALZÁM

ROSTLINNÉ OLEJE  
A DIETETICKÉ PŘÍPRAVKY

F0091 PUPÁLKOVÝ OLEJ-SPRAY
F0200 IMUNO FAUNA
F0201 PAPENDO

SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ
F0070 ANTIPARAZIN
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F0071 INSEKTIN
F0072 ENDOPARAZIN 
F0073 FAUNA HAPPY
F0074 GELSINEX
F0075 REPELIN
F0076 TROPFINOL
F0077 ENDOSMALL
F1050 REPTIRESPI
F1051 REPTIDERM
F1052 DESIVIR
F3212 INSPI FREE

SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVKY
F0040 URINSTOP
F0041 FAUNA CELIBAT
F0101 FAUNA PARROT

ÚKLID A DEZINFEKCE
F0050 DESINF
F0051 AROMA SANITOL
F0056 THYMI SPRAY
F0063 ANTI-IRIX

AROMAFLÓRA
R1001 INSECT-STOP
R1002 FUNGHI-STOP
R2001 PLANT - PROTECTOR

BELAIR-PUR
směsi 
olejů

par-
fémy

BELAIR PUR – EXKLUZIV
CHAKRA PARFEMIÉRA 7x 3 ml b7200

b6201 MULADHARA CHAKRA b7201
b6202 SVADHISTANA CHAKRA b7202
b6203 MANIPURA CHAKRA b7203
b6204 ANAHATA CHAKRA b7204
b6205 VISHUDDHI CHAKRA b7205
b6206 AJNA CHAKRA b7206
b6207 SAHASRARA CHAKRA b7207

PENTAGRAM PARFE-
MIÉRA 5x3 ml b7208

b6209 WOOD ELEMENT (dřevo) b7209
b6210 FIRE ELEMENT (oheň) b7210
b6211 EARTH ELEMENT (země) b7211
b6212 METAL ELEMENT (kov) b7212
b6213 WATER ELEMENT (voda) b7213
b6220 BERYLON b7220
b6221 POMELIA parfém b7221
b6222 SOPHIE b7222
b6223 VALENTÝN b7223
b6224 VALENTÝNKA b7224
b6225 IMUBABY b7225
b6226 STIMULINOX b7226
b6227 OFFICE-DESI b7227
b6228 OPTI-CONCENTRATION b7228

BELAIR PUR – LITE
ADVENTNÍ PARFE-
MIÉRA 5x3 ml b7400

b6401 Železná adventní 
neděle  NADĚJE b7401

b6402 Bronzová advent-
ní neděle  MÍR b7402

b6403 Stříbrná adventní 
neděle  PŘÁTELSTVÍ b7403

b6404 Zlatá adventní neděle  LÁSKA b7404
b6405 ŠTĚDRÝ VEČER b7405
b6406 POWER POINT b7406
b6407 FULL GAS b7407
b6408 NITRO b7408
b6409 STAY STRONG b7409
b6410 HOLD ON b7410
b6411 SLOW DOWN b7411
b6412 READY & STEADY b7412
b6413 CALM MAN (Klidný muž) b7413
b6414 CALM WOMAN (Klidná žena) b7414
b6415 SWEET DREAMS b7415

PARFEMIÉRA OFFICE 7x 3 ml b7416
BELAIR PUR – AUTOPARFÉMY

AUTO PARFEMIÉRA 9x3 ml b7600

Soutěž
Soutěžní otázka:  
Který z éterických olejů svou vůní 
připomíná černý rybíz?  
 
a) elemi  
b) buchu  
c) yzop

Odpovědi posílejte jako vždy na e-mail:  
soutezAKH@karelhadek.eu
Uzávěrka proběhne 29. 5. 2022  
v 23.59 h.

Ceny:  
1. cena:  
odběr zboží v hodnotě 1 000 Kč 
2. cena:  
odběr zboží v hodnotě 800 Kč 
3. cena:  
odběr zboží v hodnotě 600 Kč 
4.–5. cena:  
odběr zboží v hodnotě 400 Kč

ČAJ & BERGAMOT b7601
ČAJ & LEVANDULE b7602
ČAJ & BOROVICE b7603
JAHODA & MÁTA b7604
VIŠEŇ & MÁTA b7605
OSTRUŽINA & MÁTA b7606
OSTRUŽINA & CITRON b7607
JAHODA & SMETANA b7608
BELAIR PUR – CHOCO

CHOCO PARFEMIÉRA 9x3 ml b7700
b6701  ČOKOLÁDA/MÁTA b7701
b6702  ČOKOLÁDA/POMERANČ b7702
b6703  ČOKOLÁDA/VANILKA b7703
b6704  ČOKOLÁDA/KARAMEL b7704
b6705  ČOKOLÁDA/KOKOS b7705
b6706  ČOKOLÁDA/KÁVA b7706
b6707  ČOKOLÁDA/SKOŘICE b7707
b6708  ČOKOLÁDA/ORIENT b7708
b6709  ČOKOLÁDA/MANDLE b7709
b6710  ČOKOLÁDA/BERGAMOT b7710
b6711  ČOKOLÁDA/MANGO b7711
b6712  ČOKOLÁDA/BANÁN b7712

BELAIR PUR – PARFÉMY
Parfém MICHELLE b7713
Parfém ANDRÉ b7714
Parfém OKURKA & CITRON b7715
Parfém MOCHITO b7716

Parfém LIMETA & 
REBARBORA b7717

Parfém ALOE & YLANG b7718
Parfém ALOE & KOMONICE b7719
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