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Jaro, léto, podzim, zima… Roční období se nám v pravidelném rytmu střídají. Ke každému období patří i specifické počasí. A tak 
se vždy od příchodu zimy těším na příchod jara s jeho hřejivými paprsky. Stejně tak toužebně je očekáváno léto, čas prázdnin 
a dovolených, doby, kdy lidově řečeno dobíjíme naše baterie energií slunečního svitu a vytváříme zásoby vitamínu D pro onu 

chladnější a na sluneční svit chudou část roku.

Věřím, že doba dovolených a prázdnin každému přinesla příjemné prožitky a bude na co vzpomínat. I přes rozmary počasí 
bylo letošní léto svými prosluněnými dny krásné, a tak loučení s ním za pár dní bude obtížné. Podzimní rovnodennost neboli 
astronomický podzim v letošním roce nastává u nás, na severní polokouli, dne 23. září ve 3 hodiny a 4 minuty, tedy v brzkých 

ranních hodinách. Právě v tento den bude sluníčko vycházet přesně na východě a zapadat přesně na západě. Den bude stejně 
dlouhý jako noc. Následující dny se budou zkracovat, bude ubývat slunečního svitu a ukazatelé teploměrů se dají sice nepravidelně, 
ale vytrvale na cestu směrem dolů. Nezbývá než věřit, že před příchodem sychravých podzimních dnů nás ještě očekává i co nejvíce 
krásných dnů babího léta. Nastane čas toulek podzimní přírodou. Těšit se můžeme na každoroční kouzelnou hru barev listí stromů.

Výlety do přírody nejen příjemně naladí, prospějí našemu zdraví, ale i pozitivně ovlivňují naši psychiku. Je to i jedna z posledních 
možností, jak předejít splínu a depresím, které mnohým nedostatek sluníčka způsobuje. Nutno zmínit i pozitivní vliv toulek 
přírodou na posílení imunitního systému, jenž nám na oplátku nabídne podstatně lepší ochranu před různými zdravotními 
problémy, které jsou každoročně věrným průvodcem chladnou částí roku. Pokud vše nestihneme v přírodě, i teplo domova 

a příjemné domácí prostředí nám může být nápomocné v zajišťování bezproblémového „přežití“ nepřízně počasí.

Éterické oleje nabízí možnost aromatizace prostor, v nichž pobýváme, a jejich následnou inhalaci. Aromatizované prostory nejen 
provoní, právě na podzim oceníme jejich jedinečnou schopnost mikrobiálně vyčistit vzduch a zbavit jej různých všudypřítomných 

patogenních bakterií i virů. Mnohé éterické oleje vykazují velice pozitivní vliv na naše dýchací cesty, pro které právě chladné 
roční období představuje značnou zátěž. Taktéž příjemně teplé aromaterapeutické koupele, dalo by se říci specialita pro toto 
období, poslouží nejen fyziologické očistě těla, ale současně poskytují velice příjemnou formu relaxace. Cenné služby nabízí 

aromaterapeutické koupele i v případě nastydnutí. Včasně použity mohou zabránit onemocnění.

Všem čtenářům časopisu Aromaterapie přeji nejen krásný a barevný podzim, ale též aby je aromaterapie provázela a stejně tak 
i pomáhala na každém kroku chladného ročního období.

Váš Karel Hadek
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Ománské kadidlo  
HOJARI 
Kadidlovníková pryskyřice provází lidstvo na jeho 
cestě již po tisíciletí, v našem sortimentu se ale jedná 
o NOVINKU!

Kadidlo, olibanum, frankincense – názvy označující pryskyřici zís‑

kávanou z kadidlovníku, dřeviny známé také jako boswellie. Náleží 

do čeledi březulovitých (Burseraceae). Latinský název incensum je 

odvozen od slovesa inscendere – hořet. Kadidlo bylo odpradávna 

významným vývozním artiklem, bylo ceněno již v období starověku 

pro širokou škálu svých účinků na tělo i duši. Bylo považováno za 

posvátné a mělo nezastupitelnou úlohu při duchovních obřadech 

a meditacích. Podle této komodity byla pojmenována i obchodní 

stezka vedoucí z Asie do Evropy – kadidlovníková stezka. Vedla 

z ománského Dhofaru do Gazy a Damašku, odtud zboží směřovalo 

k různým středomořským státům. Největšího rozvoje stezka dosáhla 

cca 800 let př. n. l.

Kadidlo bylo nalezeno v hrobkách egyptských faraonů. A je to i jeden 

ze tří zmiňovaných vzácných darů, které přinesli králové novorozenému 

Ježíškovi. Využívalo se při ceremoniálech ve starověké Persii, Babylonské 

říši, Asýrii, úctu mělo u antických Římanů a následně i křesťanů. Aroma‑

tický bílý kouř uvolňovaný při jeho pálení měl upokojovat bohy.

Boswellií existuje asi 25 druhů, vyskytují se v suchých a hornatých 

oblastech od Afriky přes Arabský poloostrov po Asii. Kadidlovník pravý 

(B. sacra/carterii) má domov v severním Somálsku, Etiopii, Jemenu 
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a Ománu. Hojně využívaný kadidlovník pilovitý (B. serrata) se vysky‑

tuje v Indii. Produkuje tzv. indické kadidlo využívané v rámci ayurvedy.

Novinka v našem sortimentu OMÁNSKÉ KADIDLO HOJARI 
pochází právě z kadidlovníku pravého z regionu Dhofar, známého 

produkcí toho nejkvalitnějšího kadidla. Tato oblast je specifická svou 

bohatou biodiverzitou a výskytem řady endemických druhů, oproti 

ostatním částem Ománu. Od roku 2000 je zařazena na seznam světo‑

vého dědictví UNESCO pod označením Land of Frankincense.

Pryskyřice vytéká z kmene a větví stromu po naříznutí. Zásadní je 

šetrné nařezávání, aby nedošlo k výraznému poškození stromu a jeho 

odumření. Po ztuhnutí se slzy kadidla sbírají, dále suší a očišťují od 

kusů kůry a nečistot. Nejvyšší kvalitu, a tedy i cenu, má bílé kadidlo 

Silver a Hojari. Nejméně ceněno je kadidlo tmavé.

Kadidlo se používá zejména v aromaterapii, pro vykuřování, při medi‑

tacích, ale i jako součást parfémů. Slouží jako doplněk stravy i jako 

účinná složka léčiv.

Pryskyřice obvykle sestává z následujících složek: 5–9 % éterických 

olejů, 65–85 % složek rozpustných v alkoholu, zbytek rozpustný ve 

vodě (polysacharidy, polymery, proteoglykany, hlavně arabinogalak‑

tany, glykoproteiny). Pryskyřice je bez přidaných sacharidů a jiných 

přídatných látek.

Hlavní účinnou látkou je kyselina boswellová, v pryskyřici obsažena 

obvykle v cca 15–20 %. I když vlastně – není to jedna sloučenina, ale 

řada jejích derivátů, aktuálně je jich známo již přes 10. Nejvýrazněji 

prozkoumána je kyselina acetyl ‑keto ‑β‑boswellová (AKBA), které jsou 

připisovány nejvýraznější protizánětlivé účinky, blokuje totiž enzym 

5‑lipoxygenázu a cyklooxygenázu‑1, které se na rozvoji zánětu silně 

podílejí. Další zkoumanou je kyselina keto ‑β‑boswellová (KBA).

Kyseliny boswellové jsou velmi špatně rozpustné ve vodě, proto je 

pro perorální využití nejvhodnější příprava tinktur z kadidlovníkové 

pryskyřice. V lihu je kromě uvedené kyseliny rozpustná i řada dalších 

prospěšných složek. Biologickou dostupnost zvyšuje i kombinace 

s výtažky a extrakty z černého pepře.

Doporučená dávka čisté pryskyřice je udávána v rozmezí 0,5 až 5 g. 

Preventivně v dávkách nižších, při potížích dávku zvyšujeme. Pry‑

skyřici můžete podrtit v hmoždíři a konzumovat formou prášku, roz‑

míchaném např. v jogurtu nebo naplnit do tobolek. Před drcením 

je vhodné umístit pryskyřici do mrazáku, bude se drtit jednodušeji. 

Vhodnější je však použití tinktury. U tinktur je denní dávka udávána 0,5 

až 10 ml 2× denně. Záleží na navážce při výrobě. Dávka by měla odpo‑

vídat ekvivalentu dávky pryskyřice. Pokud máte k dispozici i myrhovou 

pryskyřici, můžete si vytvořit myrhovo ‑kadidlovníkovou tinkturu, tyto 

dvě suroviny se skvěle doplňují. Denní příjem kys. boswellové by měl 

činit cca 300 mg.
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Kadidlová voda
Cca 5 g kadidla zalijte ve skleněné nádobě 500 ml studené nebo teplé 

vody, ne vroucí. Dojde k postupnému rozpouštění složek rozpust‑

ných ve vodě. Nechte stát přes noc. Popíjejte během následujícího 

dne. Nikdy nepijte celý objem najednou, mohla by se objevit nevol‑

nost. K nerozpuštěným kouskům přidejte nové a opět zalijte vodou 

pro další den.

Kadidlový čaj
Cca 5 g pryskyřice nebo i méně zalijte horkou vodou a nechte rozpustit. 

Můžete ji i umístit s dalšími surovinami do sáčku pro přípravu čajů. Jako 

doplnění se hodí např. zázvor. Popíjejte během dne.

Žvýkačka
Čisté pryskyřičné krystaly můžete požvykovat jako „přírodní žvýkačku“ – 

stejně jako CHIOSKOU MASTICHU pocházející z Řecka, kterou také 

naleznete v naší nabídce. Podpoříte tím hojení zánětů dásní a jiných 

změn v dutině ústní a správné 

fungování zažívacího systému.

Specifickým využitím kadidlové 

pryskyřice je vykuřování. Bylo 

využíváno ve starověkých chrá‑

mech, při různých náboženských 

obřadech, při meditacích. Vydává 

příjemné specifické aroma. 

I v tomto případě je skvělá kom‑

binace s myrhou. Pokládáme do 

kadidelnice na rozžhavené uhlíky.

      POUŽITÍ 

• Potíže s  klouby: artróza, artritida, revmatoidní artritida, při 
bolestivosti a špatné pohyblivosti kloubů

• Dýchací systém: astma - potlačení zánětu, rozšíření dýcha-
cích cest, pomoc při bronchitidě, kašli, laryngitidě, nachla-
zení a chřipce

• Emocionální potíže: skvělý pomocník při meditacích a relaxaci

• Dutina ústní: při zánětech dásní, aftách, kadidlo působí anti-
septicky

• Bolestivá menstruace

• Zažívání: podpora činnosti gastrointestinálního traktu při 
průjmech a  nevolnosti, protizánětlivé působení při ulcera-
tivní kolitidě a Crohnově chorobě

• Chronická zánětlivá onemocnění: Protizánětlivé účinky kyse-
liny boswellové pomáhají organismu obecně při chronických 
zánětlivých onemocněních. Použití kadidla tak může snižo-
vat potřebu medikace NSAID, tyto léky při dlouhodobém 
používání mohou způsobovat poškození žaludeční sliznice 
a zažívacího systému.

• Dermatologické potíže: Extrakty a  éterický olej se uplat-
ňují při péči o  pokožku trpící různými ekzémy, lupénkou   
– pozorováno je snížení zarudnutí a  svědění. Kromě proti-
zánětlivého účinku pomáhá i  svými antiseptickými schop-
nostmi při akné, působí adstringentně.

• Anti -aging produkty: Kadidlo svým antioxidačním efektem 
dokáže bojovat s  volnými radikály, které urychlují stárnutí 
pleti. Udržuje přirozenou hydrataci pokožky a  elasticitu. 
Proto jsou extrakty a éterický olej používány jako složky kos-
metických přípravků.

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.
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Thymus hyemalis, druh tymiánu vyskytující se v jihovýchodním Španělsku, 
poskytuje krásné, svěže nasládlé citralové aroma. Tato vůně je velmi oblíbená 
jako dominantní složka parfémů a skvěle se doplňuje s kafrovými, citrusovými, 
bylinnými, mintovými, kořeněnými i dřevitými vůněmi. Možnost kombinací je 
opravdu široká, záleží jen na vaší náladě a preferencích.

Dokáže podpořit vaši psychiku, zvýšit odolnost proti stresu. Zlepší spánek, pomáhá bojovat 

s úzkostmi a depresemi. Podporuje aktivitu bílých krvinek a působí antioxidačně. Poslouží jako 

příjemná přísada do masážních přípravků. Má lehce spasmolytické účinky a mírní bolest. Působí 

antimikrobiálně a podporuje vykašlávání.

Více informací o složení a možných záměnách s dalšími „verbenami“ objevíte na našem blogu na 

webových stránkách www.aromakh.cz/blog/

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.

S ČÍM KOMBINOVAT? 

• šalvěj

• bergamot

• citron

• rozmarýn

• bazalka

• levandule

• pelargonie

• borovice

ŠPAN ĚLSKÁ  VERBENA 
– svěží letní aroma
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NOVĚ V  PRODEJ I  PRO DOSPĚLÉ
Po úspěšných novinkách pro děti přichází nové přípravky pro dospělé. V současné době se můžete 
seznámit se třemi produkty, ale další budou postupně následovat.

LECITINIA NIGHT
KÓD PRODUKTU 2745

Lecitinová emulze při křečích a syndromu neklidných nohou

Syndromem neklidných nohou a křečemi neznámého původu trpí 

velká část žen, ale také mužů. Na obtížích se podílí špatně fungující 

cévní a lymfatický systém. Přetlak tekutin může působit na nervová 

zakončení v dolních končetinách a tím vznikne diskomfort, který 

působí nepříjemně na celé tělo. Účinné látky z arniky a kaštanu koň‑

ského podpoří regeneraci pokožky a cévního systému. Kompozice 

olejů z borovice a jalovce rozproudí tekutiny dolních končetin. Rozma‑

rýn s kafrem prokrví a aktivují tělesné funkce. Levandule a heřmánek 

tonizačními účinky zklidní nervová zakončení v pokožce. Jemná lecit‑

nová emulze příjemné bylinné vůně regeneruje končetiny, ulevuje od 

pocitu těžkých nohou a navrací nohám jejich ztracený komfort.

Použití: Potřebné množství vetřete do pokožky 

nohou dle vlastní potřeby. Přípravek můžete 

používat pravidelně pro regeneraci končetin. 

Po nanesení je pokožka matná, sametová.

ESTROFYTIA
KÓD PRODUKTU 1210

Intimní balzám při suchosti sliznic pohlavních orgánů

Vaginální suchost trápí velké množství žen v období menopauzy. Jemný 

základ balzámu vhodného k péči o suché sliznice žen tvoří včelí vosk, 

bambucké a mangové máslo. Jojobový olej a squalan podporují hyd‑

rataci. Arnikový olej spolu s vitamínem E a lecitinem zajistí intenzivní 

regeneraci. Kompozice éterických olejů nejen příjemně voní, ale má svá 

opodstatnění. Ylang ylang je známý svou podporou elasticity jemných 

vazivových tkání. Rozmarýn, zázvor a skořice prokrvují a aktivují funkce. 

Jalovec s vetiverem posilují látkovou výměnu a regeneraci sliznice. Spolu 

s myrtou jsou bakteriální podporou močopohlavních orgánů. Fenykl, 

estragon, pelargonie a muškátová šalvěj působí jako nervová tonika, 

zároveň podporují přirozenou hormonální hladinu pohlavních orgánů. 

Použité oleje harmonizují funkci sliznic a udržují jejich přirozený epitel.

Použití: Dle potřeby 1–2 × denně naneste přiměřené množství bal‑

zámu na sliznici vnějších pohlavních orgánů.

Proč používat: vaginální suchost, klimakterium, menopauza, začínající 

inkontinence

TIP: balzám příjemně voní, upravuje pach tělních tekutin a agre-

sivní moči.
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ESTROFYTOL
KÓD PRODUKTU 4233

Speciální směs éterických olejů vhodná pro ženy v období hormo-

nální nerovnováhy. 

V době hormonálních změn bývá ženám doporučována hormonální léčba 

nebo podpora pomocí fytohormonů. Pomoci v této době mohou i oleje 

z rostlin. Estragon, fenykl jsou v této oblasti známé pro své účinky již dlou‑

hodobě. Pelargonie, muškátová šalvěj podporují psychický stav a klidní 

nálady, šalvěj lékařská pomáhá při přirozeném pocení, rozkládá pach potu 

a působí na nervová zakončení. Jalovec a vetiver jsou vhodnými 

pomocníky pro lymfatický systém a otoky. Oregano podporuje 

obranyschopnost organismu, zlepšuje paměť. Ravensara pomáhá 

dýchat v napjatých situacích, harmonizuje hormonální nerov‑

nováhu, podporuje klidnou menstruaci. Zázvor prohřívá ledviny 

a močopohlavní orgány, čímž podporuje přirozenou sexualitu 

a uvolňuje ztuhlost dolní části zad a pánve.

Použití: Přidáme do základního nosného média a provádíme masáž, 

koupel. Aplikujeme dle potřeby. Směs v ředěné formě může být den‑

ním společníkem. Lze použít s olejem nebo lihem jako “parfém”. Dopo‑

ručené koncentrace: 10 % na tělo, 0,5–1% na obličej.

Kdy je nejvhodnější jej používat? Menopauza, klimakterium, nepravi‑

delná menstruace, gynekologické operace, PMS.

Nejen ženy se mohou těšit na další novinky. Muži z našeho týmu se 

začali bouřit a dožadují se pro sebe nových přípravků. Jakmile je dosta‑

tečně otestují a domluví se, které budou nejvhodnější, nová 

řada bude v prodeji i pro ostatní muže.

Sledujete zprávy, které vám zasíláme a dozvíte se, kdy se tak 

stane.

Michaela Švorcová
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Olej z listů pomerančovníku
Tento olej je též znám pod označením petit grain. Naprosto stejné označení je běžně používáno i pro oleje vyzískané 
z listů mandarinky, citronu, grapefruitu, sladkého pomeranče a dalších citrusových druhů. Proto je vždy důležité věno‑
vat pozornost i INCI označení rostliny a její části, z níž olej pochází. Toto pojednání se bude věnovat výhradně oleji 
z hořkého pomerančovníku s označením Citrus aurantium amara Lief/Twig Oil.

Hořký pomeranč údajně vznikl jako přirozený kříženec mandarinky 

obecné a pomela. Jako zajímavost lze uvést, že tento strom nabízí ještě 

jeden velice podobně vonící éterický olej. Jedná se o olej neroli, česky 

označovaný také jako olej z pomerančových květů. Olej z květů pome‑

rančovníku má podstatně jemnější, květinovější vůni. Účinek oleje 

neroli je podobný jako u oleje z pomerančového listí. Co se ceny týká, 

neroli patří do skupiny oněch superdrahých olejů. A aby toho nebylo 

málo, v nabídce některých firem se nachází i olej z hořkého pome‑

ranče, který se však vyrábí ze slupek plodů tohoto druhu pomeranče. 

Samotný název petit grain je poněkud tajuplný. Pojmenování oleje 

pochází z francouzštiny. Slovo „petit“ znamená malý. Slovo grain má 

význam zrno či obilí. Z tohoto pohledu je název zavádějící, neboť s obi‑

lím či zrním nemá tento olej naprosto nic společného. Mnozí autoři 

uvádí, že oním „malým zrnem“ jsou míněny ony malé nezralé pome‑

ranče, jež se původně vyskytovaly v materiálu určeném k destilaci. To 

platilo v dobách, kdy se vše osekávalo ze vzrostlých stromů. V dnešní 

době jsou tyto pomerančovníky pěstovány na plantážích a v průběhu 

vegetace jsou větvičky i s listy pravidelně osekávány. Toto je praktické 

hlavně z pohledu sklizně. Strom nedorůstá původní výšky což ulehčuje 

sklizeň, ale na vykvetení a tvorbu plodů již nezbývá čas.
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Ani české pojmenování nelze označit za vyčerpávající, olej se nezískává 

výhradně jen z listů hořkého pomerančovníku. V surovině určené ke 

zpracování na olej se nachází i výhonky a větvičky. Výše zmíněné malé, 

nezralé plody bychom hledali marně. Jako ostatní citrusové druhy 

i tento strom lze najít v subtropickém pásmu, prakticky po celém světě. 

Nejkvalitnější druhy oleje pochází z Paraguaye a jižní Francie. Dalšími 

významnými producenty jsou např. Španělsko, Maroko, Alžírsko, Haiti, 

Guinea. Na vyzískání jednoho kilogramu oleje je třeba kolem 150 kg 

suroviny, z níž se destiluje parou. Nejvýše zastoupeny jsou estery, kolem 

60 % (linalylacetát, neryl a geranylacetát), dále monoterpenické alko‑

holy cca 35 % (linalool, alfa ‑terpineol, nerol, geraniol), monoterpenické 

uhlovodíky cca 10 % (myrcen, cymen, beta ‑pinen a další). V malém 

množství jsou obsaženy i aldehydy, fenoly a kumariny. Celkem je zde 

obsaženo kolem 400 jednotlivých složek, byť značná část z nich pouze 

ve stopovém množství.

Při pohledu na složení tohoto oleje si nelze nevšimnout značné obsa‑

hové podobnosti se složením levandulového oleje. Z toho pak lze 

odvodit jistou analogii použití. Olej vykazuje dobré antimikrobiální 

účinky (např. proti zlatému stafylokokovi), jako specialitu jej lze ozna‑

čit u Candida albicans. Celosvětově nejznámější je použití v tradiční 

kolínské vodě, kde je spolu s bergamotovým olejem jednou z nejdů‑

ležitějších složek. Vzhledem k příznivé ceně nachází bohaté uplatnění 

i v aromaterapii. Velice ceněny jsou jeho uklidňující vlastnosti. Che‑

mické složení jej předurčuje k vytváření klidného, relaxačního prostředí.

Sympatická vůně citrusového typu svojí schopností zlepšovat náladu 

nabízí velice zajímavou alternativu při aromatizaci obývaných prostor. 

Ne nadarmo je stejně jako bergamotový olej označován jako přírodní 

antidepresivum. Dobré služby poskytne i v ložnici. Ve směsi s levandulí  

(3 díly + 1 díl oleje z pomerančového listí) vytváří stejně tak účinnou, jakož 

i příjemnou směs podporující rychlejší usínání a prohloubení spánku.

Další excelentní využití nabízí v oblasti masáží a koupelí. Zde se uplatní 

nejen jeho uklidňující a relaxační účinky, olej se osvědčil jako ner‑

vové tonikum, zmínit nutno i jeho antispazmatické účinky. Ceněna 

je i schopnost omezovat působení bakterií, jež rozkládají pot a jsou 

zodpovědné za vznik onoho nepříjemného zápachu. Zde se osvědčila 

kompozice s olejem šalvějovým. Vykazuje i výborné deodorační účinky. 

Při plošné aplikaci, a tou masáže zcela jednoznačně jsou, přispívá ke 

snížení vysokého krevního tlaku, čímž podporuje dobrou činnost kar‑

diovaskulárního systému.

Díky výše zmíněnému aktivnímu působení na zlepšení nálady a posí‑

lení paměti nabízí excelentní služby v náročné péči o seniory. Silné pro‑

tizánětlivé a antibakteriální účinky z něj činí skvělou volbu pro zklidnění 

problematické pleti. Ať už se jedná o záněty (např. způsobené výsky‑

tem akné), rosaceu či dokonce spáleniny (i způsobené nadměrným 

opalováním), tento éterický olej pomáhá zklidnit pleť a optimalizovat 

její funkce. Obliba tohoto oleje v kosmetických přípravcích je dána 

schopností napomáhat revitalizovat pokožku.

Nachází uplatnění i ve vlasové kosmetice. Zde může být žádoucí jeho 

velice příjemná vůně, ale poslouží i u rychle se mastících vlasů. Dále je 

známa jeho schopnost pozitivně působit na vlasové cibulky a při dlou‑

hodobém používání zlepšit kvalitu vyrůstajících vlasů. Výše, v popisu 

složení oleje je zmíněn i obsah kumarinů, tedy složek, které po expozici 

UV zářením fotosenzibilizují pokožku. Hlavně se jedná o citropten a ber‑

gapten. Přestože se jedná jen o malá množství, není vhodné po aplikaci 

kosmetiky s obsahem vyšším než 1 % vystavovat pokožku slunečnímu 

záření.

Karel Hadek
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Absolue
Jedno z témat, které se v aromaterapii velice často probírají, je otázka technologie výroby různých éterických 
olejů. Nejčastěji používanou je parní destilace, kdy se přes zpracovávaný materiál pouští pára (až o teplotě 
140 °C). Pára s sebou strhává těkavé složky obsažené ve zpracovávané surovině. Následně je nutné zchlazení, 
kdy dochází jak ke kondenzaci vody, tak i mnohačetné směsi chemikálií rostlinného původu, které pak souhrnně 
označujeme jako éterické oleje. Vzhledem k faktu, že éterické oleje se s vodou nemísí a jsou (většinou) podstatně 
lehčí než voda, plují na povrchu. Následně tedy stačí oddělit „těžkou“ vodu od „lehkých“ éterických olejů.

Odlišná, energeticky podstatně méně náročná technologie, se uplat‑

ňuje při vyzískávání éterických olejů ze slupek citrusových plodu. Zde 

se slupky rozemelou s vodou na kaši. Následně dochází k separaci pev‑

ných látek od kapaliny. Jako v předešlém případě éterické oleje plavou 

na povrchu a stačí je odebrat.

Některé rostlinné suroviny jsou však příliš termolabilní na to, aby z nich 

bylo možné získat éterické oleje běžně používanou klasickou parní 

destilací. V úvahu nepřichází ani technologie používaná u slupek 

z citrusových plodů. Proto, pro vyzískání obsažených vonných složek 

takovýchto rostlin musí být použita odlišná, vhodná technologie. Mezi 

tyto rostliny patří např. jasmín, mimóza, vanilka, tuberóza, komonice. Na 

tomto místě by bylo možné jmenovat celkem obsažný seznam rostlin, 

byť v tomto smyslu je jasmín typickým příkladem. Jako vhodná tech‑

nologie se zde osvědčil proces zvaný chemická extrakce, který je díky 

použitým nízkým teplotám k citlivým materiálům šetrnější než běžná 

parní destilace éterických olejů. V úvahu přichází i extrakce kysličníkem 

uhličitým. Podstatnou součástí výsledku těchto procesů je velice věrně 

zachována původní vůně rostliny.

Co se týká rozpouštědel, alespoň teoreticky jich sice přichází v úvahu 

značné množství, v praxi se poslední roky k „vymývání“ olejů před‑

nostně používají potravinářská chemická rozpouštědla. Výsledkem 

extrakce, která probíhá vícestupňově, je vyzískání koncentrátu vonných 

složek, které mají pastózní charakter. To je dáno tím, že touto formou 

zpracování se do extraktu dostávají i obsažené rostlinné vosky, jakož 

i barviva, které jsou nedestilovatelné. Tato hmota bývá označována 

jako concrete. U takto vyzískaných extraktů dochází k různým stupňům 

rafinace. Např. u vanilky dochází pouze k odstranění rozpouštědla. 

Vanilkové absolue je proto značně husté.

Jako další příklad můžeme jmenovat jasmín. Zde dochází k několi‑

kastupňové rafinaci vzniklé pasty. K pastě se přidá vysokoprocentní 

obilný alkohol, za jehož pomoci se v průběhu rafinace odstraní vosky, 

případně i další nežádoucí složky. Výsledkem je směs vonných složek 

s názvem absolue. Občas se lze setkat i s anglickým označením abso‑

lute. Konečný produkt je srovnatelně řídký jako ostatní éterické oleje. 

Posuzování kvality je následně již jen věcí úhlu pohledu. Souhlasím 

s konstatováním, že stopová část rozpouštědla, doslova na moleku‑

lární úrovni, v konečném produktu zůstane. Pokud se někteří pisatelé 

rozhodli strašit, označují tato rezidua jako nevhodná, až nebezpečná. 

Tu a tam se setkávám i s informací, že absolue jsou použitelná jen na 

výrobu parfémů.
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Faktem však zůstává, že jasmínové absolue je běžnou přísadou exklu‑

zivních čajů, cukrovinek, dezertů apod. Standardně je též přidáváno do 

různých produktů luxusní kosmetiky, kde je ceněna nejen úžasná vůně 

jasmínu, ale i jeho vynikající účinky. Díky tomuto působení se jasmí‑

nové absolue v aromaterapii používá i při typických „ženských problé‑

mech“, např. k uvolnění křečí při menstruačních bolestech, k podpoře 

porodu apod. (Jen na okraj považuji za vhodné zmínit, že v nabídce 

mnoha firem se nachází i pachově velice zdařilé, levné syntetické napo‑

dobeniny, používané při výrobě mýdel, vonných svíček apod.) Pachová 

informace tohoto oleje je extrémně aktivní. Použité koncentrace v pří‑

pravcích musí být proto velice nízké.

Kdysi, už je to dávno, jsem dělal na žádost jedné klientky jasmínový 

masážní olej. Pokud se dobře pamatuji, na 100 ml nosného oleje byly 

použity jen 4 kapky jasmínu, což odpovídá koncentraci 

0,13 %. Při dávkování vhodného množství oleje hraje 

hlavní roli vnímavost nosu daného jedince. Indivi‑

duální hodnocení intenzity vůně může být značně 

rozdílné. Pokud se to s dávkováním (nejen) jasmínu 

přežene, pak lze označit výslednou vůni doslova 

jako nelibou. Podobné lze uvést i o vanilce, jakož 

i o dalších touto technologií vyzískaných produk‑

tech. Používání absolue je v kosmetice naprosto 

bezproblémové a bezpečné, za předpokladu, že 

se u dotyčné osoby neprojevuje nesnášenlivost 

na samotné konkrétní absolue.

Karel Hadek
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Kam pro nové informace 
ze světa aromaterapie?
Kromě tradičního aromaterapeutického Časopisu pro zdraví a krásu, který držíte v ruce, pro vás chystáme řadu dalších 
tipů, informací, dělíme se s vámi o zkušenosti našich dlouholetých zákazníků, pomáháme vám radami, jak si vytvářet 
vlastní kosmetické přípravky.

Kde všude se s aromaterapeutickými radami setkáme?

Časopis pro zdraví a krásu
Tištěnou verzi nově obdrží pouze naši registrovaní zákazníci, ale časopis si můžete přečíst i on   ‑line na stránkách aromakh.cz na odkazu v sekci Informace 

nebo na stránkách karelhadek.eu v sekci ČASOPIS. Pravidelně zde podrobně přibližujeme schopnosti éterických olejů a jejich praktické využití, věnujeme 

se konkrétním kosmetickým nebo zdravotním potížím a jejich řešení pomocí aromaterapie, v poradně se setkáte se zkušenostmi našich zákazníků. Pora‑

díme, jak co nejefektivněji využívat naše kosmetické přípravky a doplňky stravy a v jakých případech jsou různé produkty vhodné.
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Časopis AROMAFAUNA 
– Aromaterapie & svět zvířat
Tento časopis zatím nevydáváme v tištěné podobě, to mu ale neubírá 

na zajímavosti. Seznámíte se zde s aromaterapeutickými tipy pro zví‑

řata, zjistíte, jak s pomocí přípravků AROMAFAUNA řešit různé potíže 

vašich domácích mazlíčků. Přípravky pomáhají při ekzémech, alergiích, 

atopiích, skvělé jsou jejich repelentní účinky, pomáhají při pohybových 

obtížích, stimulují imunitu. Stačí si najít na stránkách aromkh.cz odkaz 

Časopis Aromafauna v sekci Informace.

Magazín AKH
– Aromaterapie, kosmetika a hygiena
Intimní hygiena, Péče o ruce, Koupelové oleje… náš magazín se vždy 

podrobně věnuje konkrétní skupině produktů nebo kosmetickému 

tématu. Naleznete zde spoustu zajímavých tipů, které ocení profesio‑

nální kosmetičky, aromaterapeuti, fyzioterapeuti či maséři nebo každý, 

kdo se snaží pečovat o své zdraví.

Klikněte na stránkách aromkh.cz na odkaz Magazín AKH v sekci 

Informace.

Blog
Krátké články plné našich tipů k použití éterických olejů a aromatera‑

peutické olejové kosmetiky. Informujeme vás zde o novinkách a aro‑

materapeutických tipech pro děti, domácnost i zvířecí miláčky.

aromakh.cz/blog

Herbář
V našem aromaterapeutickém herbáři naleznete podrobné informace 

ke konkrétní bylině či rostlině, jaké má účinky, v jakých produktech se 

s ní setkáte a z jakého důvodu byla použita.

aromakh.cz/herbar

Šetrná dezinfekce
Našim dezinfekčním přípravkům jsme se rozhodli vytvořit samostatné 

webové stránky, kde uvádíme podrobnosti k účinnosti, složení, a hlavně 

výhody těchto přípravků založených na éterických olejích. Stránky jsou 

určeny pro profesionály i laiky, kteří se o danou problematiku zajímají.

www.setrnadezinfekce.cz

Katalogy produktů
On   ‑line si prohlédněte Katalog AROMAFAUNA, lze jej zakoupit i v tiš‑

těné podobě. Pěkně na jednom místě zde zjistíte, jaké produkty pro zví‑

řata nabízíme. Chystáme také aktualizovaný Katalog AKH kosmetických 

přípravků a samostatný Katalog surovin s éterickými a rostlinnými oleji.

 Facebook
AKH – Aromaterapie Karel Hadek

AKH – Aromaterapie Fauna

Aromaflora – pomocné prostředky pro ochranu rostlin

 Instagram
 aromaterapie.kh, aromaterapiefauna, aromaflora_kh

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.
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KOM EDON Y
Komedony, běžně též nazývané černé tečky, jsou kožní póry 
ucpané pevným tukem. Ty jsou jedním z častých kosmetic‑
kých problémů. Pro jejich odstranění je ideální hloubkové 
čištění pleti. Tyto tukové černé tečky není možné odstranit 
žádným krémem nebo olejem. Ideálním řešením by bylo 
navštívit školenou profesionálku – kosmetičku. Z ucpaných 
pórů se velice často vyvinou aknózní problémy. Při trošce 
šikovnosti je možné se jejich odstranění věnovat i v domá‑
cích podmínkách.

Je důležité volit kosmetiku, která bude podporovat fyziologické funkce 

pokožky. Zanášení pórů není závislé pouze na krémech či olejích, které 

jsou používány na závěrečné ošetření pokožky. Jistý vliv mají i pří‑

pravky na čištění obličeje a zvolený postup ošetřování pokožky. Roz‑

hodně je vhodné úplně se vyhnout různým chemickým přípravkům, 

které pokožku vysušují, narušují biologickou rovnováhu a v konečném 

důsledku poškozují. Tenzidové přípravky či mýdla plně nahradí hydro‑

filní mycí oleje, které kůži nejen že nepoškozují, ale navíc podporují její 

elasticitu a fyziologické funkce.

Na mytí obličeje, případně i dekoltu doporučuji hydrofilní mycí oleje 

s logem KH. Vyzkoušet lze například HY ‑OLEJ NEUTRÁLNÍ, HY‑
‑OLEJ NA ODSTRANĚNÍ MAKE ‑UPU, HY ‑OLEJ YLAN‑
GOVÝ. Na očistu problematické a citlivé pokožky se osvědčily i kvalitní 

jogurty s živými kulturami laktobacilů. Nabízí se též možnost jogurty 

aplikovat jako velice účinnou masku. Pro následné dočištění pleti jsou 

vhodné pleťové vody nebo pleťová tonika – JALOVCOVÉ, LEVAN‑
DULOVÉ, RŮŽOVÉ. Při výskytu akné jsou vhodné ČAJOVNÍ‑
KOVÉ, HŘEBÍČKOVÉ ČI MĚSÍČKOVÉ.
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Pro denní ošetření pleti lze doporučit Lipio séra a lecitinové krémy 

série LECIDERMA, v chladných dnech dáváme přednost bezvo‑

dým přípravkům. Lze vyzkoušet speciality jako třeba WINTERSHEA 

a SENSISHEA, případně i regenerační oleje. Z regeneračních olejů jsou 

vhodné například ALOE VERA, GERADERM, JASMÍNOVÝ, 
SANTALOVÝ, HEŘMÁNKOVÝ BPJ. Na noc lze používat rege‑

nerační oleje, krémy, vynikající jsou Lipio ‑séra a fluidy. Z Lipio ‑sér jsou 

vhodné například LMP, HEŘMÁNEK, LEVANDULE, RŮŽE, 

z fluidů GOTHEA AMO a z regeneračních krémů pak třeba ELEU‑
THEROCOCC, CALEN K, SHEA ‑MELLISEA, MONTANA.

Krémy vhodné pro aknózní pleť vykazující protizánětlivé účinky 

jsou AKNETTE, ČAJOVNÍKOVÝ, MATEŘÍDOUŠKOVÝ, 
TAMANU DERM apod. Při rozhodnutí se pro olej je v návodu uve‑

dena informace, že je vhodné pokožku před aplikací navlhčit. V zimním 

období/mrazech je nutné buď cca půl hodinky počkat, než se jde ven, 

nebo jednoduše olej aplikovat bez navlhčení obličeje. V rámci péče 

o pleť s komedony je nezbytně nutné věnovat zvýšenou pozornost 

stravě. Ze stravy je třeba vyloučit co nejvíce nasycené mastné kyse‑

liny. Tedy pevné tuky, jako je sádlo, máslo, rostlinná másla, margaríny, 

tučné maso, průmyslové pečivo se ztuženými tuky atd. Nahrazují se 

ve stravě těmi s vysokým podílem vícenásobně nenasycených mast‑

ných kyselin. Nejen velice vhodný, ale zároveň i cenově dostupný, je 

např. řepkový (kanolový) olej, který obsahuje jen kolem 8 % nasyce‑

ných mastných kyselin. Zajímavým jej pak činí i vysoký obsah kyseliny 

olejové (cca 55 %). Mimořádně důležitý je i optimální poměr oněch 

„řídkých olejových složek“ (3:1) kyseliny linolové (cca 22 %) a kyseliny 

alfa   ‑linolenové (cca 8 %, dále jen ALA). ALA je v potravinářství běžně 

označována jako omega‑3 esenciální mastná kyselina. Ono esenciální 

znamená nejen, že je pro lidský organismus nezbytná, ale i to, že si ji 

organismus sám nedokáže vytvořit a musí mu být dodávána formou 

stravy. Dříve bývala tato skupina mastných kyselin označována jako 

vitamín F. Právě nedostatek těchto složek se může projevit kožními pro‑

blémy, jakož i zhoršenou kvalitou vlasů a nehtů.

Lněné semínko s vysokým obsahem ALA je nejen účinným pomoc‑

níkem u „černých teček“, ale nabízí mnohé další benefity. Jako příklad 

bych uvedl jeho protizánětlivé účinky, snižuje hladinu cholesterolu, má 

pozitivní vliv na kvalitu cévního systému, snižuje krevní tlak, podstatně 

redukuje riziko vzniku infarktu. Dále lze zmínit lupénku, ekzémy, aler‑

gie, autoimunitní onemocnění. Tím však výčet pozitivních účinků ani 

z daleka nekončí. Jeho konzumace též napomáhá detoxikaci organi‑

smu.

Nic se však nemá přehánět, a to platí i v tomto případě. I oleje obsažené 

v semenech či jádrech jsou kaloricky velice bohaté, jejich nadměrná 

konzumace by mohla vést k přibývání na váze. 100 gramů lněného 

semínka má 530 kcal! Doporučované množství by bylo cca 2 polév‑

kové lžíce denně pro dospělého člověka, přesněji vyjádřeno 20 gramů. 

Ve 20 gramech lněného semínka se nachází cca 8 gramů oleje. Zhruba 

polovina z toho pak připadá na ALA.

Ze stravy by též měla být vyloučena nadbytečná konzumace cukru. 

Pokud není cukr využit, dochází v rámci látkové výměny k přeměně na 

pevné tuky a jejich ukládání. I sladkosti takto mohou podpořit vznik 

komedonů.

Karel Hadek
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NEKOMEDOGENNÍ ROSTLINNÉ OLEJE
V kosmetických přípravcích AKH naleznete řadu druhů rostlinných olejů. V naší nabídce je jich přes 20. Proč tolik? 
Nestačí jich smíchat jen něco málo základních? Jsou přeci „přírodní“, tady se nedá udělat chyba…

Ale není olej jako olej. Každý má jinou skladbu mastných kyselin, s různě 

dlouhým řetězcem, s různým počtem jinak umístěných nenasycených 

vazeb. Od chemické struktury se pak odvíjejí vlastnosti olejů – náchyl‑

nost k oxidaci a jejich trvanlivost, vliv na pokožku.

I když je pokožka každého člověka specifická, můžeme dle jejího typu 

odhadnout, které rostlinné oleje pro ni budou vhodné. 

Důležitá vlastnost z hlediska kosmetických přípravků je tzv. komedoge‑

nita. Složky kosmetiky mají vliv na konzistenci kožního mazu. Komedo‑

genní látky podporují ucpávání pórů, tedy vznik komedonů (černých 

teček). Tato vlastnost podporuje rozvoj akné a jeho zhoršení. Proto je 

naším cílem pro takovou pokožku používat látky nekomedogenní.

Pro hodnocení komedogenity je využívána stupnice v rozsahu 0 až 5, kdy 

0 hodnotíme látky nekomedogenní, 5 jsou vysoce komedogenní slou‑
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čeniny. Pro pleť se sklonem k akné nejsou vhodné složky s hodnotou 3 

a vyšší. I když ve směsích se v určitém poměru používají a toto použití 

je dokonce žádoucí, účinky jsou totiž dány i jinými složkami než mast‑

nými kyselinami. Obecně – oleje s vysokým obsahem kyseliny olejové 

jsou vhodnější pro suchou pokožku, oleje s vyšším obsahem kyseliny 

linoleové jsou zásadní pro péči o mastnou pokožku a při výskytu akné.

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.

0 

arganový

ze semínek černého rybízu

konopný

sasha inchi (0 až 1)

bambucké máslo (0 až 2)

skvalan (0 až 1)

slunečnicový (0 až 2)

1 
ricinový
z lískových oříšků
neemový (1 až 2)
z andské růže
z vlašských ořechů
karnaubský vosk
lanolín

NEKOMEDOGENNÍ OLEJE

 kokosový

 lněný
 palmový

 z pšeničných klíčků

 kakaové máslo

 z chia semínek

 sojový

 sezamový

KOMEDOGENNÍ OLEJE

2 

 mandlový
 amarantový
 z meruňkových pecek
 z černého kmínu
 brutnákový
 pupalkový
 z pecek vinných hroznů
 jojobový
 dýňový
 olivový
 tamanu
 avokádový (2 až 3)
 makadamiový (2 až 3)
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Růžovka neboli rosacea
Ke zčervenání obličeje někomu stačí se zastydět, jinému rozčílit. Toto emotivní zrudnutí však nemá dlouhého trvání, 
takže celkem rychle dochází k jeho vymizení. Daleko nepříjemnější a trvalé je červené zabarvení pokožky u rosacey. 
U tohoto problému se nejedná jen o kosmetickou záležitost, ale o chronické zánětlivé kožní onemocnění, které se 
vyskytuje zejména v oblasti obličeje. Mezi typické projevy rosacey patří výskyt trvale rozšířených krevních cév, čímž je 
způsobeno i značně červené zabarvení pokožky. Ne nadarmo je kuperóza, velice často chybně označovaná za „popras‑
kané cévky“, považována za možný počátek pozdějšího přechodu až do rosacey.

Zarudnutí u pleti se sklony ke kuperóze se v raných stádiích může obje‑

vovat a mizet, v pokročilejších stádiích však zarudnutí bývá na pleti vidi‑

telné nepřetržitě. Na růžovku, coby zánětlivé onemocnění, je nejlepším 

doporučením návštěva specialisty, kožního lékaře. I takto postižené 

pleti je nezbytně nutné poskytovat vhodnou kosmetickou péči.

S ošetřováním pokožky postižené rosaceou je nutno začít již u omý‑

vání. Na zřeteli mějte, že je velice citlivá. Určitě bych doporučil vyhnout 

se přípravkům obsahujícím tenzidy, které pokožku vysušují, narušují 

biologickou rovnováhu a v konečném důsledku poškozují. Podobné 

lze konstatovat i o mýdlech, která jsou navíc alkalická. Na očistu 

pokožky jsou velice vhodné hydrofilní olejové přípravky, které kůži 
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nejen že nevysušují a nepoškozují, ale podporují její elasticitu a fyzio‑

logické funkce. Na obličej s výskytem rosacey je velice vhodný jemný  

HY ‑OLEJ Z  RŮŽOVÉHO DŘEVA, který vykazuje i jisté protizá‑

nětlivé účinky. Na následné dočištění lze doporučit pleťovou vodu 

LEVANDULOVOU. Osvědčil se i doma připravený heřmánkový čaj.

Na následné ošetření přichází v úvahu celá řada produktů. Mohou to 

být krémy nebo oleje z řady ALTHEA, osvědčil se i regenerační olej 

LEVANDULOVO ‑MRKVOVÝ, dále GERADERM či HEŘMÁN‑
KOVÝ regenerační olej. V úvahu přichází i lipio séra HEŘMÁNEK, 
LEVANDULE, RŮŽE. Dobré služby mohou nabídnout i lecitinové 

uklidňující krémy, jako je LECIDERMA SHEA LAVENDEL či LECI‑
DERMA SHEA ROSE. Nutno zmínit i krémy BABY L a BABY K, které 

jsou určeny jako specialita pro citlivou dětskou pleť. Nabídka vhodných 

přípravků je značně široká hlavně z toho důvodu, že bohužel nelze 

určit, který ze jmenovaných bude individuálně tím nejvhodnějším.

Pro vnitřní užití pak doporučuji ELEUTHEROCOCC EXTRAKT, který 

podstatně navyšuje schopnosti imunitního systému, působí jako adap‑

togen a celkově napomáhá harmonizaci organismu. Doporučené dávko‑

vání je 3x denně 15 až 30 kapek. Užívat lze prakticky neomezeně dlouho.

U rosacey bych také doporučil používat cca čtvrt roku 25.000 IU (mezi‑

národních jednotek) beta ‑karotenu a později snížit na 10.000 až 15.000. 

Vhodný by byl i vitamín E s denním dávkováním 1x denně 200‑400 

IU. Jak beta ‑karoten, tak vitamín E jsou rozpustné v tucích, proto bych 

je doporučoval brát vždy po jídle. Pro zlepšení stavu pokožky je také 

vhodné užívat BRUTNÁKOVÝ či PUPALKOVÝ OLEJ. Vyzkoušet 

lze i účinky ALOE VERA GELU. ALOE VERA GEL obsahuje mimo 

jiné vitamíny B skupiny, různé minerály a potřebné enzymy. Posiluje 

imunitní systém, pozitivně ovlivňuje zánětlivé procesy v těle a podpo‑

ruje vylučování produktů látkové výměny.

Z potravy je doporučováno vynechat všechna dráždivá a ostrá jídla, 

kávu a alkohol. Vhodné není ani intenzivní opalování, prudké změny 

teplot (sauna, horké sprchy či koupele v zimě), rychlá změna prostředí 

(mráz a teplo), přemíra námahy, stres. Naprosto nevhodné jsou agre‑

sivní výrobky na ošetřování pokožky (peeling, ovocné kyseliny), kon‑

zervace v kosmetice. Problematické mohou být i léky, jejichž úkolem 

je rozšiřovat cévy.

Karel Hadek
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Hoďte nohy 
do pohody 

aneb postavte své tělo zpátky na nohy
Po letním období, kdy jsme dopřávali našim chodidlům svobodu v žabkách, sandálkách nebo chodili na boso, může být 
návrat do uzavřené obuvi nepříjemným rozladěním.

Jak pečovat o pokožku nohou, abychom jí po létě vrátili zpátky do pohody?

5 tipů jak láskyplně zacházet se svýma nohama:

1. Koupel
Koupele nohou mají jednoznačně blahodárné účinky. Nejen že zbaví 

nohy všech nečistot, ale také odstraní celodenní únavu. Ke koupeli 

použijte KOUPELOVÝ OLEJ NA NOHY s obsahem éterického 

oleje z kafru, jalovce, rozmarýnu a jedlového jehličí. Vytváří nejen pří‑

jemnou vůni, ale má blahodárný vliv zejména na unavené, oteklé 

nohy a pálící chodidla. Lehce zvláčňuje ztvrdlou pokožku chodidel.

2. Masáž
Domácí masáž nikdy nemůže zcela nahradit profesionální reflexní 

masáž chodidel, ale přesto se postará o velmi rychlé a účinné 

uvolnění. Masáž napomáhá k lepšímu prokrvení a zlepšení látkové 

výměny. Masírovat můžete plosky nohou nebo celá lýtka až po 

kolena. Pro masáž nohou zvolte osvědčený MASAŽNÍ OLEJ NA 
NOHY. Obsahuje kaštanový olej, arniku, třezalku a olej z jalovce 
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a cypřiše. Kombinace těchto účinných látek zajistí úpravu tonusu 

cév, intenzivně zregeneruje a hojí buňky a podpoří funkci lymfatic‑

kého systému.

3. Zábal
Každý večer vmasírujte do chodidel pečující krém, který cho‑

didla zvláční a uvolní. K tomuto účelu se nejlépe hodí krém  

PEDI ‑DERM G10. Lehce se vstřebává, má lehkou konzistenci 

a dobře poslouží i jako změkčující krém před odstraňováním zroho‑

vatělé pokožky.

4. Voňavé osvěžení
Věděli jste, že mimo obyčejných deodorantů, které používáme do 

podpaží, existují i deodoranty k rychlému osvěžení nohou? Lihový 

deodorant DEOBOTAS s příjemnou citrusovou vůní je určený 

k ošetřování plosek nohou, napomáhá mírnit projevy nadměrného 

pocení a vznikajícího pachu. Za jeho antimikrobiální a protivirové 

účinky jsou zodpovědné zejména éterické oleje z pomeranče, litsey 

cubeby a tymiánu. Obsažená máta přispívá ke zvýšení chladivého 

efektu osvěžovače. Příjemnou bylinnou vůní můžete provonět i svoji 

obuv či botník.

5. Peeling
Nezapomeňte 1× týdně na peeling nohou, který pomáhá odstranit 

zrohovatělou kůži a zajistí vám sametově hebká chodidla. Jemný, 

a přesto účinný peeling, zajistí solný balzám s bambuckým máslem 

OLEOSOL PEDI.

Vše potřebné pro kvalitní každodenní péči o nohy najdete v sadě 

SPOKOJENÉ NOHY. Balení v papírové krabičce udělá radost jako 

dárek.

SADA PRO SPOKOJENÉ NOHY

PEDI ‑DERM G10 50 ml

MASAŽNÍ OLEJ NA NOHY 100 ml

DEOBOTAS 100 ml

+ DÁREK  

20 ml koupelový olej na nohy

Dlouhé stání nebo naopak dlouhé sezení, nadváha či těhotenství může 

způsobit špatné prokrvení nohou, tlak na žíly a tím i pocit těžkých, otek‑

lých a unavených nohou.

Jak nohám ulevit?
Hýbejte se, dodržujte pitný režim, omezte sůl a položte nohy do vyvý‑

šené polohy. Prevenci i úlevu zajistíte také pravidelný promazáváním 

nohou masážním olejem PREVENTY. Masírujte vždy zdola nahoru! 

Dalším skvělým pomocníkem je i balzám LYMPHA PACK. Nejen díky 

obsahu jalovcového a vavřínového éterického oleje uleví nohám od 

otoků, rozproudí lymfatický systém a unavené nohy budou minulostí. 

Je bezpečný a oblíbený také u těhulek. Příjemné osvěžení s chladivým 

efektem máty a šalvěje docílíte lehkým přestříknutím nohou bylinným 

deodorantem DEOPROFUSS.
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Úlevu na jednom místě, respektive v jedné krabici najdete v sadě 

LEHKÁ NOŽKA. Balíček ocení každý, kdo tráví celé dny na nohou i ti, 

kterým snadno otékají nohy.

LEHKÁ NOŽKA – SADA PRO UNAVENÉ A OTEKLÉ NOHY

PREVENTY 100 ml

LYMPHA PACK 100 ml

DEOPROFUSS 100 ml

+ DÁREK  

20 ml koupelový olej na nohy

Z anatomického hlediska jsou nohy naprosto perfektně zkonstruovány. 

Kosti, svaly a vazy spolu harmonizují jako dokonalé puzzle. Spolupra‑

cují, jsou stabilní, elastické a zároveň velmi odolné proti nárazům. Zajiš‑

ťují nám oporu, rovnováhu a pohyblivost. V nohách se nachází mno‑

hem více smyslových buněk než v obličeji.

A ještě jednu vlastnost nohy mají: jsou trpělivé. Nechají si toho hodně 

líbit a ještě to pak vyvažují, kde se dá. Navzdory špatnému zacházení 

tiše trpí samy pro sebe. Dokud nepřeteče pohár jejich trpělivosti. Pak 

začnou vysílat první varovné signály. I ty však často přehlížíme. Teprve 

ve chvíli, kdy už to nejde jinak, začnou nás nohy bolet. A spolu s bolestí 

nám sdělují, že takhle by to už nešlo.

Proto buďme ke svým nohám laskaví. Odmění se nám správným posto‑

jem na zemi ale i v životě.

Lenka Rigová
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Prosluněné dny u bazénu, moře či jezera se na našich 
vlasech podepsaly. V  létě díky opálené pokožce 
a  zářivě zlatým pramenům vypadáme o  poznání 
lépe. Na jeho sklonku jsou však naše vlasy poničené 
a vlasová pokožka vysušená a svědivá. Co s tím?

Vsaďte na blahodárné účinky olejů. Kdo chce mít krásné vlasy bez kom‑

promisů a také sulfátů, silikonů, barviv a bůh ví čeho ještě, volí VLA‑
SOVÉ MYCÍ OLEJE.

Ať se to zdá přinejmenším zvláštní, ne   ‑li nemožné, vlasy lze mýt i ole‑

jem. Chce to jen trochu cviku a trochu emulgátoru. Vybrat si můžete ze 

dvou druhů VLASOVÝCH MYCÍCH OLEJŮ – pro normální ‑suché 

a pro normální ‑mastné. Letos jsme rozšířili řadu mycích vlasových olejů 

i dětský mycí vlasový olej VLÁSEK. Jediný na trhu svého druhu.

Speciální receptury vlasových mycích olejů vás zbaví nečistot a přeby‑

tečné mastnoty z vlasů i pokožky a zajistí jejich kvalitní umytí s respek‑

tem k ochrannému kožnímu filmu. Tím se vysušená vlasová pokožka 

s lupy může začít regenerovat a „uzdravovat“. Výsledkem budou krásně 

lesklé a zdravé vlasy. Pro lepší rozčesávání a úpravu vlasů přestříkněte 

vlhké nebo i suché vlasy KOMONICOVÝM VLASOVÝM TONI‑
KEM.

Po hlavě do podzimu 
s krásnými vlasy bez 
kompromisů
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Mimo jiné obsahuje také panthenol, který podporuje látkovou výměnu 

vlasové pokožky, zmírňuje maštění vlasů a svědivost vlasové pokožky.

Snadné rozčesávání a ochranu vlasů před UV slunečním zářením zajistí 

tekutý vlasový vosk HAARETOL. Obsah stabilních rostlinných vosků, 

zejména jojobového, vlasům navrací lesk, zlepšuje jejich elastičnost, 

zabraňuje nadměrné lámavosti a třepení. Po aplikaci na vlasy nežlukne. 

Díky přirozenému ochrannému faktoru rostlinných olejů a vosků ho 

lze použít i jako ochranu vlasové pokožky před případným spálením 

při pobytu na slunci. Pro požadovaný výsledek však při použití tohoto 

přípravku platí, že méně znamená více. Proto stačí k ošetření konečků 

vlasů či vlasové pokožky opravdu malé množství cca velikosti hrášku.

Použijete   ‑li HAARETOL na vlhké vlasy, budou se po uschnutí lépe 

rozčesávat, obnoví se jejich přirozený lesk, nelámou se a netřepí.

Svědění pokožky hlavy, lupy, stroupky a jiné nepříjemné projevy mohou 

být důsledkem používání nevhodné vlasové kosmetiky, ale mohou 

mít i spoustu jiných vnitřních i vnějších příčin – užívání léků, věk, stres, 

špatná životospráva, hormonální změny. Regeneraci podrážděné či 

vysušené vlasové pokožce dopřejete v podobě balzámů. Nápomocný 

vám bude krémový balzám HAARETTE Q, LUPISAN nebo silnější 

kalibr SEBOSAN.

Extrakt z lopuchu a kopřivy spolu s ricínovým olejem v balzámu HAA‑
RETTE Q zajistí podporu látkové výměny pokožky hlavy a spolu s její 

masáží působí na činnost vlasových kořínků. Z ohlasů zákazníků víme, 

že někdy jsou vlasy i viditelně hustší. Oceníte ho i jako balzám k regene‑

raci suchých a poškozených vlasů.

Disharmonie vlasové pokožky se může projevovat bílými či žlutými 

šupinkami ve vlasech, které mohou značit lupy nebo seboroickou der‑

matitidu. Zklidnění, úlevu od svědění a pocitu přesušení získáte pou‑

žitím balzámu LUPISAN s obsahem rostlinných olejů, urey a glyce‑

rinu. Jeho použití je bezpečné i u dětí a je vítaným pomocníkem (spolu 

s mycím olejem VLÁSEK) při výskytu dětské seborey. Obsahuje éte‑

rické oleje z cedru, čajovníku a cypřiše, jež mají antibakteriální účinky 

při podpoře tvorby kožního mazu.

Když se ve vlasové pokožce objevují šupinky a přidá se i zánět, může se 

jednat o počínající formu lupénky či seboroické dermatitidy. I s tím nám 

aromaterapie může pomoci. Spojením protizánětlivé síly březového 

dehtu v kombinaci s oleji z čajovníku, šalvěje a hřebíčku vznikne nepříliš 

voňavá, zato účinná specialita vlasový balzám SEBOSAN. Jeho účinek 

podpoříte i mycím olejem SEBOOL.

Nemáte čas na dlouhé zábaly, hledáte rychlou regene‑

raci typu nastříkat a jít? Vyzkoušejte vlasové tonikum 

APILINE. Jeho vůně po tymiánu, čajovníku a oregánu 

mu sice předurčila odpuzující účinky proti vším a jinému 

hmyzu, ale obsah lecitinu a jojobového oleje ho povyšují 

na jedinečný regenerační přípravek pro snadnější 

rozčesávání, výraznější barvu a zamezuje 

lámání vlasů. Dodává vlasům 

hebkost a zdravý lesk.

Říká se, že vlasy jsou korunou žen‑

ské krásy. Až se na podzim budete 

choulit do bund a kabátů, ze kte‑

rých vám bude vykukovat jen 

hlava, právě zdravé, silné a lesklé 

vlasy potvrdí toto rčení.

Lenka Rigová
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Jak na atopický ekzém u dětí
Atopický ekzém u dětí se může objevit kdykoliv a zcela nečekaně i přesto, že se o jejich pokožku staráme s tou 
největší péčí. V poslední době jde o celkem častý problém. Uvádí se, že až 20 % dětí se v České republice setká 
s nějakou formou atopického ekzému. Velkým problémem je zarudlá pokožka, která svědí, což má velký vliv 
na duševní pohodu dítěte.

Miminka bývají neklidná, často pláčou, a proto maminky 
hledají ten nejlepší produkt, který rychle uleví a zmírní 
nutkání dětí se škrábat. Není jednoduché se ve všech 
kosmetických a doporučovaných přípravcích vyznat 
a mnohdy trvá i několik měsíců, než pokožce sedne ten 
správný. Péče o ekzematickou pokožku není však jen 
o mazání. Zahrnuje také celkový přístup, který může 
vyžadovat spoustu změn v chodu celé domácnosti.

Důležité kroky, které nesmí v péči o atopickou pokožku chybět:

1. HYGIENICKÉ NÁVYKY
Atopické pokožce chybí lipidy, které mají za úkol pokožku chránit před 

určitými vnějšími alergeny, jež ji dráždí a vysušují. Když si uvědomíme, 

že to je ten důvod, proč je pokožka atopiků tak suchá a citlivá, dojde 

nám, že základním pilířem je udržet jejich kůži vláčnou a hydratovanou. 

Pravidelným promazáváním se zmírní svědění a preventivně se přede‑

jde zhoršení příznaků nebo se alespoň zkrátí doba jejich trvání. Posíle‑
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ním kožní bariéry se zvýší ochranná funkce pokožky proti škodlivým 

látkám a zabrání se jejich pronikání do kůže.

• Pokožku je dobré hydratovat již při sprše/koupeli použitím mycích 

olejů.

• Ke každodennímu mytí pokožky jsou vhodné mycí oleje z dětské řady, 

např. MELINKA nebo MEDUŇKOVÝ či MANDLOVÝ sprcho‑

vací olej. Do vaničky můžete používat HEŘMÁNKOVÝ KOUPE‑
LOVÝ OLEJ nebo MEDUŇKOVÝ KOUPELOVÝ OLEJ.

• Vyvarujte se dlouhé koupeli v horké vodě, teplota vody by měla být 

spíše vlažná a koupel krátká. Preferuje se sprcha. Pokožku IHNED po 

umytí promažte. Když je kůže ještě vlhká a vláčná, lépe fixuje vlhkost.

• Vyvarujte se pěnivých přípravků, které ekzematické pokožce 

nesvědčí (obsahují tenzidy, které pokožku ještě více odmašťují a tím 

narušují její přirozenou ochrannou bariéru). Z naší dětské řady dopo‑

ručujeme na promazávání lecitinovou emulzi z řady MELINKA. 

Obsahuje uklidňující a protizánětlivou kopaivu a meduňku. Má leh‑

kou konzistenci tělového mléka, stejně jako lecitinový balzám LECI‑
TINIA BODY BALM, který je k promazávání také vhodný.

• Pokožku udržujte vláčnou během celého dne, proto ji promazá‑

vejte jak ráno, tak večer a v případech zhoršení klidně i během dne.

• Někdy potřebuje pokožka jen promazávat lehčí konzistencí. Jindy je 

lepší sáhnout po výživnějším krému. V praxi máme u dětí s atopic‑

kým ekzémem dobrou zkušenost s krémem ATOPINAL a ATOP‑
‑DERM, jejichž základ tvoří bambucké máslo a rostlinné oleje.

• Protože je porušená pokožka v místě ekzému více náchylná, snažte 

se předejít její druhotné infekci či zapaření. Dobré je, aby děťátko 

s atopickým ekzémem mělo svůj vlastní ručník. Na více podrážděná, 

suchá, začervenalá ložiska je vhodný zklidňující balzám INTIMISS. 

U nejmenších miminek použijte neutrální SHEA BUTTER nebo 

jen BAMBUCKÉ MÁSLO.

2. ALERGENY
• Atopický ekzém je projevem alergie, proto je důležité přijít na vyvo‑

lávající alergen a ten odstranit. Někdy to bývá běh na dlouhou trať 

a v odhalení alergenu může pomoci až návštěva alergologa. Alerge‑

nem bývají často látky, jež se běžně vyskytují v kosmetických příprav‑

cích, v pracích prostředcích, ale i v oblečení. Dále chemikálie, či pra‑

chový roztoči, jež se běžně vyskytují v domácnostech, ale i alergenní 

složky potravin (nejčastěji mléko, lepek, citrusy a čokoláda ‑ kakao).

3. DOMÁCNOST
• Atopikům dopřejte nekuřáckou domácnost a prostředí, kde je 

co nejméně prachu. Velkým problémem jsou roztoči, kterým se 

hojně daří v textilních materiálech. Nevhodné jsou péřové peřiny, 

koberce, čalouněný nábytek a plyšáci v posteli.

• Atopická kůže se více olupuje a zbytky kůže na ložním prádle jsou 

živnou půdou pro bakterie a roztoče. Častěji proto vyměňujte ložní 

prádlo a 1x týdně postříkejte postýlku dezinfekčním roztokem 

THYMICON. Tento dezinfekční prostředek je schválený nejen 

k dezinfekci povrchů, ale i pokožky a máme s ním pozitivní zkuše‑

nosti v boji s roztoči.

• Pravidelně vysávejte a každý den větrejte, zejména v ložnicích. Je ‑li 

to nutné, pořiďte chrániče na matrace a polštáře, které jsou speci‑

álně vyrobeny s ochranou proti roztočům.
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• V domácnosti používejte co nejméně chemické čističe. ORANGE‑
‑SANITOL nádherně voní po pomerančích a lze ho univerzálně pou‑

žít na všechno. Je to silný koncentrát, cena lahve je poměrně vysoká, 

ale když to přepočítáte na mycí dávku zjistíte, že láhev vydrží poměrně 

dlouho a cena se tím vyrovná za všechny možné čistící přípravky.

• Stojí také za to zkusit vyměnit prací prostředek za méně dráždivý.

PROČ JE OBDOBÍ DO 5 LET VĚKU DÍTĚTE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ?
Podle vědeckých studií se mozek dítěte vyvíjí z 90 % v období od narození do 6 let věku. Je proto zásadní dětem 
od prvních dnů života připravit prostředí plné podnětů. Veškeré pozitivní zážitky, které děti navnímají v raném 
období svého života, je později předurčí k tomu, aby byly ve svém dospělém životě sebevědomější a šťastnější. 
Dokonce i Bill Gates tuto myšlenku potvrdil: “The first 5 years have so much to do with how the next 80 turn out.“

Ing. Barbora Kroupová, majitelka
BABY ACADEMIA, Centrum raného vzdělávání,  

www.babyacademia.cz, info@babyacademia.cz, Pařížská 5, 30100, Plzeň

mít usměvavé děťátko a spokojeného rodiče. Tak nezapomeňte, že na 

prvních 5 letech opravdu záleží ;)

Doufám, že vám přečtení našeho článku pomůže se lépe zorientovat 

v problematice atopického ekzému. Pokud budete potřebovat doplnit 

jakékoliv informace, nebo budete chtít sdílet své zkušenosti, budeme 

rádi, když nám napíšete na naši poradnu: poradna@aromakh.cz.

PharmDr. Vendula Víchová

Nejlepší způsob, jak můžeme rozvíjet správný psychomotorický vývoj 

miminka, je pomocí stimulace všech pěti lidských smyslů – zrakem, slu‑

chem, čichem, chutí a hmatem. Vzhledem k tomu, že rané vzdělávání je 

na celém světě již hojně rozšířené a výsledky jsou velmi kladné, vytvo‑

řili jsme takové centrum pro děti i v Plzni, centrum raného vzdělávání 

Baby Academia, kde se zaměřujeme na zdravý vývoj dětí od 5 měsíců 

do 5 let prostřednictvím multisenzorické stimulace. Během lekcí použí‑

váme vzdělávací metody Dr. Domana, Montessori, Pikler a certifikované 

hračky a pomůcky, které podporují komplexně a hravou formou přiro‑

zený a správný vývoj dítěte.

A protože jsou s našimi emocemi a náladou silně spjaty vůně, stala se 

u našich dětí velmi oblíbenou VOŇAVÁ POZNÁVACÍ SADA, která 

pomáhá nejen rozvíjet smysl pro čich, chuť, paměť či vnímání času, ale 

též učí poznávat svět okolo sebe. Vůně jako rozmarýn, fenykl, skořice 

nebo pomeranč a mnoho dalších vůní můžete objevovat i vy doma. 

Užijete si novou zábavu a prožijete tak se svým děťátkem ty nejkrásnější 

společné chvilky. A to je u nás v Baby Academii ta největší odměna, 
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LECITINIA NIGHT

Muž – 74 let, 130 kg, nadváha
– křeče v nohou během dne i v noci až do stehen

– v noci po probuzení teplá sprcha na nohy, trochu se křeč uvolnila

– procvičování nohou nepomáhalo 

Žena – 72 let, 60 kg
– silná alergie na včelí bodnutí – otok těla, nemůže dýchat – injekce 

od alergologa, nemůže používat většinu krémů na obličej od KH – 
špatně se jí dýchá

– křeče v noci neměla tak silné jako muž,  
nezahřívala vodou  

Aplikace krému
– vždy večer po vysprchování namazány 

celé nohy – křeče se v noci přestaly 
objevovat

– po aplikaci krému příjemný chlad a pocit 
velkého uvolnění končetin

– asi po 2 měsících již denně krémem 
nohy nepotírali – jen při potížích, pokud 
mají pocit „těžkých nohou“

– po pravidelném užívání nemusí nohy 
v noci sprchovat teplou vodou – křeče 
odezněly

– oba se shodli: „Krém potřebujeme mít 
vždy po ruce.“

Celkový pocit
– účinek – zchlazené nohy, uvolnění pnutí v noze

– úlevu cítili již od první aplikace krému

– nedráždí pokožku, nejsou žádné alergické příznaky

– cítí, že se noha více prokrví

– výborný i v letním období, kdy noha teplem častěji oteče

– krém na křeče ženě žádnou alergickou reakci nevyvolal

Hana Š.

Po delší túře nebo tanci apod. mě v noci chytaly křeče do lýtek. Vždy jsem 
to řešila hořčíkovou tabletou nebo magnezií. Dcera mi přinesla přípravek 
Lecitinia night a poradila mi, abych si po větší námaze lýtka namazala 
před spaním preventivně. Od té doby jsem měla pokoj. Dokonce mi splaskly 
otoky na nohou. Byla jsem velmi potěšena, že bylinkový přípravek takto 
zabírá. Ale za úplný zázrak považuji rychlý ústup bolesti zad. Stačilo mi 
v podstatě jedno namazání, i když jsem si je pro jistotu mazala tři dny za 
sebou. Vřele všem doporučuji.

Hana P.

VLÁSEK
Olej zkoušíme již delší dobu, a proto mohu napsat mé postřehy. Vůně pří-
pravku je jemná, příjemná, cítím citrusy a jehličí, možná borovici. Složení 
neznám, jen hádám. Konzistence je akorát hustá, olejovitá a v kombinaci 
s vodou jemně pění.

Použila jsem VLASOVÝ MYCÍ OLEJ na dceřiny krátké a jemné vlasy, 
které se již po prvním použití zdály pevnější, nebyly rozčepýřené, pokožka 

N OV I N K Y  –  R E C E N Z E
Někteří naši klienti měli možnost vyzkoušet osobně novinky roku 2022 v době vzniku receptur. Při vývoji přípravku jsme byli rádi za 
připomínky. Nyní se s vámi chceme o některé konečné recenze podělit. Děkujeme za spolupráci při testování i za vaši důvěru, se kte-
rou jste přípravky testovali a hodnotili.

Michaela Švorcová
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hlavy byla vyživená, bez suchých šupinek. V očích nepálí a nedráždí 
pokožku, vlasy po umytí nejsou mastné ani nemají tendenci se více mas-
tit. Zkusila jsem si tímto vlasovým mycím olejem umýt vlasy i několikrát já, 
mám jemné vlasy, střižené do krátkého mikáda délkou pod bradu, vlasy 
jsou pravidelně barvené u kadeřníka. Byla jsem mile překvapena, moje vlasy 
byly po umytí příjemné, šly rozčesat. Jelikož trpím na suchou pokožku hlavy, 
tento vlasový mycí olej mi pomohl, pokožka hlavy byla vyživená a šupinky 
se netvořily. Vlasy jsem si upravila běžným způsobem, byla jsem spokojená. 
Celkově hodnotím Vlasový mycí olej Baby 3 jako skvělý přípravek nejen pro 
miminka a jejich vlasy.

Přeji pěkné dny, Kateřina J.

 
Nejlepší přípravek na mytí dětských vlasů, co jsem vyzkoušela. Každá matka ví, že 
když má dítě dlouhé vlasy, tak je to boj je učesat. Jedním z absolutně největších 
výhod tohoto přípravku je stav vlasů po umytí a následné rozčesání. Rozčesání jde 
zlehka, hřeben se krásně klouže po vlasech a jednotlivé prameny nejsou zamo-
tané. Jakmile vidím, že jde opět česání po několika dnech špatně a vlasy se žačnou 
cuchat, omyjeme a opět vlas nabyde svojí pružnosti a jde vše mnohem lépe. Dítě 
se po mytí nedrbe, je pro něho příjemný. Nedráždí oči. Vlasy jsou krásně jemné, 
příjemné na dotek, pružné. Pokud upletete copy pro zvlnění vlasů a druhý den je 
rozčešete, vlasy krásně drží tvar a jsou po pramenech krásně upravené.

Helena Z.

ŠTIPÍK

Doporučuji hlavně pro děti, které se chystají na tábor, jako první 
pomoc. Nám se skvěle osvědčil při popálení kopřivou. Přípravek 
krásně voní a rychle působí. / Iva S.

Rychle působí a krásně voní. Komáří štípanec byl za pár minut 
bez otoku. Super věcička na cestování i na výlety. /  Dominika N.

Na štípanec od vosy to moc nepomohlo, ale kopřivové popále-
niny to zklidnilo hned. / Monika I.

Zkušenosti spokojené zákaznice

Zdravotní problémy, které primárně souvisely s dvěma dávkami 

očkování a následně prodělaným covidem, jež se mimo jiné 

u mě projevily jako nespecifikované autoimunitní onemocnění, 

mi způsobily také velké problémy s pletí v obličeji. Začaly silným 

pálením, až palčivými pocity v oblasti celého obličeje, pokra-

čovaly různě se objevujícími skvrnami na tvářích, čele a krku 

a zcela vysušenou pokožkou. Na doporučení kožního lékaře jsem 

vyzkoušela mnohé zklidňující, desinfekční nebo proti alergenní 

přípravky, dokonce i na bázi kortikoidů. Bez valného efektu.

Jako denní krém jsem začala používat ALTHEU, krém speciálně 

vyvinutý na pleť s rosaceou a rozšířenými žilkami. Je to přípravek 

hutný, s intenzivní vůní po použitých esenciálních olejích a byli-

nách. Pleť vysílenou kožními reakcemi mi po pár týdnech posí-

lil, zpevnil, subjektivní pocit je takový, že mi vytvořil ochrannou 

vrstvu. Nereaguji tolik na změny venkovních teplot, na požitou 

kávu, ostrá jídla, či suchý vzduch v kanceláři, ve které pracuji. 

Moje zkušenost s tímto přípravkem byla natolik pozitivní, že jsem 

se rozhodla použít jako noční krém z nabídky KAREL HADEK leci-

tinový krém LECIDERMA SHEA SANTAL. Kromě toho, že mi 

jeho vůně navozuje pocit luxusu a pohody, je to přípravek, který 

moji pokožku vyživí, uvolní, zcela jemně zregeneruje. Po několika 

týdnech užívání zaznamenávám lepší prokrvení pokožky kolem 

očí, mizení váčků pod očima a reaktivnost pleti je zcela na ústupu. 

Vrstva aplikovaná večer na obličej je beze zbytku pozřena pletí, 

která je ráno jemná, uvolněná, prokrvená, bez mastného filmu…

Lucie M.
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Svrab u lidí
Onemocnění svrabem bylo popisováno již v období antiky. Latinské označení svrabu – „scabies“ – je odvozeno od slo‑
vesa scabere = poškrábat. Nemusí být nutně spojeno se špatnou hygienou. Přivézt si tento suvenýr můžete z dovolené. 
K šíření dochází mezi členy domácnosti, při pohlavním styku, při častém kontaktu lidí – v nemocnicích, domovech pro 
seniory, ubytovnách. K přenosu může dojít i kontaminovaným ložním prádlem, ručníky apod.

Původcem onemocnění je roztoč zákožka svrabová (Sarcoptes scabiei). 

Tato skutečnost byla zjištěna až v 19. století.

Zákožka přežívá v prostředí mimo hostitele 1 až 3 dny, výjimečně 

až 7 dní. Od vajíčka v dospělce se vyvine za cca 2 týdny, celkem žije 

samička maximálně po dobu 2 měsíců. Vadí jí chlad, ale i sucho a slunce. 

Zákožka se poměrně rychle zavrtá do kůže, kde si buduje chodbičky. Ty 

mohou pak být viditelné i pouhým okem. Příznaky se projeví řádově 

v týdnech po nakažení, při opakované infekci již po několika dnech.

Co se týče nakažení zvířecími původci svrabu – ti se nedokážou na člověku 

množit a případná vyrážka většinou vymizí po omezení kontaktu s postiže‑

ným zvířetem. Klasický svrab tedy získáte opravdu pouze od jiného člověka.

Jedná se o silně nakažlivé onemocnění kůže, které se projevuje výraz‑

ným svěděním způsobeným alergickou reakcí, hlavně v noci. Svědění 

přetrvává i měsíce po zbavení se roztočů. Náchylnější jsou oblasti těla 

se slabší kůží – zápěstí, kůže mezi prsty, podpaží, okolo pasu atd. Při 

rozškrábání může být zanesena bakteriální infekce.
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K určení diagnózy dojde na základě vyšetření dermatoskopem nebo 

mikroskopického rozboru kožního seškrabu nebo biopsie. Je potřeba 

odlišit různé ekzémy, atopie, alergie atd., neboť léčba svrabu je zcela 

odlišná. Obvykle jsou aplikovány masti pro ošetření kůže s látkami účin‑

nými proti zákožkám, možností jsou krémy s obsahem pyrethroidů či 

sirné masti. V případě rozhodnutí lékaře lze podávat perorálně tablety 

s obsahem účinného antiparazitika, např. ivermektinu. I zde je potřeba 

aplikaci opakovat.

Musí být ošetřeny všechny osoby v domácnosti – i ty bez zaznamena‑

ných klinických obtíží. Potřeba je důsledné a opakované ošetření celého 

těla, u dětí i hlavičky. Roztoči jinak přežijí v neošetřené kůži. Zásadní 

je i častá výměna lůžkovin, ošetření matrací, gaučů, koberců, sedaček 

v autě akaricidními přípravky, praní na min 50 °C. Ideální je ošetřené 

věci alespoň 3 dny nepoužívat.

Tato nákaza je epidemiologicky sledována. Epidemické šíření svrabu 

má cca 30leté cykly. Poslední rozsáhlejší epidemie v ČR byla zazname‑

nána roku 1993.

Letošní zimu jsme se na naší poradně setkali s velkým množstvím 

dotazů ohledně možného využití aromaterapeutických přípravků proti 

této nepříjemnosti. Bohužel v nabídce momentálně nemáme „lidský“ 

přípravek určený pro ošetření při výskytu svrabu. Někteří naši zákazníci 

již ale s úspěchem použili veterinární přípravky řady AROMAFAUNA. 

Jedná se o schválené veterinární přípravky, použité suroviny mají totož‑

nou kvalitu s těmi v lidské řadě. Vhodná je kombinace mycího oleje 

HY ‑NEDEMOD s krémem NEDEMOD, obsahující rostlinné silice 

s účinky proti roztočům, tedy i svrabu.

Kromě NEEMOVÉHO OLEJE působení proti parazitům zajišťují 

ÉTERICKÉ OLEJE Z TYMIÁNU, EUKALYPTU, ROZMARÝNU, 

HŘEBÍČKU, PAČULI, LEVANDULE či CITRONELY. Zároveň 

podporují regeneraci kůže a působí protizánětlivě, což pomáhá tlumit 

svědivou alergickou reakci. Oba přípravky jsou velmi šetrné, mycí olej na 

rozdíl od šamponů či sprchových gelů nevysušuje pokožku, udržuje ji 

vláčnou. Osvědčilo se používat mycí olej HY ‑NEDEMOD na celé tělo 

1 až 2× denně, na svědivá zarudlá místa pak následně 1 až 2× denně 

aplikujte krém NEDEMOD. Vhodné je současně provést týdenní kúru 

směsí éterických olejů ENDOPARAZIN (vždy po týdenní přestávce 

kúru 2× zopakujte).

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.
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NoviNky z výzkumu: použití rostliNNých 
silic pro podporu zdraví včel
V roce 2019 započala naše spolupráce s Jihočeskou univerzitou na vývoji přípravků pro podporu zdraví včel 
založených na rostlinných silicích. Dílčí výsledky výzkumu naznačují vysoký potenciál silic při péči o včely. 
Jedná se o látky, které se vyskytují přirozeně v nektaru, jejich potravě, a následně i v medu.

Laboratorní testy potvrdily účinnost proti původci vápenatění včelího plodu Ascosphaera apis, moru včelího plodu i parazitickému roztoči Varroa. 

Citlivost kleštíka k éterickým olejům je přitom mnohem vyšší než u včel, což je pro vyvinutí přípravku důležitá podmínka. Ve včelařské sezóně 2022 

jsou již na řadě testy „v terénu“ v rámci včelstva.
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Úspěchy v roce 2021

Ve vědeckém impaktovaném časopise INSECTS byl publikován článek 

s dílčími výsledky našeho výzkumu. Článek prošel hodnocením odbor‑

ných oponentů, jedná se tedy o velký úspěch a ocenění.

Další výsledky byly prezentovány Ing. Petrem Mrázem a Ing. Marianem 

Hýblem formou posteru na mezinárodní vědecké konferenci Agrosym 

2021 v Sarajevu (EFFECT OF SELECTED ESSENTIAL OILS ON ACUTE 

MORTALITY OF VARROA DESTRUCTOR).

Na doktorandské mezioborové konferenci Jihočeské Univerzity „Over 

the horizon and for mutual acquaintance“ byl poster Ing. Mráze s pre‑

zentovanými výsledky oceněn 1. místem.

Finanční dar Jihočeské univerzitě  
pro podporu výzkumu včel

Stejně jako loni, i letos byl Jihočeské univerzitě předán finanční dar pro pod‑

poru výzkumu včel. V roce 2021 dar činil 20 000 Kč, v letošním roce 13 500 Kč. 

Jedná se 10 % z prodeje přípravků pro ošetřování rostlin AROMAFLORA.

Prostřednictvím nákupu přípravků vyráběných společností 1. Aromate‑

rapeutická KH a. s. tak na dobrou věc přispíváte i Vy!

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D. 
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Zeleninová  zahrada  s  podzimem  nezavírá!
Léto pomalu, ale jistě končí… Tábory, autokempy a jiné zájmové činnosti, kterými se lidé zabavují přes léto, 
se chystají na konec sezóny. Co teď s volným časem? Jednu radu pro vás máme… pusťte se do podzimního 
zahradničení, protože zahrada s podzimem rozhodně sezónu nekončí.

Mezi oblíbené podzimní plodiny rozhodně patří saláty. Velkou výhodou 

jejich pěstování na podzim je, že mladé rostliny nejsou tolik ohrožovány 

žravými škůdci, protože ti už mají po sezóně. Pěstování salátů není nijak 

náročné a když vyberete správnou kombinaci odrůd, budete moct sklízet 

čerstvé listy od podzimu do jara. Pro podzimní sklizeň je vhodné zasít 

například roketu se svou typicky hořkou chutí, kozlíček polníček, baby 

špenát nebo šruchu zelnou. Polníček pro svůj růst potřebuje slunné 

stanoviště. Semínka se sejí asi 1 cm hluboko a vzrostlé rostlinky je třeba 

jednotit. Mladý špenát je skvělým zdrojem kyseliny listové a řady vita‑

mínů a minerálů. Jakmile špenát začne vzcházet, potřebuje pravidelnou 

zálivku. Šrucha zelná je méně známá jihoevropská plazivá rostlina připo‑

mínající spíše plevel. Má dužnaté listy s mírně kyselou chutí. Dříve než 

tento druh rostliny zavrhnete, měli byste vědět, že šrucha zelná obsahuje 

více omega‑3 mastných kyselin než jakákoliv jiná listová zelenina! Navíc 

má velmi hluboké kořeny, takže není tak náročná na pravidelnou závlahu 

jako třeba mladý špenát či polníček. Pro jarní sklizeň se pak skvěle hodí 

hlávkový salát (odrůda Humil) či kapusta.

Pro přípravu vyžilé půdy můžete použít sypký přípravek PLANT
PROTECTOR, který dodá salátovým rostlinkám potřebné živiny. Jen 
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věnujte pozornost správnému použití přípravku! PLANT PROTECTOR 
je třeba zapravit do spodní půdy ke kořenům. Nesmí být na povrchu 

zeminy, jinak může dojít ke vzniku plísní. Proto doporučujeme substrát 

obohacený přípravkem ještě překrýt vrstvou čisté zeminy. U všech salátů 

dodržujte, ale nepřehánějte zálivku! Rostliny si snáz poradí s dočasným 

suchem než s uhnívajícími kořeny. Pokud hrozí holomrazy, je vhodné 

saláty zakrýt netkanou textilií.

Ředkvičky se sejí na jaře a na podzim, protože pro svůj růst potřebují 

nižší teploty a dostatek vlhkosti. Navíc jsou ředkvičky plodinou krátkého 

dne. Tato šťavnatá kořenová zelenina s lehce štiplavou chutí v sobě má 

spoustu vitamínů, draslíku a vlákniny. Obsahují také hořčičné silice, které 

pomáhají zklidnit překyselený žaludek. Pokud držíte dietu, pak by řed‑

kvičky rozhodně neměly chybět ve vašem jídelníčků. Udává se, že 100 g 

ředkviček obsahuje jen kolem 80 kJ. Spousta lidí navíc při zpracování řed‑

kviček dělá jednu zásadní chybu! Používá pouze samotné bulvičky a listy 

ředkviček vyhazují. Přitom v listech je obsaženo výrazně větší množství 

zdraví prospěšných živin. Listy ředkviček můžete použít do salátů, poma‑

zánek nebo na ozdobu hotových jídel.

Abyste se mohli na podzim radovat z vlastní úrody ředkviček, je třeba 

vyset semínka v druhé polovině srpna nebo na začátku září. Semínka 

zasejte do řádků 1 až 2 cm hluboko. Pokud se chcete vyhnout pozděj‑

šímu jednocení ředkviček, sejte semínka alespoň 3 cm od sebe. Další 

dobrou vychytávkou je setí ředkviček v týdenních intervalech. Zajistíte 

si tak plynulost sklizně. O počasí nemějte strach… ředkvičky jsou velmi 

houževnaté. Nevadí jim ani teploty okolo nuly. Zálivka by neměla být 

přehnaná, zato dodržujte její pravidelnost. I v září bývají vysoké teploty 

a nedostatek vláhy může způsobit ztrátu chuti (vyšeptání) nebo praskání 

plodů. Naopak přelévání vede k podehnívání a plísním. Úrodu ředkviček 

je také třeba chránit před škůdci. Nejčastěji se setkáváme s dřepčíkem 

a květilkou. S tím obojím vám může pomoci přípravek INSECT STOP, 

který obsahuje rostlinný olej z neemu indického a éterické oleje z tymi‑

ánu, saturejky a pelargonie. Tato kombinace působí odpudivě proti škůd‑

cům. Ale ředkvičky pro svůj růst potřebují také spoustu živin a těch může 

být v zemi po předchozí plodině nedostatek. Proto doporučujeme před 

samotným setím půdu obohatit o živiny přidáním sypkého přípravku 

PLANT PROTECTOR. Zkušení pěstitelé také radí chránit ředkvičky 

netkanou textilií, která zabrání muškám květilek v kladení vajíček.

Nezapomínáme ani na ty, kteří mají k dispozici jen malou terásku. Pro 

pěstování podzimní zeleniny budou bohatě stačit vyvýšené záhony 

po okrasných květinách, truhlíky či jiné nádoby, které byly během léta 

plné květin nebo jednoletých bylinek. Stačí jen vyměnit substrát nebo 

do toho starého přidejte sypký přípravek PLANT PROTECTOR. I tady 

platí, že je vhodné v období holomrazů saláty překrývat netkanou textilií. 

V době silných mrazů je pak třeba pěstební nádoby obalit dekou nebo 

polystyrenem, aby nedošlo k jejich promrznutí.

Iva Šimonková
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Termíny kurzů AKH  
– II. pololetí 2022

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, Michaela Švorcová

Kontakt: Drahomíra Vaculová

Telefon: +420 737 312 571 – večer

Email: kurzypraha@seznam.cz

vaculovadrahomira@seznam.cz

Web: www.zdravuska2.webnode.cz
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Co spojuje svět aromaterapie a profesionální gastronomie?
 a) používání rostlinných olejů potravinářské kvality  
 b) Robert Tisserand 
 c) Zdeněk Pohlreich 

Odpovědi posílejte jako vždy na e ‑mail:  soutezAKH@karelhadek.eu

Uzávěrka proběhne 2. 10. 2022 ve 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

Soutěž
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