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KANUKA

AROMATERAPEUTICKÉ KOUPELE

AROMAFAUNA A AROMAFLORA

Siličnaté rostliny, tedy ty, z nichž vyzískáváme éterické oleje, mají na planetě Zemi daleko delší historii než existence člověka. Je naprosto evidentní,
že éterické oleje provází člověka po celou dobu jeho vývoje. Pokud žil v lesích, inhaloval tyto voňavé a zdraví prospívající produkty jehličnanů. Stejně
jako my dnes konzumujeme éterické oleje, jež jsou přítomny např. v ovoci a zelenině, činili tak i naši předchůdci. Svou roli v této předlouhé historii má
i posledních 40 let.
Psal se rok 1982 a vzhledem k tomu, že jsem stále ležel v knihách s tematikou léčebných rostlin, přicházeli za mnou moji tehdejší známí a jejich přátelé
s dotazy, zda bych jim na jejich problém mohl něco bylinného poradit. A tak jsem radil a často jsem se sám divil, jak se dotazovatelům tyto rady osvědčily.
S dotazem mě navštívila i paní Erika Voigt, kterou trápil dlouhotrvající ekzém (jenž si dělal co chce, jak už to u ekzémů bývá), se kterým si nikdo nevěděl
rady. Po asi půlhodinovém rozhovoru bylo poradenství u konce a paní Erika vyslovila dotaz, zda bych jí nějaký ten krém dle předcházejících doporučení
nemohl udělat. Přiznávám, mě samotného by rozhodně nenapadlo cokoli vyrábět. Ale toto byla zajímavá výzva, a tak se stalo. Vyrobil jsem první krém.
Byl s obsahem třezalkového oleje, z éterických olejů pak byl přítomen levandulový. Že paní Erice příjemně voněl, když si jej přebírala, jsem se nedivil, spíše
mě pobavil její údiv nad tím, že je červený. Obrovskou radost mi učinilo i asi po 14 dnech následné sdělení, že „červený“ krém je zázrak a s ekzémem se
vypořádal. Díky účinkům „červeného“ krému nutno zmínit, že paní Erika se stala chodící reklamou, díky jejíž chvále se značně rozšířil počet těch, kteří
přicházeli jak s kosmetickými, tak i zdravotními problémy. To bylo asi i důvodem, proč na řadu přišly i další preparáty.
„Červený“ krém následovaly koupelové oleje. Mnozí z těch, kteří užívali různé pěny do koupele (tenzidové), přicházeli s tím, že po koupeli mají suchou
pokožku a svědivost. Musím přiznat, do této doby jsem i já používal „přírodní“ borovicovou pěnu do koupele (díky Bohu, u mě bez pozorovatelných
následků). Byť původní profesí chemik, nikdy mě ani ve snu nenapadlo zajímat se o to, z čeho se tyto pěny do koupele skládají. K tomu mě přivedly
problémy mých tehdejších klientů. Byl pro mě doslova šok, když jsem zjistil, že se jedná o tenzidy. A tak jsem s údivem objevil, že na mé oblíbené přírodní
borovicové pěně, jediné, co lze označit jako přírodní, bylo vyobrazení borovicového jehličí a šišky na etiketě. Dokonce i vůně imitující borovici byla
chemická syntetika. Pádný důvod vyrábět koupelové oleje byl na světě. Následovaly další beztenzidové mycí preparáty, krémy, masky a oleje. Netrvalo
dlouho a aromaterapeutické olejové preparáty si našly cestu i k profesionálům do kosmetických salonů. V průběhu následujících let se mi podařilo splnit
další svůj sen. Tím byl vývoj a realizace technologie výroby emulzí bez chemické konzervace, která v žádném případě není potěšením pro pokožku. Ba
právě naopak, chemické konzervanty mají negativní vliv na symbiotickou mikroflóru a nezřídka způsobují i další problémy. Život šel dál, v průběhu
následujících let se mi podařilo vytvořil lecitinové emulze, a zbavit se tak i běžně používaných emulgátorů.
Oněch 40 let uběhlo jak voda, jsem však rád, že to byly roky doslova voňavé, roky s aromaterapeutickými preparáty, které klientům nejen voněly, ale
i pomáhaly od jejich problémů. Koneckonců, aroma znamená vůně a původní význam řeckého slova terapie (θεραπεία) byl doprovázet na cestě ke
zdraví. I v roce 2022, celých 40 let od vzniku „červeného krému“, se o slovo přihlásí jaro se všemi svými příjemnostmi. Přeji vám všem krásné slunné jarní
dny a také, aby vás aromaterapie doprovázela každodenně na cestě ke zdraví i nadále.
Váš Karel Hadek
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10 let… ANO, je to tak
Deset let pro vás vyvíjíme a vyrábíme aromaterapeutické přípravky. Před deseti lety, 1. 4. 2012 v malé
vesničce Kšice u Stříbra, zahájila svou činnost nově vzniklá společnost 1. AROMATERAPEUTICKÁ KH A.S.
Začala vyrábět aromaterapeutické kosmetické přípravky KAREL HADEK a kosmetické přípravky pro zvířata
AROMAFAUNA. Jak šel čas, přišly na řadu pomocné ochranné prostředky pro rostliny AROMAFLORA
a z kosmetických přípravků pro zvířata se staly schválené veterinární přípravky AROMAFAUNA. V průběhu
let byla produkce rozšířena o esenciální parfémy a esenciální směsi BELAIR PUR, kosmetické přípravky
AKH a dezinfekční přípravky AROMASANITY registrované pro Českou republiku, Slovensko a Německo.
Ihned po zahájení činnosti v roce 2012 začala výstavba skladů
surovin, oprava výrobní budovy a venkovních prostorů
objektu. V roce 2015 byla zahájena stavba budovy kanceláří,
skladů surovin a zázemí zaměstnanců. Jen proběhla kolaudace
nového objektu, vyrostla expedice. V roce 2019 uzrál čas
učinit rozhodnutí a postavit nový výrobní a expediční objekt.
Covidové období stavbu zpomalilo, ale i přes to budova stojí,
má střechu a okna, a pomalu vybíráme vybavení pro laboratoř
a plnírnu. Nový moderní objekt usnadní práci zaměstnancům
a umožní zvýšení výroby voňavých výrobků. Naše voňavé
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přípravky dělají radost lidem nejen v Čechách, ale v mnoha
dalších zemích světa. Balíčky zasíláme na Slovensko, do
Španělska, Portugalska, Belgie, Nizozemí, Rakouska, Německa,
Irska, Dánska, Finska, Švédska, Švýcarska, Itálie, Černé Hory,
Srbska, Litvy, Lotyšska, na Ukrajinu, do Ruska, Kazachstánu,
Japonska, USA či na Kypr.
Vzhledem k tomu, že jsme pilní jak včelky, vznikaly v průběhu
desetiletí novinky, které znáte a používáte je vy sami nebo vaši
blízcí. Přicházejí také nápady na jiné projekty – takové, které mají

za cíl přinést něco nového, něco, co bude prospěšné našemu
okolí a na čem můžeme spolupracovat s dalšími subjekty. Ve
spolupráci s Jihočeskou univerzitou, Ing. Mariánem Hýblem
a Ing. Petrem Mrázem, vyvíjíme prostředky pro lepší život včel.
S firmou POSEDLA s.r.o. společně vytváříme speciální krémy
pro cyklisty. Dlouhodobě podporujeme Hospic DOBRÉHO
PASTÝŘE a výcvik asistenčních psů pro vozíčkáře. Podílíme
se na charitativních akcích, které mají za úkol pomáhat
potřebným spoluobčanům.
Rádi děláme klientům radost, a proto připravujeme další
voňavé novinky. Vzhledem k okolnostem musíme dělat
rozhodnutí, která jsou mnohdy nelehká. Úprava cen vzhledem
k rostoucím cenám surovin, energií. Změny vyplývající
z legislativy, zákonů. Požadavky přepravců na zabalení balíčků,
aby se bezpečně dostaly k vám, a mnoho dalších nároků třetích
stran. Přes to vše, v tom velkém množství všech požadavků,
hledáme cestu, abyste byli spokojeni.
Řídíme se heslem: „Není nic moudřejšího a silnějšího než
Příroda. Důvěřujte jí a Příroda udělá zázraky.“ V. Styks, U.
Vayerstorfer
Všem Vám, našim klientům, bych ráda poděkovala za důvěru
a podporu, které si velice vážíme. Doufám, že i nadále budete
spokojeni.
Michaela Švorcová

U příležitosti desátého výročí vzniku společnosti
můžete využít po dobu 10 dní slevu 10 % na přípravky.
Sleva začíná přesně v den zahájení výroby před
deseti lety.
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Novinky

Kanuka – aromaterapeutický poklad z Tasmánie
Paleta éterických olejů, které nabízíme, je opravdu široká. Aktuálně v naší nabídce naleznete přes
100 druhů. Dokáže vás ještě nějaká novinka svými účinky překvapit? Kanuka určitě ano. Zjistěte, proč je
potřeba ji mít ve své domácí lékárničce!
Kanuka (lat. Kunzea ambigua) je keřovitá rostlina řazená do
čeledi myrtovitých, stejně jako manuka/balmín (tyto rostliny
jsou si dokonce vzhledově velmi podobné), kajeput, myrta,
čajovník, hřebíčkovec a eukalyptus/blahovičník. Je tedy
ve skvělé společnosti rostlin se silnými antimikrobiálními
schopnostmi. Pochází z Tasmánie, vyskytuje se také na
Novém Zélandu. Své latinské jméno získala podle německého
botanika Gustava Kunze.

aplikaci na kůži v přípravcích v podobě spotu je zvířaty velmi
dobře tolerována díky nízké dráždivosti. Dá se aplikovat na
štípance a kousance od hmyzu, zmírní otok a svědění.

Je nazývána také „tick bush“ z anglického tick-klíště a bush-keř.
Divoká zvířata vyhledávají k odpočinku místo po kanukou,
aby je svými repelentními schopnostmi ochránila před
nepříjemnými parazity, zejména klíšťaty a komáry. Při

Hlavními obsahovými složkami jsou alfa-pinen, 1,8-cineol, alfaterpineol, bicyklogermakren, globulol, viridiflorol, spathulenol,
ledol. Cineolu obsahuje oproti čajovníku a eukalyptu malé
množství, silice je proto pro kůži velmi málo dráždivá.
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Éterický olej se získává parní destilací listů a větviček.
Výsledkem je světle žlutá až žlutá viskózní kapalina se svěžím,
čistým, medicinálním aromatem s nádechem koření. Nevšední
a nové aroma kanuky si našlo cestu do výroby parfémů.

Zajímavostí je, že mezi hlavními komponenty naleznete
5 seskviterpenů, což je mezi éterickými oleji zvláštností.
Jsou zodpovědné za výrazné protizánětlivé účinky.
Fyzioterapeuty je éterický olej oceňován jako perfektní součást
masážních přípravků. Přináší výraznou úlevu při namožení
svalů a otocích a při bolestech doprovázejících artrotické
změny na kloubech.
Pro odpařování a vdechování je ideální při nachlazení a chřipce.
Mírní migrény a bolesti hlavy, úzkost. Celkově zklidňuje,
je pomocníkem pro relaxaci a klidný spánek. Prokázány
jsou antimikrobiální účinky proti Staphylococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli a Candida albicans.
Může být součástí přípravků při plísni nehtů.
Jaké jsou účinky při vnitřním podání? Ideálně v tobolkách může
zmírňovat příznaky chronického zánětu střev při Crohnově
chorobě. Denní dávka je pro dospělého člověka určena
zpočátku na 2, maximálně však 15 kapek, dávku během dne
rozdělte do 2 až 3 dílů. Působí proti střevním parazitům.
Při bolestech v krku lze kanuku užívat ke kloktání, přináší pomoc
i při bolesti zubů.
Kromě repelentních účinků je kanuku možné využít při péči
o zvířata, i díky jejím antimikrobiálním a protizánětlivým
účinkům. Mast obsahující 20 % éterického oleje z kanuky
přináší skvělé výsledky při ošetřování podlomů u koní. Ty se
velmi komplikovaně hojí a potíže se často vlečou. Dle intenzity
změn se mast aplikuje po týden až měsíc, do vyhojení. Ideální je
po očištění aplikovat 2× denně.
MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.
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Slovo odborníka

MASTICHA – víc než péče o zuby
Masticha je pryskyřice získávaná ze stromu Pistacia lentiscus L. V naší nabídce se setkáte s vysoce ceněnou
mastichou pocházející z překrásného řeckého ostrova Chios, Homérova rodiště. V Řecku je oblíbenou
přísadou do sladkostí, zmrzlin, jogurtu, dezertů, přidává se však i do olivového oleje, je využívána také ve
slané kuchyni.
Pryskyřice je používána jako „přírodní žvýkačka“, která
díky obsaženým silicím a dalším složkám pomáhá pečovat
o dutinu ústní a zuby. Neobsahuje sacharidy ani jakékoli
jiné uměle přidané složky, jedná se přímo o sklizenou
pryskyřici.
Díky antibakteriálnímu účinku omezuje vznik zubního plaku,
pomáhá při zánětech dásní a chronických periodontitidách.
Vykazuje preventivní efekt proti rozvoji zubnímu kazu, bojuje
proti zápachu z úst, podporuje hojení a působí protizánětlivě.
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Masticha je předmětem řady vědeckých výzkumů. Jaké další
účinky u ní byly prokázány?
• Snížení hladiny cholesterolu a glukózy v krvi. Díky
tomu masticha působí protektivně na kardiovaskulární
systém a játra. Metabolismus cholesterolu je ovlivněn
zřejmě díky účinku kamfenu.
• Pomoc při žaludečních a duodenálních vředech
a žaludečních nevolnostech. Evropská léková agentura
(EMA) zařadila mastichu do tradičního bylinného lékařství

pro své účinky při mírných žaludečních dyspepsiích. Při
klinické studii bylo pacientům trpícím žaludečními vředy
denně podáváno 1 g krystalů mastichy. Po dvou týdnech
80 % pacientů potvrdilo subjektivní zlepšení svých potíží,
u 70 % byl pomocí endoskopického vyšetření potvrzen
pokrok v hojení vředu. Vznik žaludečních vředů je sice
připisován bakterii Helicobacter pylori, ta se však zřejmě
uplatní až v době oslabení funkce žaludeční sliznice.
K tomu přispívají i stres a špatná životospráva. Masticha
tak může být využívána i jako prevence, byl prokázán její
inhibiční efekt právě proti H. pylori.
• Pozitiva díky svým protizánětlivým účinkům přináší
i lidem trpícím Crohnovou chorobou. Při pravidelném
používání došlo ke snížení hladiny ukazatelů zánětu
v krvi pacientů (IL-6, CRP). Díky antioxidačním účinkům
snižuje následky oxidačního stresu, který je zvýšen
vlivem chronického zánětu. Zde je vhodná kombinace
s vnitřním užíváním směsi éterických olejů CANDIÖL,
který lze užívat i dlouhodobě, mimo těhotenství a kojení.
Dávkování: 1 až 2 kapky 3× denně, ideálně do želatinové
tobolky, po 2 měsících přestávka v užívání. Kromě
CANDIÖLU můžete zvolit i naši novinku – éterický olej
z KANUKY (dávkování: denně maximálně 15 kapek,
začínejte na 2 kapkách, dávku během dne rozdělte do 2 až
3 dílů).
Vhodná denní dávka je cca 2 g krystalů. Vlivem tepla
v ústech masticha měkne a po proslinění a následném
prožvýkání se pryskyřice změní v opravdovou žvýkačku, ze
které se postupně uvolňují účinné složky (masticin, taniny,
mastikoresiny, karyofylen, pinen, linalool, myrcen atd.).
MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.
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Slovo odborníka

Imunita při respiračních infekcích
Nad termínem „imunita“ jste se dříve možná nepozastavovali. Prostě obranyschopnost, užitečná funkce
našeho těla, která nám pomáhá být zdraví. Nyní se z pochopitelných důvodů toto slovo ve společnosti
skloňuje mnohem více.
Imunitní reakce se rozvíjí odlišnými cestami podle toho,
zda se jedná o obranu před infekcí způsobenou viry,
bakteriemi, plísněmi a kvasinkami nebo parazity. Imunitní
buňky poskytují ochranu také před vlastními buňkami těla,
jejichž množení se zvrtne v nádorové bujení. Mají na starosti
i regulaci zánětu a hojení.
Imunita buněčná, látková/humorální, lokální/slizniční,
systémová reakce, specifická/adaptivní/získaná nebo
nespecifická/vrozená… co si pod těmito pojmy představit?
Buněčná imunita je reakce zprostředkována buňkami.
Imunitní buňky mají širokou škálu schopností, jak
rozpoznat cizorodé struktury. Choroboplodné zárodky
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pohltí (makrofágy, neutrofily) nebo na základě rozpoznání
konkrétního infekčního mikroorganismu spouštějí další
kaskádu reakcí (T-lymfocyty), B-lymfocyty následně
produkují protilátky.
Látková nebo také humorální imunita je zajišťována
protilátkami (imunoglobuliny) produkovanými aktivovanými
B-lymfocyty, umí se specificky vázat na povrch škodlivých
mikroorganismů. Ty jsou tak přímo zneškodněny nebo je
usnadněna jejich likvidace dalšími buňkami. Významnou
složkou látkové imunity jsou i komplement, interferony
a proteiny přítomné v séru při rozvoji zánětu.

Označení lokální/místní imunita je spojeno se sliznicemi
zejména respiračního a zažívacího aparátu, které mají vlastní,
obranyschopnost zajišťující systém. Respirační aparát sestává
z obrovské plochy, která je vystaveny kontaktu s případnými
škodlivými mikroorganismy. Jejich eliminaci v první řadě
zajišťují nespecifické bariéry. Jedná se o neporušenou sliznici
a hlen na ní, buňky vybavené řasinkami, které zachycené
nečistoty transportují směrem nahoru. Ty jsou následně
s hlenem vykašlány nebo spolknuty.
Původci infekce jsou specificky či nespecificky rozpoznáni
a ideálně zneškodněni již na místě pomocí ve sliznici
umístěných imunitních buněk. K tomu jim pomáhají
i specifické protilátky typu IgA. Z uvedených informací je
zřejmé, že hladina systémových protilátek cirkulujících v krvi
nemá v tomto typu infekce zpočátku tak zásadní význam,
hladina protilátek v krvi nemusí jasně vypovídat o schopnosti
organismu bojovat s takovou infekcí. Pokud se onemocnění
rozvíjí dále, pronikají z krve protilátky IgG do porušených
tkání. Tyto protilátky se uplatňují při onemocnění plic.
Reakce sliznic je ale samozřejmě napojena na celkové systémové
procesy a nefunguje samostatně. Imunitní buňky pomocí
informačních molekul intenzivně komunikují mezi sebou
v rámci lokální i systémové imunity, ale i se všemi ostatními
orgánovými systémy, včetně nervového a hormonálního. Po
první infekcí určitým škodlivým mikroorganismem se rozvíjí
paměťové buňky, díky kterým je při dalším infikování reakce
složek imunity rychlejší a razantnější.
Důležitou roli má i mikrobiom – společenství mikroorganismů
přirozeně osídlující povrch kůže a sliznic. Dýchací cesty jsou
osazeny „přátelskými“ mikroorganismy. Pokud je mikrobiom
narušen, je otevřena cesta pro mikroorganismy škodlivé.

Nespecifická/přirozená/vrozená imunita zahrnuje soubor
reakcí založených na rozpoznání určitých cizorodých struktur
na povrchu škodlivého mikroorganismu (např. sloučeniny
přítomné v buněčné stěně bakterií), které se u živočichů
nevyskytují. Tyto mechanismy jsou rychle aktivní. Patří sem již
zmíněné bariéry v podobě hlenu, kožního filmu, buňky schopné
pohltit mikroorganismy pomocí tzv. fagocytózy i sérové
proteiny akutní fáze (nejznámější CRP), komplement atd.
Oproti tomu specifická/adaptivní imunita reaguje na
struktury specifické pro daný mikroorganismus. Rozpoznány
jsou konkrétními T- a B-lymfocyty, které poznají svůj cíl. Při
prvním setkání je nástup reakce pomalejší. Díky následnému
vytvoření paměťových buněk je ale při dalších příležitostech
již mnohem rychlejší.
Respirační viry při úspěšném proniknutí do buněk naruší
slizniční bariéru a otevírají cestu bakteriálním infekcím.
Navození specifické buněčné imunity na sliznicích při
injekčním podáním vakcíny není zcela efektivní. Jako vhodná
alternativa se může jevit aplikace intranasálních vakcín, které
jsou vlastně vstříknuty do nosu a reagují přímo se sliznicí.
Správná vakcína vyvolává rozvoj imunitní reakce správného
typu (buněčná, látková), ve správný čas a na správném místě.
Podpořte svou odolnost proti infekcím a respirační
systém pomocí éterických olejů. Jejich účinky jsou
oceňovány od starověku. Zprávy o výrobě silic pocházejí
již z Mezopotámie, Egypta a antického Řecka a Říma.
Výrobci rostlinných silic, kteří byli s tímto materiálem
neustále v kontaktu, byli známí svým pevným zdravím.
Následujte je…
MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.
9

Návrhy

Aplikace

Slovo odborníka

Účinky
Účinky éterických olejů na
respirační systém:

Aplikace éterických olejů:

Éterické oleje pro podporu
dýchání:

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antimikrobiální
Protizánětlivé
Mohou tlumit křeče
Pomoc při kašli
Sekretolytické – pomáhají zbavovat
se hlenu
• Rozšiřují dýchací cesty a podporují
dýchání
• Celkově zklidňují
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Difuzéry
Aromalampy
Inhalační tyčinky
Nakapání na dřevěný nebo látkový
předmět
• Koupel (přidejte 1 ml/30 kapek
éterických olejů do 20 ml
NEUTRÁLNÍHO KOUPELOVÉHO
OLEJE)
• Masáž (přidejte 1 ml/30 kapek
éterických olejů do 100 ml
neutrálního média, např. LECITOL
NEUTRAL Z)

EUKALYPTUS
BOROVICE
MATEŘÍDOUŠKA
RAVENSÁRA
TYMIÁN
ROZMARÝN
JEDLE
LITSEA CUBEBA
směsi éterických olejů DESIVIR,
ATEMOL, INSPI FREE, ANEMOSOL,
VIROSAN, AROMA BABY

Kosmetika AKH má řadu
příznivců, ačkoli ji nenaleznete
v běžné kamenné drogerii. Díky
přírodnímu složení má kratší
dobu minimální trvanlivosti,
nelze ji skladovat dlouhodobě.
Zákazníci na nás narazí často
až při nějakém problému.

Šetrná dezinfekce
rukou i pro
zdravotníky

Klasická mýdla, kosmetika a dezinfekce

(ricinový, kanolový) a lecitinu. Silice

mohou být pro citlivou pokožku

z pomerančové kůry, citronové kůry,

nevhodné. S příchodem onemocnění

máty, rozmarýnu, čajovníku, citronely,

covid je kladen vetší důraz na dezinfekci

pelargonie a lavandinu dodávají kromě

rukou, což má za následek zvýšení

antiseptického účinku regenerační

citlivosti a suchosti pokožky, vznik

a protizánětlivý efekt.

prasklin, rozvoj ekzémů. Zejména
u zdravotnického personálu je to velmi

Účinnost dezinfekčních přípravků je

nepříjemný problém.

ověřena Státním zdravotním ústavem,
konkrétně Národní referenční laboratoří

V loňském roce odstartoval vývoj

pro dezinfekci a sterilizaci, splňují

přípravku, který by byl šetrný, poskytl

požadavky Ministerstva zdravotnictví ČR.

by splňoval normy pro dezinfekční

DESISTRONG splňuje požadavky

DESISTRONG a DESICITRO, které

normy ČSN EN 1500 a pro chirurgickou

výhody pečující kosmetiky a zároveň
přípravky. Výsledkem jsou přípravky

mají podobu tekuté lecitinové emulze –
podobně, jako oblíbené LECICLEAN,
LECIALMNEEM a LECIO-MAJO.
Kromě dezinfekčních rostlinných
silic a lihu je jejich složení založeno
na pečujících rostlinných olejích

pro hygienickou dezinfekci rukou dle
dezinfekci rukou dle normy ČSN EN
12791+A1. Zároveň o pokožku pečuje,
udržuje ji hydratovanou a vláčnou.

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.

Slovo odborníka

10 ml 242 Kč

Amyrisový olej
Tento olej je též velice často díky podobnosti jeho vůně s vůní oleje santalu nabízen pod označením
západoindický santalový olej. Nutno konstatovat, že s Indií toho moc společného nemá, ani odtud
nepochází. Západní Indie bylo původní označení pro Antily a Bahamy. Toto mylné pojmenování vzniklo při
plavbách Kryštofa Kolumba na západ. Když připlul do oblasti Karibiku, byl přesvědčen, že objevil západní
cestu do Indie. Amyris balsamifera je stálezelený strom pěstovaný na souostroví Velké Antily a ve Střední
a Jižní Americe. Nejkvalitnější oleje pochází z Haiti, Dominikánské republiky (ostrov Hispaniola) a Jamajky.
Vzhledem k uvedené skutečnosti, že amyrisový olej má jistou
podobu vůně santalového oleje, je ono historické označení
používáno jako forma reklamy. Rostliny, z nichž se oba oleje
získávají, nejsou botanicky příbuzné. Z chemického hlediska
zde jistá podobnost existuje. Jak santalový, tak amyrisový olej
mají ve svém složení téměř výhradně různé seskviterpenoly.
Tím lze vysvětlit, že krom rozdílů v účinnosti obou olejů,
najdeme i účinky identické.
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Podobně jako ylangový olej bývá označován „jasmínem
chudých“, amyrisový éterický olej bývá nazýván jako „santal
chudých“. To je dáno jejich rozdílnou cenou. Santalový olej
má nejen podstatně exkluzivnější vůni, ale i mnohonásobně
vyšší cenu. Nelze se divit, že amyrisový olej díky podobnosti
vůně je prezentován a používán jako cenově podstatně
výhodnější náhražka oleje santalového. Zatímco santal patří
do rodu Santalum, amyris má svůj původ v čeledi citrusových

(Rutaceae). Jeho INCI označení je Amyris Balsamifera Bark Oil.
Jméno rostliny je odvozeno z řeckého slova αμυρων (amyron),
což znamená „intenzivně vonící“.
Dřevo amyrisu obsahuje vysoký podíl těkavých složek, díky
čemuž je vysoce hořlavé. Vzhledem k této vlastnosti nachází
použití při výrobě pochodní. Jak vysoká kvalita tohoto dřeva,
tak i jeho voňavost jsou důvodem, proč se používá k výrobě
exkluzivního nábytku. Amyrisový éterický olej se získává parní
destilací ze suché kůry. Dalším produktem tohoto stromu
je amyrisová pryskyřice. Ta se získává nařezáváním kůry. Na
místech „poranění“ dochází k vylučování pryskyřice, která je
zachytávána a následně dále zpracována.
Éterický olej má nažloutlou, občas až nahnědlou barvu a velice
příjemnou teplou, dřevitou, balzamickou vůni. Amyrisový
olej má hustší olejovitou konzistenci, díky čemuž je jeho
vůně dlouhotrvající a intenzivní. To je i důvod, proč tento olej
bývá využíván v parfemářském průmyslu jako fixátor. Co se
složení amyrisového oleje týká, hlavními komponenty jsou
seskviterpenoly (valerianol cca 22 %), beta-eudesmol cca
17 %, gama-eudesmol cca 11 %, elemol cca 10 %). V tomto
smyslu je zajímavostí, že podobné procentuální množství
výše zmíněného valerianolu obsahuje i silně uklidňující olej
z kozlíku lékařského (Valeriana officinalis).
Seskviterpenoly jsou farmakologicky velice účinné substance.
Mají pozitivní tonizační vliv na svalstvo a nervový systém.
Také je známa jejich schopnost působit proti městnání krve
v žilách a zlepšení pohybu lymfatických tekutin. Jeho relativně
nízká cena je důvodem, proč nachází velice často použití
jako příjemná, exotickou vůni dávající složka při výrobě
„santalových“ mýdel. Velice vhodný je i pro aromatizaci
obývaných prostorů. Osvědčil se v kombinaci s levandulovým

olejem v ložnicích při poruchách usínání a také navozuje
hlubší spánek. V oblasti Karibiku je používán amyrisový olej
při průjmech, ale také k léčení chřipky, neboť je známo, že má
pozitivní vliv na imunitní systém. Výborný je i jako efektivní
složka nosního oleje (cca 2 %), kde působí proti otokům
a zduření sliznice. Zde může být amyrisový olej pro mnohé
přínosným průvodcem chladným ročním obdobím, kdy
o rýmy nebývá nouze. Údajně je i účinným repelentem proti
komárům, klíšťatům a dalšímu nepříjemnému hmyzu.
Amyrisový olej má velice silné uvolňující a uklidňující účinky
na nervový systém, jichž lze efektivně využít v masážních
a koupelových olejích. Osvědčil se u svalových bolestí a při
odbourávání každodenního stresu. Současně vykazuje
i účinky protizánětlivé a je vhodný na ošetření drobných
poranění a odřenin. Adstringentních účinků amyrisového
oleje bývá využíváno i v preparátech na ošetření křečových
žil a hemoroidů. Dále se osvědčil jako součást preparátů na
ošetření kožních podráždění, ekzémů a rozšířených cévek
(kuperóza).
V kosmetických preparátech na denní ošetření pletí amyrisový
olej napomáhá zpomalovat projevy stárnutí pleti, zlepšuje
schopnosti regenerace pokožky. Vzhledem k tomu, že se jedná
o velmi jemný olej, je vynikající do preparátů na ošetřování
obličeje. Na závěr bych již jen uvedl, že amyrisový éterický olej
je využíván i k inhalacím, jež mohou pomoci odstranit infekce
dýchacích cest. Protizánětlivé účinky oleje pomáhají zklidnit
a uvolnit dýchací cesty a uvolnit hleny. V tomto případě lze
posílit protizánětlivé a antimikrobiální účinky kombinací
amyrisového oleje s olejem červeného tymiánu v poměru 5:1.
Karel Hadek
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Oleje v kosmetice
Skutečnost, že povrch pokožky je hydrofobní, tedy odpuzující vodu, je dána tím, že v rámci fyziologických
procesů je na její povrch vylučován kožní maz. Tento poznatek odůvodňuje používání rostlinných
a živočišných olejů, tuků a vosků při ošetřování a pěstování pokožky, tedy kosmetice, doslova od nepaměti.
Oleje, tuky a vosky se svým složením velice podobají složkám obsaženým v kožním mazu, lze je tedy označit
za blízce příbuzné z chemického hlediska. Z toho vychází empirické poznatky, že tyto mastné složky jsou
pokožkou velice dobře snášeny a používány jako hlavní součásti různých kosmetických výrobků.
Až do začátku technické revoluce měly rostlinné a živočišné
tuky v oblasti pěstování pokožky exkluzívní postavení. Teprve
rozvoj chemického průmyslu umožnil výrobu levných tzv.
minerálních olejů, jako je vazelína a parafín. Jedná se o látky,
které se vyzískávají při zpracování ropy. Výrobci kosmetiky
tak dostali od chemiků k dispozici vyčištěné, chemicky
stabilní mastné složky, které umožnily výrobu komerční
kosmetiky, která nežlukne a má prakticky neomezenou dobu
použitelnosti. Bohužel jejich chemické složení se podstatně liší
od olejů a tuků rostlinného a živočišného původu. Z hlediska
ošetřování pokožky jim lze přiřknout maximálně ochrannou
funkci (asi jako igelitové rukavici). S pěstováním pokožky
však tyto nefyziologické složky nemají nic společného.
Zůstávají na povrchu pokožky a tím brání vstupu účinných
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látek do pokožky. Trvalo velice dlouho, než se tato skutečnost
dostala do obecného povědomí a mnozí výrobci na základě
požadavků spotřebitelů byli doslova donuceni vracet se
k používání rostlinných a živočišných olejů. Jejich předností
je právě ona chemická příbuznost s kožními tuky a schopnost
rychle a dobře proniknout do pokožky. Tento fakt je předurčuje
pro funkci nosiče účinných látek nejen v kosmetice, lidovém
léčitelství, ale i dermatologii.
Netřeba být chemikem, který má k dispozici bohatě vybavenou
laboratoř, abychom si tento fakt ověřili. Stačí připravit si dva
masážní oleje. Jeden, jehož základem bude minerální olej,
druhým bude mandlový olej s tím, že do každého přidáme cca
3 % levandulového éterického oleje. Testovaná osoba/y velice

rychle zjistí nesrovnatelně silnější účinky výrobku z rostlinného
oleje. A to zmiňuji pouze okamžitý účinek, nikoli schopnosti
pěstovat pokožku při dlouhodobém používání. Výše uvedené
pochopitelně platí i o dalších kosmetických výrobcích, jako
jsou krémy, regenerační oleje a další.
Dlouhodobé používání výrobků z minerálních olejů může
vést k vysoušení pokožky, neboť zůstávají na jejím povrchu
a mísí se s kožními tuky, které odebírají pokožce. Bohužel
subjektivní pocit je, že je pokožka řádně promaštěná. Je
nutno také zdůraznit, že minerální oleje nanesené na pokožku
způsobují okluzi. Takto ošetřené pokožce je zabráněno
„dýchat“. Na opačné straně se nachází velice obsažná
skupina rostlinných a živočišných tuků s velice rozdílnými
vlastnostmi, které jsou dány jejich složením. Podíl nasycených
a nenasycených mastných kyselin rozhoduje o konzistenci,
tedy zda se jedná o tekutý olej (např. slunečnicový) nebo
o pevný tuk (např. bambucké máslo). Čím vyšší je obsah
nenasycených mastných kyselin, tím je olej tekutější, a tedy
bod tuhnutí nižší.
Pro nenasycené mastné kyseliny se dříve používalo označení
vitamín F. Rostlinné oleje dále obsahují různá množství
lipofilních doprovodných látek. Z těch nejdůležitějších je
vhodné jmenovat fosfolipidy, vitamíny A, D, E, K, skvalen,
rostlinná barviva. Jsou zde i mnohé další složky, které lze
označit za velice účinné, a tedy i vhodné pro přirozené
pěstování pokožky. V úvodu jsem zmínil chemickou příbuznost
jak rostlinných, tak i živočišných tuků s kožními. Používání
živočišných tuků je však spojeno s problémy. Získávání
některých (např. norkový olej, vorvaňovina) je podmíněno
zabitím daných zvířat, což se neslučuje s posláním kosmetiky
ani etikou. Přesto vyloučením takovýchto tuků z používání
nevzniká žádný problém. Rostlinné zdroje nám nabízí nejen

plnohodnotné náhrady, ale i suroviny, které živočišné tuky
jak ve vhodnosti, tak i účinnosti zcela jednoznačně převyšují
(např. jojobový olej, olej z pšeničných klíčků).
Daleko větším problémem pro kosmetický průmysl je
trvanlivost rostlinných olejů. Zjednodušeně lze říci, že čím více
nenasycených mastných kyselin olej obsahuje, tím rychleji
reaguje s kyslíkem, tedy oxiduje, lidově řečeno žlukne. Výrobci
kosmetiky pak reagují po svém. Nenamáhají se změnit výrobu
a hlavně distribuci kosmetických výrobků, které rostlinné
oleje obsahují. Jednodušší a výnosnější je přizvání kouzelníka
chemii na pomoc. Jsou známy různé chemikálie (více či méně
toxické), které lze v kosmetice použít a žluknutí zabránit,
nebo alespoň dlouhodobě oddálit (BHT, BHA a další). Nelze
se pak divit, že jsou nabízeny např. krémy s rostlinnými oleji,
které oproti očekávání nežluknou po cca 6 měsících, ale jejich
expirační doba je 3 roky. Nezřídka je pak takováto kosmetika
označována za přírodní, neboť obsahuje suroviny z přírodních
zdrojů. Co na tom, že použitá chemie je denaturuje. Navíc pak
takovéto obsahové složky jednoznačně pokožce ani omylem
neprospívají. Výrobcům takovéto kosmetiky hraje do noty
skutečnost, že téměř všichni spotřebitelé vnímají nutnost
dbát o pokožku. Bohužel populace se neskládá z chemiků,
kosmetologů či dermatologů, ale běžný spotřebitel je laik
a v těchto odborných záležitostech tápe. Pokožka je živý orgán,
je schopna regenerace a po určitou dobu je schopna eliminovat
negativní důsledky používání látek, jež v kosmetice neslouží
pokožce, ale komerci. Z uvedeného lze zcela jednoznačně
odvodit, že kosmetické přípravky obsahující primárně rostlinné
oleje mají omezenou trvanlivost. Měly by být nabízeny
a pořizovány jen čerstvé, aby byla zajištěna jejich co nejvyšší
kvalita a účinnost a obešly se bez danajských darů chemie.
Karel Hadek
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Vitamín A
Posláním kosmetiky je pokožku pěstovat, regenerovat, chránit a předcházet projevům předčasného
stárnutí, udržovat ji zdravou a krásnou. Dle proklamací inzerce a prospektů kosmetických výrobků
velice rychle můžeme dojít k závěru, že je o naši pokožku dobře postaráno. Všude nacházíme sdělení
přesvědčující nás o dokonalosti nabízených přípravků. V tomto smyslu by kosmetické a zdravotní
problémy v principu neměly vůbec existovat. Informace z kosmetických salonů, případně ordinací
dermatologů naopak svědčí o úplném opaku. A není se čemu divit. Stačí pohlédnout na seznamy látek
kosmetickým průmyslem používaných, aby přeběhl mráz po zádech.
Máme zde však i látky, které jsou nejen pokožce, ale celému
organismu prospěšné. K nim patří např. vitamíny. Jsou
všeobecně velmi důležitými složkami nejen potravin, ale
i kvalitních kosmetických výrobků. Vitamíny jsou organické
složky, které svými účinky zasahují do optimalizačních procesů
v organismu. Působí jako nezbytně nutné katalyzátory různých
složitých procesů. Za avitaminózu označujeme chorobný
stav, který je vyvolán naprostým nedostatkem některého
z vitamínů. Lehčí formy nedostatku některého z vitamínů
jsou označovány jako hypovitaminóza. Pokud dojde
k nadbytečnému příjmu, pak mluvíme o hypervitaminóze.
16

Hypervitaminóza nastává hlavně u vitamínů, jež jsou
rozpustné v tucích. Při jejich nadměrné konzumaci mohou
být s postupem času kumulovány v organismu. Zde přichází
v úvahu krom vitamínu A i vitamín D.
Vitamín A, všeobecně známý jako retinol (zastarale pak
axeroftol), je přijímán s potravou. Ať již v účinné formě nebo
jako provitamíny – karoteny, z nichž je v játrech následně
vitamín A vytvářen. Ona funkčnost vitamínu A v organismu,
jakož i látková výměna, je značně složitou záležitostí. Zde
je vhodné podotknout, že aby organismus mohl vitamín

A řádně využít, potřebuje k tomu také optimální zásobení
stopovým prvkem, zinkem. Zinek se běžně nachází
v potravinách, hlavně pak v ovoci a zelenině. Bohatým
zdrojem jsou i semena, ořechy a luštěniny.
Vitamín A je nutný pro tvorbu zrakového pigmentu. Jako
jeden z prvních příznaků se nedostatek vitamínu A projevuje
šeroslepostí. Optimální zásobení vitamínem A je nezbytně
nutné pro udržení optimální funkčnosti sliznic dýchacích,
trávicích i močových cest. Nedostatek způsobuje jejich
vysychání a rohovatění, což usnadňuje nástup infekcí. Vitamín
A je též velice důležitý pro metabolismus pokožky, pro tvorbu
nových buněk, jakož i odlučování oněch již nefunkčních.
Pokožka na rozdíl od ostatních orgánů je pod neustálým
působením vlivů vnějšího prostředí, proto i její regenerace
probíhá aktivněji, než je běžné u ostatních buněk. Nové kožní
buňky postupují k povrchu, kde rohovatí, následně přestávají
být funkční a uvolňují se. Tuto permanentní a plynulou obměnu
pokožky lze též komentovat humorným konstatováním, že
zhruba každé tři týdny máme obměněnou, tedy zcela novou
pokožku. Jako zajímavost mohu uvést informaci, na kterou
jsem kdysi narazil: za život člověk takto „zhubne“ v průměru
o zhruba 20 kg uvolněných kožních buněk. A-hypovitaminóza
tento proces kožní obměny negativně ovlivňuje, projevuje
se suchostí, nadměrným šupinatěním pokožky, vzniká tzv.
struhadlovitá kůže. Obecně je zhoršena regenerace, případně
procesy hojení. Nedostatek se projevuje i na zhoršené kvalitě
vlasů, suchosti, lámavosti a pomalejším růstu.

prospívá jemnosti pokožky a částečně působí i proti vzniku
hyperpigmentací. Další z jeho osvědčených vlastností je, že
působí v preparátech jako likvidátor volných radikálů. Zde se
velice dobře osvědčuje např. v přípravcích po opalování, kde
zmírňuje důsledky poškození dermálního kolagenu způsobené
expozicemi UV záření. V tomto smyslu lze ošetřování pokožky
s preparáty obsahujícími vitamín A označit i jako vhodnou
součást prevence vzniku UV-poškození.
Jak již bylo výše zmíněno, vitamín A je rozpustný v tucích.
Právě tato vlastnost mu zajišťuje jeho schopnost proniknout
s tukovými složkami preparátu do hlubších vrstev pokožky. Na
závěr bych se pár slovy zmínil i o vitamínu A z naší nabídky,
neboť občas přichází i dotazy na jeho vnitřní použití. Tento
vitamín A pro vnitřní použití nelze doporučit. Není to otázka
jeho kvality, ale jeho extrémně vysoké koncentrace. Jeden gram
(což je cca 30 kapek) obsahuje 1.700.000 internacionálních
jednotek. I v případě nedostatku vitamínu A je doporučován
jeho doplňující příjem v denní dávce od 2.000 do 5.000 i. j.
To znamená, že jediný gram námi nabízeného vitamínu
A představuje od 850 do 340 denních dávek! Na rozdíl od
vitamínu D máme zajištěn dostatečný přísun vitamínu
A v jídle, případný další příjem by měl následovat výhradně na
doporučení lékaře. Vitamín A bývá velice často označován jako
vitamín krásy. Při vhodném použití je to hlavně vitamín zdraví.
A se zdravím je krása spojena.
Karel Hadek

Vitamín A by neměl chybět v žádném kvalitním preparátu
určeném k pěstování a regeneraci pokožky, neboť se jedná
o velice účinnou látku, pro regeneraci pokožky naprosto
nezbytnou. Vitamín A při procesu obnovy pokožky nejen brání
předčasným projevům stárnutí, zpomaluje tvorbu vrásek,
17
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Aromaterapeutické koupele
Ač se to možná na první pohled nezdá, koupel může být i věda. Ano, říká se jí BALNEOTERAPIE nebo také
léčebná lázeň. Jedná se o druh lázeňské léčebné metody, která je oblíbená zejména pro pozitivní vliv při
pohybových, kožních či gynekologických potížích. V lázeňství se využívají různé druhy koupelí - rašelinová,
vířivá, perličková nebo uhličitá. Mezi další druhy balneoterapeutických procedur patří též BYLINNÉ neboli
AROMATERAPEUTICKÉ koupele.
Koupel a historie

Praktikování aromaterapie

Koupele byly od pradávna symbolem očisty těla i duše a často
mívaly náboženský a společenský přesah. Ze známějších
připomeňme očistnou židovskou lázeň mikve nebo velmi
společensky oblíbené římské lázně. Dlouhou tradici mají
i veřejné lázně rozšířené zejména v Turecku, Sýrii, Balkáně,
Indii či severní Africe.

Koupele s přidáním éterických olejů jsou po masážích jedním
z nejpříjemnějších a nejúčinnějších způsobů praktikování
aromaterapie. Svoji vlastní relaxační lázeň (koupel) si můžete
dopřát i v soukromí vašeho domova, samozřejmě pokud
vlastníte vanu. Díky éterickým olejům se koupel stane
nevšedním zážitkem i v jinak všedním dni.
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Koupele s éterickými oleji (aromaterapeutické koupele) jsou
oblíbené pro svoji prohřívací a prokrvující schopnost, která je
žádoucí zejména v chladném podzimním a zimním období.

zkušeností a samozřejmě s přihlédnutím ke svému aktuálnímu
zdravotnímu stavu. Během koupele je možno připouštět
teplou vodu kvůli chladnutí lázně.

Další benefity koupelí jsou: osvěžující, očistná, antistresová,
harmonizující, relaxační, aktivující, povzbuzující, uvolňující,
zklidňující. Podpoří detoxikaci, imunitu, látkovou výměnu
a tok lymfatických tekutin.

Jedinou výjimkou je EUKALYPTO-TYMIÁNOVÝ koupelový
olej, který je ideální při prvních příznacích nachlazení. U něj
doporučujeme při konci koupele zvýšit teplotu vody na cca
38 °C a tím vyvolat proces pocení.

Jak připravit aromakoupel?

Doba trvání koupele

Olej se bez použití emulgátoru s vodou nespojí. Ani ten
éterický. Proto neudělejte chybu a nepřidávejte ho do vody
bez vhodného nosiče, jímž je NEUTRÁLNÍ KOUPELOVÝ OLEJ.

Doporučená doba koupele je přibližně 20 minut, samozřejmě
může být i delší (např. při nastydnutí až jednu hodinu). Po
koupeli tělo nesprchujeme, pouze lehce osušíme ručníkem.

Těsně před ukončením přípravy lázně přidáme do proudu
tekoucí vody 10 – 20 ml oleje s vybraným éterickým olejem
nebo směsi olejů (1 – 2 polévkové lžíce). Teplota vody by měla
naladit příjemné pocity, avšak nesmí vyvolat pocení, pokožka
by pak nepřijímala účinné látky obsažené v koupelových
olejích. Je velmi důležité akceptovat fakt, že každý člověk snáší
různé teploty vody jinak. Přistupujeme proto ke stanovení
teploty koupelové lázně podle svých individuálních potřeb,

Jak éterické oleje při koupeli vlastně fungují?
Éterické oleje se vypařují. To znamená, že při jakémkoliv
způsobu použití je alespoň v malém množství vdechujeme.
Vzduch provoněný éterickým olejem prochází průdušnicí do
průdušek a odtud od plic. Malé množství oleje ulpí na pokožce
a podporuje její fyziologické funkce. Pomůže zklidnit ekzém
nebo rozproudit lymfatický systém.
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Výběr oleje podle sezóny
Podzimní a zimní období je zejména o prohřívání. Zahřáté
tělo je odolné tělo. Proto v zimě oceníme zejména prohřívací
a prokrvující koupelové oleje. Ale také ty na podporu
dýchání, imunitního systému. Doporučujeme především tyto
KOUPELOVÉ OLEJE:
• Jedničkou našeho výběru je EUKALYPTO-TYMIÁNOVÝ.
Povzbuzuje, posiluje, pomáhá při nachlazení, namožených
a ztuhlých svalech a plísňových onemocněních. Podobné
vlastnosti má také koupelový olej TYMIÁNOVÝ.
• Koupelový olej s vůní BOROVICE zlepšuje dýchání,
podporuje tok lymfy, vitalizuje a hojí. Osvědčuje se při
nachlazení, namožených a ztuhlých svalech, celulitidě,
únavě a vyčerpání.
• JALOVCOVÝ prokrvuje, tonizuje, uvolňuje svalové napětí,
urychluje tok lymfy, odplavuje z těla toxiny a přebytečné
tekutiny. Je účinnou pomocí při detoxikaci, celulitidě
a redukčních kúrách.
• CITRONOVO-KAFROVÁ koupel osvěžuje, prokrvuje,
působí dezodoračně a antisepticky, podporuje látkovou
výměnu pokožky, celkově povzbuzuje, pomáhá při
únavě, ztuhlých a namožených svalech. Povzbuzující
koupel s vůní ROZMARÝNU je to pravé pro všechny,
kteří potřebují vnést do svého života nějaký životabudič.
Rozmarýn silně stimuluje organismus, proto ho oceníte
zejména při únavě, úzkosti, návalech slabosti. Také
napomáhá koncentraci a aktivuje tělesné funkce. Jeho
použití však nedoporučujeme večer. Dost možná by vás
čekala probdělá noc.
• Pro zlepšení nálady nebo jako milý dárek vyzkoušejte
koupelový olej JEŽÍŠEK. Jeho kořeněné aroma vás naladí
na vánoční atmosféru a obsažené éterické oleje lehce
prokrví pokožku.
20

• A co děti? Děti koupání milují! To je fakt. Proto není
důvod jim ho odpírat. Určitě si je získáte koupelí s vůní
MANDARINKY či HEŘMÁNKU.
Po dlouhém a namáhavém dni, při pocitech počínajícího
nachlazení, emoční vyčerpanosti či vnitřního chladu není
nad půlhodinovou relaxaci ve vaně s teplou vodou. Poté se
člověk cítí jako znovuzrozený, odpočinutý, plný nové energie
a harmonie. Dopřejte si aromaterapeutickou koupel alespoň
jednou týdně. Zbaví vás stresu, napětí, příjemně unaví a naladí
na spánek.
Lenka Rigová

100 ml 342 Kč
100 ml 267 Kč
100 ml 313 Kč

10 ml 140 Kč

10 ml 387 Kč
10 ml 342 Kč

Solné obklady aneb
co ledviny milují? Teplo!
Přestože se zimní období pomalu blíží k jaru, doba studených
nohou, bolavých zad a ledvinových zánětů svoji vládu ještě
nechce vzdát.
Také vám babičky říkávaly, abyste
se teple oblékli, aby vám nenastydly
ledviny? Svatá pravda. Jejich moudrost
neznala mezí. Ani moje babička nebyla
výjimkou. Naučila mě však jednu
vychytávku, za kterou jí jsem každou
zimu vděčná.
SOLNÉ OBKLADY. Ledviny teplo
milují. Ať jim ho dáte ve formě koupele,
sauny nebo obkladů, neuděláte chybu.
Solné obklady jsou netradičním
způsobem, jak ledviny prohřát a pomoci
dodat tělu energii při zánětu.

Jak na to?

Na suché pánvi nebo v troubě nahřejte
zhruba 1kg soli na cca 70° C. Babička
vždy říkala: „Správná teplota se pozná,
že se při dotyku nespálíte.“ Doporučuji
použít spíše sůl hrubozrnnou, nedělá
prach. Sůl při ohřívání míchejte, aby

se ohřála rovnoměrně. Poté ji nasypte
do bavlněného pytlíčku nebo vložte do
povlaku na polštář. Využít můžete i staré
liché ponožky. Švadlenky si mohou
ušít sáček se šňůrkami na připevnění
k tělu a sůl dávat dovnitř. Sůl drží teplo
dlouho. Suché teplo a látky vypařující
se z teplé soli mají na ledviny a celé naše
tělo přímo blahodárné účinky.
Sůl můžete používat opakovaně.
Někdy jako vychytávku kápnu na sáček
jalovcový nebo fenyklový éterický olej.
Určitě vyzkoušejte! Horký obklad je
neuvěřitelně příjemný! Jakmile máte
záda a nohy v teple, ledviny vám
poděkují a na jaře budete mít dostatek
energie a chuti do života.
Lenka Rigová
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100 ml 159 Kč

Tělové peelingy – oleosoly
Společným jmenovatelem koupelí a saunování je zejména jejich očistný účinek. Očista probíhá přes náš
největší orgán – kůži. Voda smývá nečistoty a pot, ale dokáže odplavit i únavu a stres. Na kůži se přes den
nahromadí spousta nečistot, které do ní pronikají a mohou způsobovat různé kožní problémy. Proto je
vhodné pomoci očistě pokožky i tělovými peelingy. Pomáhají pokožku zjemnit a připravit ji na aplikaci
pečujících kosmetických přípravků, koupelí nebo podpoří vylučování toxinů z rozšířených pórů např. při
saunování.
Pokožka však není podlaha, abychom ji drhli jako pejsek
s kočičkou. Proto je důležité vybírat jemné přípravky, které ji
nepoškodí. Alternativou k běžným tělovým peelingům jsou
solno-olejové masážní balzámy OLEOSOL. Jak název napovídá,
balzám využívá výjimečných zjemňujících účinků bambuckého
másla a detoxikační sílu mořské soli a prokrvující účinky
éterických olejů. Bezkonkurenční spojení olejů, soli a éterických
olejů vás i vaši pokožku doslova nadchnou. Je ideální k jemné
aromamasáži před saunováním nebo před/po koupeli.

V čem spočívá jejich kouzlo?
Prokrví pokožku, zlepší látkovou výměnu včetně toku
lymfatických tekutin a podpoří detoxikaci organismu.
22

Mikrokrystaly soli mírně obrušují vrchní vrstvu zrohovatělé
pokožky, která však není díky tukovému základu vystavena
intenzivnímu dráždění jako při klasickém peelingu.
•
•
•
•

Krystalky soli jemně odstraňují odumřelé kožní buňky.
Prokrví pokožku a zlepší látkovou výměnu.
Podpoří detoxikaci organismu.
Stimulují krevní oběh a zanechávají pokožku neobyčejně
hebkou.
• Díky tukovému základu nedráždí pokožku jako při klasickém
peelingu.

Jak je použít?
Přiměřené množství balzámu aplikujte na vlhkou pokožku
a provádějte krouživými pohyby jemnou masáž pokožky.
Začněte od končetin a postupujte směrem k srdci. Nechte
několik minut působit a poté důkladně opláchněte. Ideální
použití je jednou za 7–10 dní. Po masáži krystaly soli
opláchněte.

100 ml 137 Kč

Vybírat můžete ze 4 variant:
• OLEOSOL CELLU – prokrví pokožku při celulitidě,
• OLEOSOL BAL – pro uvolňující masáž a peeling pokožky,
• OLEOSOL JAGR – ke zlepšení látkové výměny a při
ponámahových bolestech,
• OLEOSOL PEDI – pro omytí a peeling nohou.
OLEOSOLY nejsou vhodné pro aplikaci na obličej. Důvod je
jednoduchý. Obsahují hrubší částečky, které by mohly obličej
dráždit.
Dopřejte si opravdový wellness i ve své koupelně a přivítejte
jaro se sametově hebkou pokožkou.
Lenka Rigová

100 ml 174 Kč
100 ml 172 Kč
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ZDRAVĚJŠÍ DÍKY SAUNOVÁNÍ
odpočinek, který posiluje imunitu
Otužování se stává novodobým trendem. S ním jde ruku v ruce i saunování. Co mají tyto dvě činnosti
společného? Dokážou přimět vaše tělo a hlavně imunitu, aby šlapala na plné obrátky.
Jak funguje imunita?

Sauna a imunita

Imunita je schopnost organismu bránit se vnějším i vnitřním
vlivům, mimo jiné i všudypřítomným bakteriím a virům. Může
se zdát (mylně), že podpora imunity je důležitá zejména
před zimním obdobím, ale i teplejší měsíce jsou plné nástrah
atakujících náš imunitní systém. Funkci imunitního systému
můžeme podpořit zdravým stravováním, pravidelným
pohybem a dostatečným a kvalitním spánkem.

Vědecké studie prokázaly, že pravidelným pobytem v sauně
se zvyšuje produkce bílých krvinek, které jsou právě tím
nejdůležitějším ochráncem naší obranyschopnosti. Je
dokázáno, že jedno 15minutové saunovací kolo dokáže zvýšit
produkci bílých krvinek – konkrétně lymfocytů, bazofilů
a neutrofilů. Právě koktejl těchto krvinek je zásadní pro boj
s nejrůznějšími sezónními onemocněními.
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Jak je to možné?
Účinek sauny spočívá v přehřívání těla. To způsobí, že všechny
kapiláry (krevní cévy s velmi tenkou stěnou) se v těle roztáhnou
a potřebné látky se tak dostanou krevním řečištěm do každého
kousku těla. Zároveň je stimulován odtok lymfy společně
s odpadními produkty metabolismu ve tkáních. Důsledkem
rychlého střídání horka v sauně a chladu v bazénku nebo ve
sněhu je podpora a zrychlení krevního oběhu. Kombinace
horka a prudkého ochlazení navíc zvyšuje tělesný tep, což
zlepšuje naši fyzickou kondici.
Dalším a neméně důležitým benefitem saunování je pocení,
kterým se přes pokožku zbavujeme nežádoucích toxinů.
V sauně se zbavíte za stejný čas až 5x více toxinů než při
běžném pocení. To už je docela dobrý důvod o saunování začít
uvažovat, že?

Sauna – dokonalý relax
Vedle očistných fyzických účinků je doslova balzámem pro naši
psychickou pohodu. Jako by se spolu s potem vypařily i naše
starosti, stres a problémy. Pravidelné saunování v těle uvolňuje
i důležité hormony, které vytvářejí pocit štěstí (endorfiny).

Sauna a éterické oleje
Éterické oleje a jejich směsi mají při saunování nezastupitelný
ozdravný účinek na tělo i psychiku. Díky nim pozitivní efekt
saunování ještě zvýšíte.
Jejich používání má 3 hlavní důvody:
• 1) Antimikrobiální očista vzduchu – rostlinné silice slouží
jako přírodní dezinfekce sauny.
• 2) Zklidňují tělo i mysl.
• 3) Pečují o dýchací cesty a dutiny – podpoří dýchání,
protáhnou nos a plíce, pomáhají při zahlenění.
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Zkušenosti a rady

Saunové směsi éterických olejů jsou složené z kombinací jehličí,
koření a citrusů. Ať zvolíte jakoukoliv, pokaždé se můžete těšit
z příjemně voňavé sauny. Přestože byly tyto směsi vyvinuty
speciálně pro saunování, jejich použití je daleko širší. Lze je
terapeuticky využít k inhalacím, v aromalampách, k přípravě
koupelí nebo je použít jako součást masážních přípravků.
Z naší nabídky si můžete vybírat z 8 směsí. Ideálním dárkem
pro saunovací nadšence je kompletní sada těchto směsí
v dřevěné krabičce. Jako účinné látky byly při koncipování
směsí upřednostňovány éterické oleje s osvěžujícími až
povzbuzujícími účinky. Výjimku tvoří olej SAUNA RELAX,
který nabízí účinky zklidňující. Až opustíte saunu, budete se
cítit jako znovuzrození. Doporučujeme saunovat se alespoň
jednou týdně a zaručíte si lepší imunitu. Věříme, že směsi
éterických olejů SAUNA vám v tom budou věrnými pomocníky.

Jakou směs zvolit?
• ČÍNSKÁ – hřebíček, litsea cubeba, skořicová kůra,
eukalyptus, kafr, rozmarýn
• RUSKÁ – máta peprná, eukalyptus, badyán, jedle, tymián
• FINSKÁ – citron, cypřiš, eukalyptus, jalovec, borovice
• JAPONSKÁ – citron, levandule, myrta, máta peprná,
jalovec
• POLÁRNÍ – jalovec, rozmarýn, cypřiš, máta peprná, šalvěj
• RELAX – litsea cubeba, badyán, eukalypto-citronový,
levandule, jedlové šišky, čajovník
• LESNÍ – jedlové šišky, borovice, kajeput, kmín, jedle sibiřská
• HORSKÁ – borovice, smrkové jehličí, mentolové krystaly,
jedle, rozmarýn, myrta
Až opustíte saunu, budete se cítit jako znovuzrození. Chladné
období, nejen to zimní, je hlavně o prohřívání. Tak hurá do
sauny, ať vás vůně našich směsí provází na každém kroku.
Lenka Rigová
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Skvělý víkend
			 s aromaterapií
D
oba, kterou žijeme
od 10. 3. 2020 nám
toho mnoho změnila.
S příchodem koronaviru nastala
situace, kterou jsem si zpočátku
nedokázala ani představit. Bláhově
jsem si myslela, že to během
krátké doby zmizí a vše se vrátí do
normálu. Bohužel, když se dívám
zpětně, byl to jen ,,slabý odvar“
toho, kam to dospělo do dnešních
dní. Zákazy, příkazy, další stále
se měnící nařízení, očkování atd.
Z normálního života vznikl chaos,
strach, smutek, beznaděj z toho,
co dnes všude kolem nás každý
den slyšíme. Jsou to odstrašující
zprávy, které se na nás valí ze
všech stran.Těžko se dá věřit tomu,
že se to děje jen a jen pro naše
dobro, abychom byli ochráněni od
nakažení a nemoci koronaviru.
Je všeobecně známo, že strach
a v tomto případě dlouhotrvající
strach a nejistota vede ke snížení
imunity, a tudíž jsme mnohem více
náchylní k nemoci. Je mi jasné, že

takový virus tady ještě nebyl a je
bláhové si myslet, že někdo zná
postup, jak koronavirus ,,porazit“.
Proto bych si nedovolila nikoho
kritizovat za rozhodnutí, kterými
se snaží tuto nemoc zvládnout.
Nikdo ale nezajistí to, co bychom
měli zvládnout my sami. To je
to, že si budeme svoje zdraví
opečovávat tak, jak nejlépe
dovedeme. Nedovolíme, aby se
strach dostal do našeho života!
O to více se mějme rádi a radujme
se z maličkostí, které nám zbyly.
Pokud se trochu budeme snažit,
zjistíme, že nám jich ještě dost
zbylo, abychom tu dobu, kterou
prožíváme, prožili a přežili ve
zdraví! Ohroženi nejsou jen
senioři, jak je nám stále opakováno.
Podle mého mínění všichni, kteří
mají neustálý strach a prožívají
smutek z mnoha omezení
a bezvýchodných situací, jež nám
jsou v dobré víře vštěpovány
a doporučovány.

Podělím se s vámi o velkou radost,
kterou jsme s panem Hadkem
prožili na základním kurzu
aromaterapie v Praze. Ta radost
byla větší o to, že byla oboustranná.
Mohu to napsat proto, že mě velice
mile překvapily zaslané reakce
účastníků kurzu. Vím, že to bylo
také velice milým prostředím, jež
nám bylo pronajato a i díky paní
Vaculové, která se starala o „hladký“
průběh kurzu včetně pečených
a jiných dobrot.
Přála bych všem zažít tu atmosféru
vytvořenou během těch tří dnů.
Tam by určitě strach neuspěl.

Od jedné paní jsem dostala takovou
nelehkou, zároveň úsměvnou,
přesto úžasnou otázku, kterou
vyjadřovala zájem o aromaterapii.
Abych vyjmenovala pět výrobků,
jež nejraději a nejčastěji používám.
Jak jsem opověděla?
První místo obsadil
ELEUTHEROCOCC, dále to byl
INTIMISS, ÉO MÁTY PEPRNÉ,
ÉO LEVANDULE, ÉO JALOVCE,
NOSNÍ OLEJ, DONOSOL. Bylo
to 7 výrobků, ale cítila jsem se
provinile, že jsem nevyjmenovala
i další. Pan Hadek s oblibou
říká ,,miláčky“. Totiž všechny

vyzkoušené a mnou používané
výrobky jsou stejně skvělé jako ty,
které jsem vyjmenovala.
Měla jsem radost, že když jsme
se rozcházeli, už jsme se těšili na
pokračovací kurz. Bude se konat
v březnu 2022. Doufám a věřím, že
to vyjde!!!
Kolarčíková Vlastimila
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Reakce čtenářů
ATOP-DERM A ELEUTHEROCOCCOVÝ EXTRAKT

DONOSOL A COPACOOL

Vážený pane Hadku,
před rokem jsem od vás dostala radu ohledně ekzému u mé
holčičky. Ekzém se jí nedávno objevil znova a já jsem asi tak
5 minut před dvanáctou objevila váš loňský email.

Hezký den, chtěla bych Vám moc poděkovat za zaslání
přípravku COPACOOL na vyzkoušení. Přišel zrovna v době,
kdy řeším několikaměsíční bolesti čelistního kloubu, takže
jsem ho začala hned zkoušet a musím říct, že vždy po aplikaci
se mi uleví. K tomu chodím na rehabilitaci, takže mám dojem,
že se stav celkově trošku zlepšuje.
Ještě jsem teď vyzkoušela DONOSOL k jinému účelu, než
je určen. Mívám zhruba jednou ročně mazové zátky v uších
a je pak nutné navštívit ORL, aby mi uši vypláchli. Začne to
pocitem zalehlého ucha. Letos se mi na ORL nedařilo zajít
(děti se střídají doma v karanténě), tak jsem přemýšlela, jak
si pomoci. Běžně (jako prevenci) používám sprej VAXOL, ale
nakonec mi mamka poradila kápnout do ucha DONOSOL.
Takže jsem kápla, pak cca 15 min ležela, zopakovala na druhé
straně a nechala přes noc. A ráno jsem štětičkou vyndala
velké množství mazu a bylo po problému!

Objednala jsem tedy u vás přípravky, které jste mi poradil,
a chci vám z celého srdce poděkovat za vaše zázračné produkty.
Ekzém se již po prvním namazání přípravkem ATOP-DERM
velmi zlepšil, dcera se přestala konečně škrábat a ekzém
se celkově zklidnil. Po dvou dnech ustoupilo i zarudnutí.
Po koupeli promazáváme dětským olejem a přidali jsme
i ELEUTHEROCOCCOVÝ EXTRAKT na podporu imunity.
Nejenže dcera krásně voní, ale i lépe usíná a spí. Proto vám
velmi děkuji za tehdejší radu, vstřícnost, rychlé dodání a vaše
voňavé a hlavně účinné přírodní produkty.
Přeji vám i celému vašemu týmu zdraví do Nového roku.
S poděkováním a přáním příjemného dne
Adéla Koudelná
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Krásné dny a díky za Vaše výrobky, které pomáhají.
Jana P.

Od naš
ich
čtenářů

ÚMORNÁ KVASINKOVÁ INFEKCE

Ráda bych se podělila o svou zkušenost. Poslední rok mám
problém s kvasinkovou infekcí intimních partií. Normálně
používám intimní balzám FEMISHEA, ale ten jsem tentokrát
neměla doma, a tak jsem zaimprovizovala.

Z poličky na mě koukala Vaše novinka QUENDEL B a směs
CANDIOL, který užívám vnitřně na úpravu zažívání
(nepostradatelný pomocník i při angíně, nedám na něj
dopustit). Nakapala jsem pár kapek do balzámu, zamíchala
špachtličkou a aplikovala na intimní partie. Hned při první
aplikaci jsem cítila úlevu a po třech dnech měla klid, další
dva dny ho ještě používám preventivně. A tak jsem si zas
dokázala, že CANDIOL je zkrátka zázrak od AKH.
Zároveň bych chtěla pochválit novinku QUENDEL B. Moc
jsem si ho oblíbila pro jeho jemnost, příjemně se vstřebá do
kůže, zároveň však nelepí.
Děkuji moc za Vaše přípravky.
Iveta L.
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Reakce čtenářů

Odpovědi na recenze
Vážení zákazníci, ráda bych Vám poděkovala za zpětnou vazbu k našim produktům a službám, kterou nám podáváte prostřednictvím
recenzí na různých webových stránkách. Ne vždy představy a požadavky klientů můžeme splnit. Abychom vám mohli vyrábět
a zasílat naše výrobky, musíme splnit mnoho zákonů a legislativních nařízení, o kterých vy, naši klienti, nemáte ani ponětí. I přes vaši
občasnou nespokojenost, nepřiměřenou kritiku, nás AROMATERAPIE baví a snažíme se vykonat maximum pro spokojenost našich
klientů. V následujícím textu naleznete několik recenzí, odpovědi na ně Vám možná pomohou lépe pochopit myšlenky a některé
nastavené postupy naší společnosti.
Michaela Švorcová

petravavrova, 16. listopadu 2021
„Štve mě nový přístup firmy, x let maminka bere zboží do své
kosmetiky a né málo a nově pro velkoobchodní ceny musí člověk
každý rok podepisovat nesmyslné smlouvy, tak jsme se na to
vykašlaly a bereme již jen výjimečně.“
ODPOVĚĎ: Společnost SERVICE AKH s.r.o. provozující
nově vzniklý e-shop zahájila svou činnost v červnu 2021.
Vzhledem k tomu je potřeba splnit zákonné podmínky. Pro
novou společnost je vaše maminka neznámý klient. Maminka
obdržela v červnu odkaz pro snadnější přihlášení. GDPR
nepovoluje předávání kontaktních údajů klienta.

silvie.szwedova, 3. listopadu 2021
„1 krém má expiraci 4/22, další dva v 6/22. Chtěla jsem oční krém
darovat k Vánocům, pak bude mít expiraci už jen 3 měsíce, což
vypadá špatně. Celkově bych chtěla, aby krémy měly expiraci
alespoň rok. Cca ten rok mi trvá, než je spotřebuji, nejen půl roku.“
ODPOVĚĎ: Naše kosmetické přípravky vyrábíme z olejů
potravinářské kvality a ve výrobcích nepoužíváme konzervační
a stabilizační látky. Tomu je i přiměřená doba spotřeby. Tabulku
s dobou spotřeby najdete na webových stránkách. Vzhledem
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ke změně obalů, které snižují možnost kontaminace přípravků,
zřejmě dojde k prodloužení doporučené spotřeby.

vlasta.lindova, 24. listopadu 2021
„Některé výrobky jsou se syntetickými komponenty. Jsem ráda,
že jsou mnohé odděleny fialovou řadou. Ale například parfémy...
tam to není vůbec zřejmé, který je 100% přírodní a který ne.
Objednávka dorazila, nemám ji převzatu, tak nevím, v jakém je
stavu, ale věžím, že v dobrém. A děkuji za vše, vážím si čistoty,
férovosti a pomoci z přírody... takto profi a voňavě.“
ODPOVĚĎ: Fialově značeny jsou parfémové oleje EMOTION,
doporučené jako vůně pro domácnost, případně jako vonný
olej pro kosmetický přípravek těch lidí, kteří neočekávají
terapeutický účinek.
Temně fialová barva představuje značku BELAIR PUR. Zde
najdete směsi esenciálních - éterických olejů a jejich lihovou
verzi – esenciální parfémy. Obě varianty mají terapeutické
účinky stejné jako použité éterické oleje. Autoparfémy BELAIR
PUR jsou kombinací éterického oleje a přírodního vonného
oleje, tj. oleje vyrobeného z rostlin, zbaveného alergenních
látek, jež jsou obsažené v éterických olejích. Informace

o jednotlivých produktových řadách BELAIR PUR naleznete na
webových stránkách právě dle jejich terapeutických účinků.
Pro více informací se neváhejte obrátit na naši poradnu nebo
přímo mne.
Synteticky vyrobená aromata nepoužíváme, naopak naše
suroviny prochází intenzivně kontrolou a vzhledem k tomu již
některé oleje nejsou v naší nabídce.

cedr.plzen, 22. listopadu 2021
„Naprosto neekologické balení. Každý olej má vlastní papírovou
krabičku - zbytečnou, dříve nebyla. Dva krémy zabalené
v bublinkové fólie - zbytečně. V celé krabici spousta igelitu. Od
firmy zaměřené na aromaterapii očekávám ekologický přístup
a balení.“

Věra P., 31. prosince 2021
„Naprosto skvělé preparáty, rychlé dodání, zkušenosti již 28let.“
ODPOVĚĎ: Velice děkuji za pochvalu a vaši věrnost, které si
vážíme.

ahaasova, 3. ledna 2022
„Široká nabídka, rychlé dodání, perfektně zabaleno.“
ODPOVĚĎ: Moc děkuji. Nabídku udržíme, a ještě přidáme
novinky.

dufkova.jaroslava, 10. ledna 2022
„Mazání dobře funguje, otoky i bolest nohou se zmenšily, mohu
jen chválit. Je to lepší volba než polykat tabletky. Děkuji.“

ODPOVĚĎ: Papírové krabičky z recyklovatelného papíru
nahrazují bublinkovou folii. Pro přepravu je potřeba dodržet
podmínky přepravců a zboží řádně zabalit, aby nedošlo
k poškození či rozbití. V rámci ekologičtějšího přístupu firmy
můžete využít možnost zvolit „osobní odběr Kšice“. Objednané
zboží Vám předáme bez balíkové výplně.

ODPOVĚĎ: Jsem ráda, že Vám naše přípravky vyhovují a dělají
radost. To je pro nás veliká odměna.

petabr2, 10. prosince 2021

ODPOVĚĎ: Rádi bychom zajistili ceny stále stejné, ale není to
v naší moci. Vzhledem k růstu cen surovin a energií, musíme
zvyšovat ceny i my.

„Rychlost dodání, způsob zabalení, efektivnost produktů
a k vánoční objednávce i milý dárek, který krásně zavoněl! :-)“
ODPOVĚĎ: Vážíme si vaší ochoty najít si čas pro pozitivní
reakci. Velice Vám děkuji za pochvalu, kterou v náročné
předvánoční době potřebuje slyšet každý člověk.

Ověřený zákazník, 16. ledna 2022
„Zboží je objednávku od objednávky dražší. Tuto kosmetiku
používám už mnoho let.“

malkam, 18. ledna 2022
„Rychlost, pohodový nákup, vše přišlo v pořádku jsem spokojená.“
ODPOVĚĎ: Velmi děkuji za pochvalu, a především vaši
spokojenost. Vážíme si vaší ochoty najít si čas pro pozitivní
reakci.
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Poradna

Jak pečovat o první zoubky miminek
První zoubky jsou vždy velkou událostí. Neznám maminku, která by s nadšením nepronášela větu „Už
máme první zoubek“. Avšak než se zoubky prořežou, dokáží miminko pěkně potrápit. Růst zoubků je
několikaměsíční proces a nepříjemné pocity začínají ještě předtím, než se zoubek objeví.
Miminko bývá mrzuté a všechno si strká do pusy. Není
výjimkou ani teplota a průjem. První příznaky se často začínají
objevovat mezi 2. a 4. měsícem. Děti jsou neklidné, mají
menší chuť k jídlu, začínají vše strkat do pusinky a nadměrně
sliní. Jejich tvářičky mohou být zrůžovělé až červené stejně
jako dásně, které jsou bolavé, oteklé a citlivé na dotek. Kvůli
bolavým dásním mohou odmítat jídlo a některé zoubky
mohou také připravit o pár bezesných nocí.
Pomoci mohou kousací kroužky, které poskytnou úlevu
zejména po vychlazení v ledničce.
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Od nepříjemných pocitů miminku uleví jemná masáž dásní.
K masáži dásní je možno použít tzv. prsťáček. To je jemný
kartáček, který se navléká na prst, změkčí okolí dásně,
a zoubky se tak mohou lépe prořezávat. Na prsťáček nakapejte
pár kapek oleje BABY-DENT. Jemný olej pomáhá ulevit dětem
od bolesti při růstu zoubků a oteklých dásní a podpoří účinek
masáže. Dětem je ovocná vůně a lehce nasládlá chuť příjemná
a chutná jim. V rodině s ním máme výborné zkušenosti
a osvědčil se nám i při běžné ústní hygieně miminek.

Můj tip:
• Prsťáček je skvělý při prořezávání zubů k masáži dásní,
která je miminkům příjemná. Jakmile se prořeže první
zoubek, vyměňte prsťáček za zubní kartáček. Prsťáček
nemá dostatečný povrch pro odstranění zubního plaku,
proto není úplně vhodný k čištění již prořezaných zubů.
• Aby bylo dětem čištění zubů příjemnější, můžete jim
kápnout na kartáček pár kapek dětského zubního oleje
BABY-DENT. Pokud ho spolknou, nijak neuškodí.
• Po každém kojení lehce pusinku vytřete navlhčeným
cípem kapesníku nebo pleny. Použijte pár kapek oleje
BABY-DENT a miminku vytřete pusinku od zbytků mléka.
Snížíte jednak riziko rozvoje tzv. “moučnivky“ (odborně
soor ústní dutiny či orální kandidóza) a jednak si miminko
lépe osvojí návyky ústní hygieny.
PharmDr. Vendula Víchová

100 ml 303 Kč
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Poradna

Poradna – péče o ruce
„Dobrý den, ráda bych se s vámi poradila o svém velkém problému. Loupou se mi prsty a občas praskají.
Samozřejmě to hodně bolí. Na chvíli se prst uzdraví, ale další prasklina se objeví zase někde jinde. Na dotek
bolí i ty prsty, které nejsou prasklé. Druhá ruka není o moc lepší. Přichází to vždy se zimou. Co byste mi prosím
doporučil z vašeho sortimentu?“
Zuzana Krčová
Dobrý den, paní Krčová,
děkuji Vám za důvěru, se kterou se obracíte na naši poradnu.
Prvním krokem v péči o popraskané ruce je mytí. Používání
horké vody a agresivních mýdel pokožku poškozují a ve
výsledku ještě více vysušují. Proto k mytí rukou používejte
spíše jen vlažnou vodu, šetrné mycí prostředky a po každém
mytí nezapomeňte ruce promazat. Vždy, když jdete ven,
chraňte ruce před nepříznivými vlivy počasí rukavicemi.
A promazávejte je i v průběhu dne, když jste doma nebo
v práci.

v průběhu dne je ideální regenerační balzám LECIO-MAJO,
jež se dobře a rychle vstřebává a nezanechává pokožku
nepříjemně mastnou. Na promazání hodně popraskaných
rukou s mozoly nebo při větší profesní zátěži bych doporučila
krém na ruce MYRHEA. Díky třezalkovému oleji má pozitivní
účinky při zánětu, pokožku promastí a vytvoří ochrannou
bariéru před zevními vlivy. Ruce se snažte promazávat alespoň
3× denně a promažte je vždy půl hodiny před tím, než půjdete
ven a znovu, až se vrátíte. Mastnější krémy BALNARU TH nebo
SHEADERM TH lze použít také jako zábal, který je optimální
provádět 2–3× týdně.

Na mytí rukou doporučuji mycí olej na ruce SENZITIV či
DESINFI, v případě zvýšené hygienické zátěže pak mycí olej
HY-ALMNEEM či HY-CLEAN. Na ošetření rukou po mytí či

PharmDr. Vendula Víchová
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Péčujte
o své ruce
100 ml 304 Kč

500 ml 469 Kč

100 ml 335 Kč
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ENDOSMALL – detoxikace a podpora trávení
Pro člověka i zvířata
Rostlinné silice/éterické oleje dokážou skvěle podpořit trávení a fungování zažívacího systému. Není to
žádná novinka, koření obsahující silice je součástí stravy člověka odpradávna a není tomu tak jen kvůli
zlepšení chuti pokrmů.
Účinky éterických olejů na zažívání:
• Digestivum – podpora trávení, lehkým drážděním střeva
stimuluje tvorbu trávicích šťáv
• Karminativum – zmírnění plynatosti a nadýmání
• Stomachikum – podpora chuti k jídlu
• Spasmolytikum – působení proti křečím, včetně hladké
svaloviny střev
• Adstringens – látka se stahujícími účinky, napomáhá
místnímu zklidnění a urychluje hojení kůže a sliznic.
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• Antioxidační schopnosti – snížení oxidačního stresu, ten
je zvýšený při infekcích a zánětlivých onemocněních.
• Protizánětlivý účinek
• Antibakteriální efekt – Mezi éterické oleje s nejvyšší
antimikrobiální aktivitou náleží ty extrahované z tymiánu,
dobromysli, kajeputu střídavolistého, skořice, citronové
trávy či hřebíčku. U zvířat byla po přidávání dobromysli
a složek silic tymiánu, kurkumy a hřebíčku zjištěna nižší
kolonizace střev patogenními bakteriemi (klostridie,

salmonely, patogenní E. coli). „Přátelských“ bakterií rodu
Bifidobacterium a Lactobacillus bylo naopak více.
• Anthelmintické účinky – proti vnitřním parazitům. Účinné
složky účinkují přímo na parazity, většinou cílí na přenos
jejich nervového vzruchu. Podporou zdravého trávení
a produkcí hlenu střevní sliznicí pak snižují efekt parazitární
infekce a schopnost uchytit se ve střevě. Tyto účinky jsou
známé např. u tymiánu, dobromysli, skořice a hřebíčku.
Směs byla vytvořena jako jemnější alternativa pro podporu
trávení k oblíbeným směsím ENDOPARAZIN a CANDIÖL,
které jsou však chuťově velmi výrazné a některým zákazníkům
zcela nevyhovují. Vlivem pelyňku má krásnou tmavě zelenou
barvu. Díky jemnějšímu aromatu je ideální pro použití u psů,
koček i menších zvířat (králíků, morčat).
Nejedná se o léčivo ani „odčervující“ přípravek, díky svému
složení však podporuje přirozenou střevní mikroflóru
a tak zvyšuje schopnost střev odolávat škodlivým
mikroorganismům i parazitům.
Ve složení směsi ENDOSMALL naleznete éterické oleje
z pelyňku, hřebíčku, tymiánu, dobromysli, bazalky, fenyklu,
kurkumy, kmínu a muškátového oříšku.
Pelyněk pravý, v angličtině se setkáme s označením wormwood
(díky používání proti střevním parazitům), v němčině s názvem
Magenkraut (Magen-žaludek, Kraut-bylina). Pelyněk byl
využíván už ve starověkém Egyptě, Řecku i Římě pro své
antiseptické účinky, při potížích s menstruací, pro podporu
trávení a proti střevním parazitům. Při nechutenství podporuje
chuť k jídlu, není však vhodný při ucpaných žlučových cestách.
Nepoužívejte jej v období těhotenství a kojení.
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Hřebíček (hřebíčkovec kořenný) je známý pro svůj výrazný
baktericidní, antimykotický, protizánětlivý a antiseptický efekt.
Tymián obecný působí výrazně antimikrobiálně. Je skvělý
pro podporu zažívání a dýchacího systému. Tlumí bolest, má
spasmolytický efekt.
Dobromysl obecná obsahuje jako hlavní účinné složky thymol
a karvakrol, díky kterým má silné antimikrobiální účinky
a výrazné aroma. Povzbuzuje chuť k jídlu, mírní nadýmání
a posiluje žaludek. Přispívá k udržení normálního krevního tlaku.

Podporuje dobrou náladu, zmírňuje stres. Pozitivně působí
na trávení, používaná při žaludečních nevolnostech a jako
karminativum.
Kmín kořenný, bylina využívaná již od starověku, možná
i déle. Je oblíbeným kořením známým schopností podporovat
trávení. Povzbuzuje zažívání, je účinný proti nadýmání.
Muškátový oříšek (muškátovník vonný) je využívaný pro
povzbuzení chuti k jídlu. Uvolňuje také stažené dýchací cesty.
MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.

Bazalka pravá mírní nadýmání, ulevuje při žaludečních
potížích a nevolnostech.
Fenykl obecný je doporučován při nechutenství, poruchách
funkce jater a žlučníku. Působí jako karminativum.
Kurkuma pravá se honosí označením indický šafrán, zlaté
koření, zlatá bohyně nebo indický žlutý kořen. Vůni má
kořeněnou, příjemně hřejivou. Vyznačuje se antioxidačními
účinky, díky kterým je nápomocna při zánětlivých stavech.
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Dávkování:
Člověk: 1× denně 15 kapek
Psi a kočky: 1–2 kapky/3 kg živé hmotnosti 2× denně
Králíci a morčata: kápněte 1 až 2 kapky na seno.
Doporučená doba trvání kúry: 1 týden, po týdenní přestávce
lze kúru zopakovat.

Aromaflora

Co dělat, když se objeví plíseň?
V zimě jsou pokojové rostliny ohrožovány běžnými škůdci, jako jsou mšice, puklice či molice. Dalším
nenápadným nepřítelem, kterého si většinou vytvoříme sami úplně nevědomky, je bílá plíseň na povrchu
zeminy rostlin. Co jste udělali špatně?
Jednou z příčin vzniku plísně může být nadměrné zalévání
rostliny. V průběhu zimy se příliš nevětrá a vlhkost
v domácnosti se pohybuje ve vyšších hodnotách než v létě.
Proto je vhodné nechat povrch substrátu lehce proschnout,
než rostlinu znovu zalijete.
Dalším důvodem může být nadměrné přihnojování
pokojovek. Rostliny jsou v zimě v klidové fázi. V tomto období
nepotřebují mnoho živin. Ty, které rostlina nezužitkuje,
zůstávají nevyužité a stávají se tak živnou půdou pro
patogenní mikroorganismy.
Jak se bílé plísně zbavit? Doporučujeme použít přípravek
FUNGHI-STOP obsahující rostlinný olej ze zaderachu
indického a éterické oleje z fenyklu, tymiánu a saturejky.

Zmíněné oleje mají velice silné antimykotické účinky. Pokud
je rostlina silně zasažena plísní, bude vhodnější ji přesadit.
V takovém případě vyjměte rostlinu z nádoby a kořenový
systém co nejvíce očistěte od původního substrátu. Do nové
zeminy přimíchejte sypký přípravek PLANT-PROTECTOR,
který pomůže zlepšit obranyschopnost rostliny vůči
chorobám i škůdcům. Pozor ale dávejte na jeho správné
použití! Přípravek je nutné vždy smíchat se zeminou, protože
obsahuje velké množství živin. Nesprávnou aplikací byste
dali plísním novou příležitost. Více informací o správném
používání přípravků najdete také na https://aromaflora.eu/
novinky.
Iva Šimonková
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AROMATERAPIE je naše poslání a toho se držíme při výrobě
přípravků. AROMATERAPIE a HARMONIE jdou ruku
v ruce. Harmonické prostředí je cílem nás všech.
AROMATERAPII lze definovat jako řízené používání éterických olejů
k udržování, podpoře a zlepšení fyzické, psychické i duchovní pohody.
AROMATERAPIE využívá éterické oleje vybraných rostlin, aby
posilovala rovnováhu a harmonii organismu po fyzické i psychické stránce.
AROMATERAPIE je přírodní metoda, která využívá jedinečných účinků
éterických olejů z rostlin na lidský organismus.
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Termíny kurzů AKH – l. pololetí 2022
25.–27. 2. 2022 Základní kurz Brno
Školitel: Karel Hadek, Vlastimila Kolarčíková
Kontakt: Pavel Vozdek
Telefon: +420 776 077 314
Email: info@kurzynow.cz, vozdek@umeni-masaze.cz
Web: www.kurzynow.cz

5.–6. 3. 2022 Pokračovací 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

12.–13.3. 2022 Pokračovací kurz Ostrava
Školitel: Karel Hadek, Vlastimila Kolarčíková
Kontakt: Vlastimila Kolarčíková
Telefon: +420 603 286 335
Email: vlastimilakolarcikova@seznam.cz

seznam produktů

Seznam produktů
1. AROMATERAPEUTICKÁ KH
KOUPELOVÉ OLEJE
1002
1003
1004
1020
1006
1021
1007
1008
1009
1017
1015
1010
1011
1019
1012
1013
1014
1016

BOROVICOVÝ
CITRÓNOVO-KAFROVÝ
EUKALYPTO-TYMIÁNOVÝ
GRAPEFRUITOVÝ
JALOVCOVÝ
JEŽÍŠEK
LEVANDULOVÝ
MANDARINKOVÝ
MEDUŇKOVÝ
NEUTRÁLNÍ
PAČULIOVÝ
PELARGÓNIOVÝ
ROZMARÝNOVÝ
ŠALVĚJOVÝ
TYMIÁNOVÝ
YLANG YLANGOVÝ
Z CITRÓNOVÉ RŮŽE
Z RŮŽOVÉHO DŘEVA

HYDROFILNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE

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

NEUTRÁLNÍ
ROZMARÝNOVÝ
SANTALOVÝ
ŠALVĚJOVÝ
Z CITRÓNOVÉ RŮŽE

1206
1211
1203
1202
1204
1213
1214
1212
1216
1208
1215

FEMISHEA
GENISAN
HY-INTIM H
HY-INTIMA
INTIMISS
LUCALEN
MONTANISS
PRESHEA
ANTIINSEKT
HAPPY DEO
DEOMAN

1507
1503
1505
1501
1506
1502
1508
1504

BABY-DENT olej k péči o ústa dětí
DENTAROM
HALITOSAN pro svěží dech
HERPILAN na rty s opary
KARIOSAN olej k péči o ústa
LIPPEA SPF na rty
TANALIP na rty se sklony k oparům
ZUBNÍ OLEJ ZE 7 BYLIN

INTIMNÍ HYGIENA A DEODORANTY

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

1110
1106
1107
1112
1108

OŠETŘENÍ ZUBŮ A ÚST

VLASY A POKOŽKA HLAVY

2801
1406
1402
1401
1403
1421
1420

APILINE
HAARETOL
HAARETTE-Q
KOMONICOVÉ TONIKUM
LUPISAN
SEBOÖL
SEBOSAN
MYCÍ OLEJ
1404 VLASOVÝ
pro mastné a normální vlasy
MYCÍ OLEJ
1405 VLASOVÝ
pro normální a suché vlasy

NOSNÍ OLEJE
1603 DONOSOL
1604 LECINOS

1602 NOSNÍ OLEJ BABY
1601 NOSNÍ OLEJ

REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE
1916
1901
1920
1902
1903
1919
1904
1909
1908
1907
1911
1910

ALIPIA
ALOE VERA
ALOE VERA SPF6
ARNIKA
ARNIKA SPF6
AVOKÁDO
AVOKÁDO SPF6
GERADERM
LEVANDULOVO-MRKVOVÝ SPF6
LEVANDULOVO-MRKVOVÝ
NEUTRÁLNÍ
YLANG YLANG

EXKLUZIVNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE BPJ
1912
1921
1922
1913
1915
1917
1914

HEŘMÁNEK BPJ
JASMÍN BPJ
JASMÍN SPF6
NEROLI BPJ
NEUTRÁLNÍ BPJ
ROSEA BPJ
SANTAL BPJ

REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ KRÉMY
2025
2026
2031
2017
2003
2027
2029
2030
2014
2015
2039
2018
2019
2016
2022
2023

AKNETTE
AKNETTE SPF6
ALOE VERA
APISAN
CITRÓNOVO-MRKVOVÝ
CITROSE
ČAJOVNÍKOVÝ
ČAJOVNÍKOVÝ SPF6
LEVANDULOVÝ
LEVANDULOVÝ SPF6
NEROLI
OLIVOVÝ
OLIVOVÝ SPF 6
QUENDEL
ROSEANA
ROSEANA SPF6

Sleva 5% je na vybrané produkty a platí od 11.–27. 2. 2022

2011
2012
2050
2033
2032
2028

SANTALIA
SANTALIA SPF6
SENSISHEA
SHEA-MELLISEA
TAMANU DERM
TANADERM

2603
2604
2605
2602
2601

OPALOVACÍ OLEJ SPF 10
OPALOVACÍ OLEJ SPF 15
OPALOVACÍ OLEJ SPF 20
OPALOVACÍ OLEJ SPF 6
SPECIÁLNÍ TĚLOVÝ OLEJ SPF 4

2007
2008
2024
2055
2054
2043
2046
2042
2049
2044
2047
2045
2048
2041
2053

ELEUTHEROCOCC
ELEUTHEROCOCC SPF6
GELEE ROYALE
LECIDERMA BOY
LECIDERMA GIRL
LECIDERMA SHEA LAVENDEL
LECIDERMA SHEA LAVENDEL SPF6
LECIDERMA SHEA NEUTRAL
LECIDERMA SHEA NEUTRAL SPF6
LECIDERMA SHEA ROSE
LECIDERMA SHEA ROSE SPF6
LECIDERMA SHEA SANTAL
LECIDERMA SHEA SANTAL SPF6
LECIDERMA SHEA SUPRA
LECIDERMA SHEA SUPRA SPF6

OPALOVACÍ OLEJE

LECITINOVÉ KRÉMY

LIPIO-SÉRA
1957
1956
1966
1953
1955
1958
1950
1960
1951
1954
1952

ALBIDERM
CEDR ATLAS
CEDR ATLAS SPF6
HEŘMÁNEK
LEVANDULE
LMP
NEUTRÁLNÍ
NEUTRÁLNÍ SPF6
RŮŽE
RŮŽOVÉ DŘEVO
SANTALOVÉ DŘEVO

FLUID-GOTHEA
1970 GOTHEA AMO
1972 GOTHEA DREAM
1971 GOTHEA ROY

ZÁKLADNÍ KRÉMY

2301
2302
2303

DERMISOFT
NATURALIA
SHEA BUTTER

PROGRAM SALTIA

2037 SALTIA BN
2036 SALTIA
2404 SALTIA W/O

OČNÍ KRÉMY

2203
2202
2201
2060
2061
2070
2072
2071
2073

LECI-CARRE
SHEA-CARRE N
SHEA-CARRE R

TĚLOVÉ KRÉMY A OLEJE

BODYEM NEUTRAL
BODYEM ROY
LECITINIA BODY BALM
LECITINIA BODY MAN
LECITINIA BODY MONTANA
QUENDEL B

PLEŤOVÉ VODY

2501
2508
2502
2503
2504
2505
2506
2500
2507

CITRÓNOVÁ
ČAJOVNÍKOVÁ
HŘEBÍČKOVÁ
JALOVCOVÁ
LEVANDULOVÁ
ROZMARÝNOVÁ
RŮŽOVÁ
VRATIČOVÁ
YLANG -YLANGOVÁ

2524
2509
2521
2510
2523
2513
2514
2516

BOY
CITRÓNOVÉ
ČAJOVNÍKOVÉ
ELEUTHEROCOCC-PROPOLISOVÉ
GIRL
HŘEBÍČKOVÉ
JALOVCOVÉ o systéu
LEVANDULOVÉ

PLEŤOVÁ TONIKA

2517
2518
2522
2520

MĚSÍČKOVÉ
ROZMARÝNOVÉ
RŮŽOVÉ
YLANG-YLANGOVÉ

1207
2708
2709
2713

1705
1706
1707
1701
1710
1703
1702
1708
1704

BALNARU TH
CITRIO
DESINFI
ELASTOSAN
LECIO-MAJO
MYRHEA
REA
SENZITIV
SHEADERM TH

2405
2401
2402
2403

1001
1038
2702
2707
2738
1101
1138

Koupelový olej CELLU-THERAP
Koupelový olej MENOTON
Masážní krém CELLU-THERAP
Masážní olej CELLU-THERAP
Masážní olej MENOTON
Sprchovací olej CELLU-THERAP
Sprchovací olej MENOTON

PŘÍPRAVKY NA OŠETŘENÍ RUKOU

WOMAN THERAPY

PROGRAM COUPEROSE

2004 Regenerační krém ALTHEA
2005 Regenerační krém ALTHEA SPF6
1905 Regenerační obličejový olej ALTHEA
1906

Regenerační obličejový
olej ALTHEA SPF 6

1510
2080
2081
2083
2082
2034
2035
1150
1154
1151
1153
1152
1005

LIPÍK SPF 10 na rty dětí
Dětská lecitinová emulze CITRONEK
Dětská lecitinová emulze FENYKLÁČEK
Dětská lecitinová emulze MARINKA
Dětská lecitinová emulze MELINKA
Dětský krém BABY K
Dětský krém BABY L
Dětský mycí olej CITRONEK
Dětský mycí olej EMI
Dětský mycí olej FENYKLÁČEK
Dětský mycí olej MARINKA
Dětský mycí olej MELINKA
Koupelový olej HEŘMÁNKOVÝ DĚTSKÝ

DĚTSKÁ SÉRIE

MANDLOVÝ DĚTSKÝ UMÝVACÍ OLEJ
Masážní olej BABY
Masážní olej FENYKLOVÝ
Masážní olej MUTTISOFT

REGENERAČNÍ PLEŤOVÉ MASKY
AKTIDERMA LY
JOJOBA
LECITIN W/O
NATURALIA W/O

MASÁŽNÍ OLEJE
2714
2722
2732
2735
2721
2719
2716
2723
2737
2736
2710
2711
2724
2717
2720
2712

CAYATHERM
COSETTE
DR. VOŠTĚP
LECITOL LINDENOL
LECITOL MCS-N
LECITOL NEUTRAL SUPER
LECITOL NEUTRAL Z
LECITOL ROYALE
LECITOL WALO
LECITOL YLJA
LEVANDULOVÝ
MANDLOVO- TŘEZALKOVÝ
NEUTRÁLNÍ
PMS
SKOŘICOVÝ
THERMOTON

MASÁŽNÍ KRÉMY A BALZÁMY
2701
2704
2739
2743
2742
2744
2731
2705
2706

CALEN B
CALEN K
BORO-BORO
COPACOOL
COPAFLEX
COPATHERM
SCHOKO - PACK
TENARENE AKUT
TENARENE SUPER

SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVKY
2821
2830
1810
1809

ATOPINAL
ATOSAN-LECI
DEKUBITOL
DEPILOL

2803
2725
2740
2804
2733
2809
2811
2810
2812
2823
2807
2808
2822
2726
2802

HEMOSAN
CHINA BALSAM
JOSHEA
MOLUSAN
NARBENOL
OLEOSOL BAL
OLEOSOL CELLU
OLEOSOL JAGR
OLEOSOL PEDI
ONRIT
PROATEM
SALTERICA
SHEA VITA
THERMO-BALSAM
WINTERSHEA

4914
4910
4909
4912
4911
4908
4913

CARLOSS
FARAO
KLEOPATRA
LILIEN
MAGIC
VALENTINE
VIOLA

PARFÉMY

DOPLŇKY STRAVY
9520
3005
3010
3002
3011
3004
3003
3013
3012
9508
5105
9504

CELULÓZOVÉ TOBOLKY
ECHINACEOVÝ EXTRAKT
ECHINACEOVÝ KOŘEN
ELEUTHEROCOCC KOŘEN
ELEUTHEROCOCCOVÝ EXTRAKT
Gel ALOE VERA KONCENTRÁT
Gel ALOE VERA
HARPAGOFYT – DOPLNĚK STRAVY
HARPAGOFYT – EXTRAKT
MASTICHA CHIOS 20 gr.
VITAMÍN C V PRÁŠKU
ŽELATINOVÉ TOBOLKY

DEZINFEKČNÍ A ČISTÍCÍ PŘÍPRAVKY
5502
5500
5501
1807

Jediný platný ceník je na našem e‑shopu www.aromakh.cz

ORANGE ACIDOL na vodní kámen
ORANGE-SANITOL
SAMEA k omývání ovoce a zeleniny
THYMICON s vůní tymiánu
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ÉTERICKÉ OLEJE
4001
4002
4108
4004
4005
4006
4033
4003
4114
4007
4009
4012
4011
4013
4015
4016
4076
4017
4054
4018
4019
4096
4020
4021
4022
4023
4025
4101
4125
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4034
4119
4035
4036
4120
4038
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AMYRIS
BADYÁN
BAZALKA
BENZOE ABSOLUE, přírodní krystaly
BERGAMOT
BOROVICE JEHLIČÍ
BOROVICE KLEČ
CEDROVÉ DŘEVO ATLAS
CEDROVÉ DŘEVO HIMALÁJ
CEDROVÉ DŘEVO TEXAS
CELER SEMENA
CITRON
CITRON DETERPENOVANÝ
CITRONELA
CITRONOVÁ TRÁVA
CYPŘIŠ
ČAJOVNÍK
ČESNEK
DOBROMYSL/OREGÁNO
ELEMI
ESTRAGON
EUKALYPTOVO - CITRÓNOVÝ
EUKALYPTUS
EUKALYPTUS KOALA
FENYKL
GRAPEFRUIT
HŘEBÍČEK
JALOVEC BOBULE
JEDLE SIBIŘSKÁ
JEDLE ŠIŠKY
KADIDLOVNÍK
KAFR
KAFR, přírodní krystaly
KAJEPUT
KANANGA
KMÍN
KOPAIVA
KOPR
KORIANDR
KURKUMA
LAVANDIN

4039
4112
4097
4040
4041
4098
4042
4043
4117
4044
4046
4047
4048
4124
4049
4050
4052
4053
4055
4099
4123
4057
4058
4060
4110
4061
4062
4063
4064
4111
4065
4066
4115
4069
4070
4072
4073
4074
4075
4077
4078
4079

LEVANDULE
LIMETKA
LITSEA CUBEBA
MAJORÁNKA
MANDARINKA ČERVENÁ
MANDARINKA ZELENÁ
MÁTA KADEŘAVÁ
MÁTA PEPRNÁ
MÁTA ROLNÍ
MATEŘÍDOUŠKA
MEDUŇKA INDICUM
MENTOL - PŘÍR. KRYSTALY
MRKEV SEMENA
MRKVOVÁ SEMENA NEPÁL
MUŠKÁTOVÝ KVĚT
MUŠKÁTOVÝ OŘECH
MYRTA
NIAOULI
PAČULI
PELARGONIE
PELYNĚK
PEPŘ ČERNÝ
PETRŽEL
POMERANČ
POMERANČ ČERVENÝ
POMERANČ DETERPENOVANÝ
POMERANČ EXTRA
POMERANČOVÉ LISTÍ
PUŠKVOREC
RAVENSARA
ROZMARÝN
RŮŽOVÁ PALMA
RŮŽOVÉ DŘEVO INDICKÉ
SATUREJKA HORSKÁ
SKOŘICE KŮRA
SMRK JEHLIČÍ
SPAJK
ŠALVĚJ
ŠALVĚJ MUŠKÁTOVÁ
TÚJE
TYMIÁN ČERVENÝ
TYMIÁN SVĚTLÝ

4080 VAVŘÍN
4081 VETIVER
4083 YZOP
4084 ZÁZVOR
9412 TESTOVACÍ KUFŘÍK S ÉTERICKÝMI OLEJI

EXKLUZIVNÍ ÉTERICKÉ OLEJE

4085
4086
4109
4024
4126
4087
4127
4103
4118
4037
4113
4088
4089
4121
4051
4090
4059
4122
4091
4092
4068
4093
4094
4082
4045
4201
4228
4205
4206
4207
4224
4208
4220
4229
4202

ANGELIKA KOŘEN
HEŘMÁNEK MODRÝ
HEŘMÁNEK ŘÍMSKÝ
HEŘMÁNEK ŽLUTÝ
HOŘKÁ MANDLE
JASMÍN ABSOLUE
KANUKA
KARDAMOM
KOMONICE ABSOLUE
KOZLÍK
MANUKA
MEDUŇKA OFFICINALIS
MIMOSA ABSOLUE
MODRÝ CYPŘIŠ
MYRHA
NEROLI
PIMENTOVNÍK
PLUMÉRIE ABSOLUE
RŮŽE
ŘEBŘÍČEK
SANTALOVÉ DŘEVO
SLAMĚNKA
VANILKA ABSOLUE
YLANG YLANG
ZE VČELÍHO VOSKU

SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ
AFRODIZIAKÁLNÍ
ANEMOSOL
ANTICHRAPIN
ANTIINSEKT
ANTINIKOTIN
ANTIOXI
ANTIRAUCH
AROMA - BUDÍK
AROMA BABY
AROMECLIMA

Sleva 5% je na vybrané produkty a platí od 11.–27. 2. 2022

5600
4219
4226
4014
4211
4203
4221
4216
4231
4223
4225
4217
4204
4230
4212
4213
4210
4214
4215
4218
4232

AROMISAN
ATEMOL
BRONOL
CITRONOVÁ RŮŽE
DOBRÝ DEN
HARMONIE
CHINA
INSEKTOL
JARNÍ KVÍTÍ
MOLUNOL
MOTTENOL
NELINOL
NOC LÁSKY
PŘÍCHOD JARA
RELAXAČNÍ
SENNÉ KVĚTY
THYMION
UŠLECHTILÉ DŘEVO
UVOLŇUJÍCÍ
VIROSAN
VŮNĚ SPÁNKU

4401
4402
4404
4405
4406
4409
4410
4412

ČÍNSKÁ SAUNA
FINSKÁ SAUNA
HORSKÁ SAUNA
JAPONSKÁ SAUNA
LESNÍ SAUNA
POLÁRNÍ SAUNA
RELAX SAUNA
RUSKÁ SAUNA

5040
5041
5002
5003
5004
5005
5045
5024
5042
5031
5006

AMARANTOVÝ LZS
ARGANOVÝ LZS
AVOKÁDOVÝ
BRUTNÁKOVÝ LZS
DÝŇOVÝ LZS
JOJOBOVÝ LZS
KANOLA LZT
KARITÉ (SHEA OLEJ)
KOKOSOVÝ LZS
KONOPNÝ LZS
LNĚNÝ LZS

SMĚSI ÉO SAUNA

ROSTLINNÉ OLEJE

5007
5039
5009
5018
5022
5017
5046
5043
5020
5013
5021
5023
5010
5011
5012
5014
5015
5035

MAKADAMIOVÝ LZS
MANDLOVÝ OLEJ LZS
MANDLOVÝ OLEJ LZT
OLEJ Z ČERNÉHO KMÍNU LZS
OLEJ Z JADER ANDSKÉ RŮŽE LZS
OLEJ Z JADER HROZNŮ LZT
OLEJ Z MRKVOVÝCH SEMEN LZS
OLEJ Z PRAŽENÝCH VLAŠSKÝCH OŘECHŮ PRA
OLEJ Z PŠENIČNÝCH KLÍČKŮ LZS
OLEJ Z RÝŽOVÝCH KLÍČKŮ LZS
OLEJ Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ LZS
OLEJ Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ LZT
OLIVOVÝ LZS
PUPÁLKOVÝ LZS
RICINOVÝ LZS
SEZAMOVÝ LZT
SLUNEČNICOVÝ LZS
SLUNEČNICOVÝ LZT

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

ROSTLINNÉ OLEJOVÉ MACERÁTY

5201
5202
5203
5209
5208
5211
5207
5204
5205

ARNIKOVÝ OLEJ
KAŠTANOVÝ OLEJ
MĚSÍČKOVÝ OLEJ
Olej ALOE VERA
TŘEZALKOVÝ OLEJ C/10
TŘEZALKOVÝ OLEJ M/10
TŘEZALKOVÝ OLEJ O/10
TŘEZALKOVÝ OLEJ S10
TŘEZALKOVÝ OLEJ W10

5101
5102
5103
5104

LECITIN SUPER
PANTHENOL
VITAMÍN A
VITAMÍN E

4309
4313
4302

JEŽÍŠEK
ROMANTICKÉ VÁNOCE
VÁNOČNÍ DÁREK

VITAMÍNY

VÁNOČNÍ SMĚSI

4310
4303
4311
4308
4307
4312

VÁNOČNÍ HVĚZDA
VÁNOČNÍ KOLEDA
VÁNOČNÍ NÁLADA
VÁNOČNÍ STROMEČEK
VÁNOČNÍ VŮNĚ
VOŇAVÉ VÁNOCE

AUTOPARFÉMY
7005
7003
7004
7006
7002
7001

ANTI-TABAK
FLAVOUR
FLIRT
FRUIT-LINE
LOVE STORY
VANILOU

OSVĚŽOVAČE VZDUCHU
7105
7101
7102
7106
7103

ANEMOS
CLIMAFRESH
FRESHNESS
VIROSALK
VŮNĚ SPÁNKU

SÉRIE EMOTION
8501
8502
8503
8504
8506
8507
8509
8510
8518
8520
8511
8505
8512
8513
8514
8519
8515
8516
8404
8203

AMBRA
ANANAS
AVOKÁDO
BROSKEV
ČOKOLÁDA
FIALKA
JASMÍN
KARAMEL
KÁVA
KIWI
KOKOS
KONVALINKA
MED
MEDOVÝ MELOUN
MELOUN
SANTAL
TABÁK
VANILKA
ETERICA
FLIRT

AROMAFAUNA
HYGIENA A PÉČE O RUCE
F3010
F3011
F3210
F3211
F3213
F3214
F3215
F3216

LECICLEAN
LECIALMNEEM
HY-CLEAN
HY-ALMNEEM
HY-DESISTRONG
DESISTRONG
HY-DESICITRO
DESICITRO

F0001
F0002
F0008
F0009
F0010
F0011

HY-NEUTRAL
HY-INSI
HY-PUPPY
HY-DERMAL
HY-NEDEMOD
HY-FLEA

F0064
F0080
F0081
F0085
F0086
F0061

LEDERBALM
FAUNA PADS
HY-WASCH PADS
HOOFINOL CARE
HOOFINOL BALM
HOOFINOL RAPID

F0003
F0004
F0005
F0006
F0007
F0042
F0060
F0090

FELLEOL
FELL-TONIKUM
NEDEMOD antiparazitikum
FELL BALZÁM NEUTRAL
FELL BALZÁM ANTIPARAZIN
FAUNA SPOT
INSI SPRAY
JOJOBOVÝ OLEJ

MYCÍ OLEJE

NA PACKY A KOPYTA

NA SRST A POKOŽKU

NA DUTINU ÚSTNÍ, UŠI A NOS
F0020
F0021
F0030
F0031
F0032

FAUNA ORAL
FAUNA DENTOL
FAUNA RINIS
FAUNA OTIS
CANDIEAR

OSVĚŽOVAČE/AROMADEODORANTY
F0052
F0053
F0054
F0055
F0057

OREEGO TOMMY
TOMCAT TOMMY
TOMMY LOVE
REMY&ALCHEMY
TROPFI SPRAY

F0103
F0104
F0105

FAUNA THERMOL
FAUNA LECITOL-N
REGENCOOL

F0087
F0088
F0089

MULTIF BALZÁM
MYCOS BALZÁM
HELP BALZÁM

MASÁŽNÍ PŘÍPRAVKY

HOJIVÉ BALZÁMY

ROSTLINNÉ OLEJE
A DIETETICKÉ PŘÍPRAVKY
F0091
F0092
F0200
F0201
F5003
F5006
F5009
F5012
F5013
F5023
F5031
F5105k3

PUPÁLKOVÝ OLEJ
SHEA BUTTER A,E
IMUNO FAUNA
PAPENDO
BRUTNÁKOVÝ OLEJ LZS
LNĚNÝ OLEJ LZS
MANDLOVÝ OLEJ LZT
RICINOVÝ OLEJ
OLEJ Z RÝŽOVÝCH KLÍČKŮ LZS
OLEJ Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ LZT
KONOPNÝ OLEJ LZS
VITAMÍN C

SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ
F0070
F0071
F0072
F0073
F0074
F0075
F0076
F0077
F1050
F1051
F1052
F3212

Jediný platný ceník je na našem e‑shopu www.aromakh.cz

ANTIPARAZIN
INSEKTIN
ENDOPARAZIN
FAUNA HAPPY
GELSINEX
REPELIN
TROPFINOL
ENDOSMALL
REPTIRESPI
REPTIDERM
DESIVIR
INSPI FREE
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SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVKY

BELAIR PUR – LITE

F0040
F0041
F0101

URINSTOP
FAUNA CELIBAT
FAUNA PARROT

Železná adventní
b6401
neděle NADĚJE

ÚKLID A DEZINFEKCE

b6403

F0050
F0051
F0056
F0063

DESINF
AROMA SANITOL
THYMI SPRAY
ANTI-IRIX

b6404
b6405
b6406
b6407
b6408
b6409
b6410
b6411
b6412
b6413
b6414
b6415

AROMAFLÓRA
R1001
R1002
R2001

INSECT-STOP
FUNGHI-STOP
PLANT - PROTECTOR

BELAIR-PUR
směsi
olejů

b6201
b6202
b6203
b6204
b6205
b6206
b6207
b6209
b6210
b6211
b6212
b6213
b6220
b6221
b6222
b6223
b6224
b6225
b6226
b6227
b6228
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BELAIR PUR – EXKLUZIV
CHAKRA PARFEMIÉRA 7x 3 ml
MULADHARA CHAKRA
SVADHISTANA CHAKRA
MANIPURA CHAKRA
ANAHATA CHAKRA
VISHUDDHI CHAKRA
AJNA CHAKRA
SAHASRARA CHAKRA
WOOD ELEMENT (dřevo)
FIRE ELEMENT (oheň)
EARTH ELEMENT (země)
METAL ELEMENT (kov)
WATER ELEMENT (voda)
BERYLON
POMELIA parfém
SOPHIE
VALENTÝN
VALENTÝNKA
IMUBABY
STIMULINOX
OFFICE-DESI
OPTI-CONCENTRATION

parfémy
b7200
b7201
b7202
b7203
b7204
b7205
b7206
b7207
b7209
b7210
b7211
b7212
b7213
b7220
b7221
b7222
b7223
b7224
b7225
b7226
b7227
b7228

BELAIR PUR – PARFÉMY
b7401

Stříbrná adventní
neděle PŘÁTELSTVÍ
Zlatá adventní neděle LÁSKA
ŠTĚDRÝ VEČER
POWER POINT
FULL GAS
NITRO
STAY STRONG
HOLD ON
SLOW DOWN
READY & STEADY
CALM MAN (Klidný muž)
CALM WOMAN (Klidná žena)
SWEET DREAMS
PARFEMIÉRA OFFICE 7x 3 ml

b7403

AUTO PARFEMIÉRA 9x3 ml
ČAJ & BERGAMOT
ČAJ & LEVANDULE
ČAJ & BOROVICE
JAHODA & MÁTA
VIŠEŇ & MÁTA
OSTRUŽINA & MÁTA
OSTRUŽINA & CITRON
JAHODA & SMETANA

b7600
b7601
b7602
b7603
b7604
b7605
b7606
b7607
b7608

CHOCO PARFEMIÉRA 9x3 ml
ČOKOLÁDA/MÁTA
ČOKOLÁDA/POMERANČ
ČOKOLÁDA/VANILKA
ČOKOLÁDA/KARAMEL
ČOKOLÁDA/KOKOS
ČOKOLÁDA/KÁVA
ČOKOLÁDA/SKOŘICE
ČOKOLÁDA/ORIENT
ČOKOLÁDA/MANDLE
ČOKOLÁDA/BERGAMOT
ČOKOLÁDA/MANGO
ČOKOLÁDA/BANÁN

b7700
b7701
b7702
b7703
b7704
b7705
b7706
b7707
b7708
b7709
b7710
b7711
b7712

b7404
b7405
b7406
b7407
b7408
b7409
b7410
b7411
b7412
b7413
b7414
b7415
b7416

BELAIR PUR – AUTOPARFÉMY

BELAIR PUR – CHOCO

b6701
b6702
b6703
b6704
b6705
b6706
b6707
b6708
b6709
b6710
b6711
b6712

Parfém MICHELLE
Parfém ANDRÉ
Parfém OKURKA & CITRON
Parfém MOCHITO

b7713
b7714
b7715
b7716

Parfém LIMETA &
REBARBORA
Parfém ALOE & YLANG
Parfém ALOE & KOMONICE

b7717
b7718
b7719

Sleva 5 % je na vybrané produkty a platí
od 11.–27. 2. 2022
Jediný platný ceník je na našem
e‑shopu www.aromakh.cz

Soutěž

Soutěžní otázka:
Před kolika lety zahájila svou činnost
společnost 1. AROMATERAPEUTICKÁ KH a. s. ?
a) 5

b) 10

c) 15

Odpovědi posílejte jako vždy na e-mail:
soutezAKH@karelhadek.eu
Uzávěrka proběhne 6. 3. 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
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