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Dr. Voštěp ordinuje….

J

ednou z novinek, kterou firma AKH uvádí na trh je i olej, který
díky svému složení není možno jen tak jednoznačně zařadit
do některé z kategorií stávajících preparátů. Jedná se o vícefunkční lecitinový olej a lze jej používat ať již jako masážní, nebo
i koupelový preparát. Jeho německý název je Holzfälleröl.
Správně přeloženo do češtiny: „dřevorubecký olej“. Díky jeho
jedinečným účinkům, a tím i širokým možnostem použití, však
na správném překladu netřeba bazírovat. Věřím, že následující
řádky poskytnou věcné vysvětlení, proč tomu tak je.
Každému z nás se občas přihodí, že podáme naprosto neobvyklý
fyzický výkon. Lidově řečeno – to přepískneme. Někdy je to
práce, jindy sportovní výkon. Zničeni jak Kartágo odložíme
strhané tělo a snažíme se odpočívat. Tělíčko na takové neobvyklé zatížení reaguje po svém. Nejen původní svalová únava
je zdrojem bolesti. Přetížením způsobená nedokonalá látková
výměna nám nechá pocítit, co ve svalstvu do 12 hodin dokáže
kyselina mléčná. Sebemenší pohyb způsobuje silné, velmi
nepříjemné bolesti a omezuje pohyblivost.
Mně se takováto příhoda udála vloni. Vytápět přes zimu celý
dům dřívím je sice velice příjemné, faktem však je, že se ho
spálí pěkná hromádka. A tak, abych nestrádal, jsem si ho
objednal 40 m³. Co jsem objednal, to jsem také dostal. Měl
jsem na to sice pomocníka – švagra, a tak jsme na odnášení
dvoumetrových klád byli dva. Ráno jsme začali s odnášením,
večer jsme byli hotoví. Silnice kolem domu byla zase průjezdná,
ale oba jsme pak měli vytahané ruce. Přísahám, měl jsem
pocit, že je mám delší než nohy. Měl jsem až strach chodit,
abych si na ně, chudinky vytahaný, nešlapal. Dnes již ani
nevím, jak mě napadlo, že by aromaterapie nejen mohla, ale
i měla pomoci. Nejspíše zapracovalo podvědomí. Silou vůle
jsem se doplahočil do laboratoře, prohlédl několik postarších
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receptur a na jejich základě vytvořil jednu novou. Jako emulgátor jsem tentokráte použil výhradně a jenom lecitin, který
následně, krom jiného, zajistil i rychlé pronikání do organismu
a vysokou aktivitu preparátu. Třezalkový, kanolový, makadamiový a sojový olej byly základem. Vitamin E a A – ty nikde
nesmí chybět. Pak přišly na řadu éterické oleje – jalovec, rozmarýn, cedr, cypřiš a tak bych mohl pokračovat. Ač sám vždy
říkám, že někdy je méně více, tentokráte jsem se držel na
horní hraně této poučky. Olej byl připraven, ale… Použité
formy lecitinu, navíc smíchané s rostlinnými oleji, se díky
nízké HLB hodnotě obtížně rozpouští ve vodě. Vzal jsem tedy
necelý půllitr teplé vody, dal ji do odměrky, přidal dvě polévkové
lžíce tehdy ještě bezejmenného oleje a za použití ponorného
mixéru jsem vše dobře nejen rozmixoval, ale díky vysokým
otáčkám „ponorného turbomixéru“ i homogenizoval. Výsledkem pak již nebyl koupelový olej, ale „lecitinové koupelové
mléko“. Mléko však píši jen proto, že je to vžitý název. Ona to
byla spíše „koupelová smetana“. Přidal jsem to do připravené
lázně a… Dr. Voštěp fakt ordinoval! Vzájemně jsme si věnovali
zhruba 40 minut. Poté jsem vystoupil z vany jak znovuzrozený.
Trochu zbylého oleje jsem si pak ještě
vmasíroval do všech kloubů a svalů. Měl
jsem pocity Fénixe, jež vstal… No, jak jen
to napsat? Ve vaně žádný popel totiž nebyl.
Únava zůstala v ordinaci Dr. Voštěpa,
(tedy v koupelně) a já měl chuť jít nosit
další dříví. Asi bylo dobře, že již nebylo
co. Nutno podotknout, švagr si začal s „Dr.
Voštěpem-tekutým“ taky tykat. Druhý
den, jako by se nechumelilo. Očekávané
bolesti svalů vyvolávané přítomností
kyseliny mléčné se nekonaly. Dr. Voštěp ji
preventivně sprovodil ze světa. A tak
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jsme pro změnu dříví řezali a štípali bez bázně a hany. Proč
taky ne, když Dr. Voštěp má od té doby trvalou pohotovostní
službu. Dokonce kašle i na Julínka a za své služby pohotovostní poplatek odmítá.
Ti, kteří měli v průběhu času možnost tento preparát vyzkoušet, se shodují na jeho mimořádné účinnosti. Mimo jiné byli
mezi nimi i špičkoví sportovci. Protože přísloví praví: nechval
dne před večerem, píši toto pojednání až pozdě večer.
Holzfälleröl německy, nepřesně, ale půvabně česky – Dr. Voštěp
si nejen pochvalu, ale i pozornost opravdu zaslouží.
Karel Hadek
2732 E

100 ml

292,-

2732 G 200 ml

468,-

2732 C

20 ml

70,- (tester)

-10% zavád
ěcí sleva

Prvních pět objednávajících navštíví Dr. Voštěp v lahvičce úplně zdarma

3× Leciderma Shea

L

ecitin jako kosmetická surovina je jednou z komponent,
která mě prostě učarovala. Jeho použití v kosmetice bych
označil za již tradiční. Tedy opravdu nic nového. Dávno před
tím, než se začaly používat nynější formy lecitinů, bylo známo
používání vaječných žloutků na přípravu různých domácích
kosmetických receptur. Pokud jsem se dostal do kontaktu
s těmito historickými recepturami, žloutek – tedy jeho obsahové
složky – byl používán nejen jako emulgátor, ale zcela jistě (ať
již vědomě či nikoli) i jako účinná látka. Pokud někdo takovou
domácí kosmetiku používal, jistě si po nějaké době musel
povšimnout, že optimalizuje produkci kožních tuků a má
vynikající regenerační vlastnosti. Lecitin pokožku taktéž jedinečně zjemňuje. Používání žloutků však s sebou přinášelo

i problémy. Takto pořízená kosmetika byla vhodná pro okamžitou spotřebu, a to byl asi důvod, proč ji kosmetický průmysl
nevěnoval takovou pozornost, jakou si zcela jistě zasloužila.
Nelze se divit, že díky velice pozitivním informacím o lecitinu
se pro mě stal téměř nepostradatelným od chvíle, kdy jsem
začal vytvářet první receptury. Nechci se zabývat dlouhosáhlým pojednáváním o lecitinu, nutno však zmínit, že různých
druhů lecitinu je na trhu opravdu široká nabídka, a pokud se
v textu zmiňuji o lecitinu v jednotném čísle, je to z důvodu
zjednodušení problematiky. Široká nabídka umožňuje i široké
využití, a tak, jsem se začal zabývat myšlenkou použít lecitin
jako jediný emulgátor na vývoj a výrobu emulze, která se pak
běžně nazývá krém. Náhle se však právě ona široká nabídka
stala i jistou překážkou. Ne každý lecitin je právě pro tyto účely
vhodný. A tak jsem kombinoval, ať již dle doporučení dodavatelů, či na základě vlastních úvah. Dlouhou dobu pokusy
končily tím, že jsem „splakal nad výdělkem“ a útěchou mi
byla víra, že snad příště. Musím dodat, že právě dodavatelé byli
značně skeptičtí co se týče možnosti, použít lecitin jako jediný
emulgátor na výrobu kosmetického krému. Občas jsem si
i vyslechl poznámku, že kdyby to fungovalo, jistě by to již
někdo vyráběl. Moje odpověď – třeba to již někdo dělá a my to
jenom nevíme – byla „kvitována“, řekl bych soucitným pohledem. Lecitinový brouček usazený v hlavě se ale odbýt nedal.
Následovaly další pokusy. Zde je dobré podotknout, že záleží
nejen na lecitinech, ale i dalších složkách „jak se vše spolu
snáší“. A tak to šlo, než se začalo dařit. Po Lipio-Sérech, se
podařilo vyrobit i emulzi s krémovou konzistencí. Krém se mi
od samého začátku více než
zamlouval. Je velmi jemný, krásně
roztíratelný a po jeho aplikaci má
jeden velmi příjemný pocit. Jako by
na něj pokožka přímo čekala. Bylo
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jen otázkou, jak ho uvítají spotřebitelé. Něco jsem stačil
„dvounohým pokusným králíčkům“ v rámci mého cestování
předat osobně, o něco se musela postarat pošta. A protože moji
pokusní králíčci i mluví a rádi se dobrou věcí pochlubí…,
s trochou přehánění lze konstatovat, že nejčastějším výsledkem
testování byl dotaz: „Kdy už bude běžně tato exkluzivní novinka
k mání?“ Ani od profíků (tedy kosmetiček), kteří ho dostali
k vyzkoušení, jsem neslyšel jediné špatné slovo. Naopak.
Krom „krémových“ pochválení se dokonce již dočkal i aplikace
jako prima maska. Nemusím snad zdůrazňovat, že mě potěšilo,
že novinka, která neobsahuje, ani co by se za nehet vešlo chemických emulgátorů, byla takto uvítána.
Do nabídky se dostaly hned tři verze. Asi nejdůležitější bude
krém neutrální. Ať již pro ty, kteří mají extrémně citlivou plet,
či jako výchozí krém pro zhotovení vlastní speciality přidáním
individuálně zvolených éterických olejů. Pro citlivou pleť je
určen i Leciderma Shea v levandulovém provedení. Příznivci
levandule jistě ocení jeho uklidňující a protizánětlivé účinky.
Ta poslední verze je pak v provedení s pravým bulharským
růžovým olejem, který okouzlí nejen svou kouzelnou vůní, ale
navíc umocňuje již tak výborné regenerační schopnosti samotného lecitinového základu. Leciderma Shea Růže je vhodná
pro všechny typy pokožky, zvláštní pozornost by ji měli věnovat
klienti se sušší zralou pletí. Velmi často se mi stávalo, když
jsem s nějakou novinkou přišel na trh a osvědčila se, že netrvalo
dlouho a vždy se našel někdo, kdo začal něco podobného vyrábět. Vzhledem k jedinečným vlastnostem této lecitinové emulze
lze očekávat, že tomu zcela jistě ani nyní nebude jinak.
Karel Hadek
I tento preparát obdrží prvních pět objednávajících zdarma.
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-10% zavád
ěcí sleva

(tester) 5 ml
A

50 ml

100 ml

D

E

2042 (ADE) Leciderma shea NEUTRAL

33,-

249,-

374,-

2043 (ADE) Leciderma shea LAVENDEL

38,-

288,-

432,-

2044 (ADE) Leciderma shea ROSE

45,-

348,-

522,-

Femishea, sestra Intimisse

U

ž uteklo hodně vody od chvíle, kdy mě „nakopl“ rozhovor
s gynekologem panem MUDr. Fišerem, který je popisován
v AT 4/2007 v článku „Interview“. A tak děcko narozené díky
tomuto rozhovoru, Intimiss, se stalo od první chvíle přítomnosti,
na trhu miláčkem použivatelů, bez rozdílu pohlaví. A aby ne.
Jeho schopnost ošetřovat i pěstovat jak pokožku, tak i sliznice je
jedinečná. Jeho uklidňující, zjemňující a protizánětlivé účinky se
nejen plně osvědčily, ale nebojím se říci, staly se pověstné.
Přesto ani Intimiss není určen k řešení všech existujících problémů
v oblasti intimní hygieny a nelze to od něj, vzhledem k jeho
poslání, ani žádat.
Tzv. ženské problémy – tedy výtoky z pohlavních orgánů převážně candidózního původu – patří k těm, které jsou schopné
svým nedobrovolným „hostitelkám“ značně znepříjemnit
život. Díky morálnímu nastavení naší společnosti je to i problém,
o kterém se nemluví zrovna s radostí. Z korespondence žen,
které problém výtoků postihl, je zřejmé, že většina z nich má
za sebou, bohužel bezúspěšně to, co bych nejraději doporučil:
návštěvu gynekologa. Poté co
dostávám informace o tří až pětiletém „léčení“ plísňových onemocnění
pohlavních orgánů antibiotiky,
jejichž účinek spočívá v tom, že při
jejich používání se problém zlepší
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a po jejich vysazení je zase vše ve starých kolejích, nechce se
mi věřit, že toto lze vůbec ještě označit za léčení. Že takové
„léčení“ může mít původ v hlavě lékaře.
Kdysi jsem vyvinul na tento problém preparát Albisan, který je
nyní s vylepšenou recepturou na trhu pod názvem Candisan.
Jedná se o účinný preparát, ale i on má svá „ale“. Pan doktor
Fišer navrhl pro jeho používání, nakapat přípravek na tampon.
Nejen, že při jeho nadměrném dávkování by mohl dráždit
poševní sliznici, ale v době akutní fáze onemocnění, kdy jsou
silné výtoky, právě tampon jim zabraňuje v odchodu z těla. A to
nepovažuji za dobré.
Nově vyvinutý balzám Femishea je v tomto ohledu daleko
vhodnější. Skladován v chladu je relativně tuhý a dá se například
lžičkou dobře odebrat. Po zavedení do pochvy dochází tělesným
teplem k jeho rozpuštění. Je zřejmé, že díky tomuto schématu
použití je vhodná jeho aplikace, stejně jako u čípků, v ležící
poloze. Důvod – aby rozpuštěné tukové složky nemohly vytékat.
Díky obsahovým složkám poskytuje nejen pomoc proti Candidě,
ale použité oleje, tuky a vosky včetně vitamínů a daných
éterických olejů velmi dobře napomáhají regeneraci poševní
sliznice, vytváření kvalitního vícevrstvého epitelu, který bývá
právě díky zánětům i agresivitě výtoku značně narušen.
Věřím, že stejně jako Intimiss se stane dobrým intimním
pomocníkem. Na závěr jeden poznatek od „pokusných králíčků“.
Femishea se osvědčila právě u žen na výtoky náchylných jako
excelentní lipidový lubrikační a preventivní preparát.
Karel Hadek
Do třetice všeho dobrého, pokud si tento preparát objednáte a budete mezi prvními pěti objednávajícími, nedivte se, že sice bude na účtu, ale s nulovou cenou.
1206 A

5 ml

43,-

1206 D

50 ml

332,-

1206 E

100 ml

498,-

-10% zavád
ěcí sleva

Jistě bude zajímavé uveřejnit i pár řádků od jedné z uživatelek:
Vámi doporučenou zkoušku na snášenlivost v loketní jamce
jsem vynechala. Nikdy jsem neměla problém s Vašimi preparáty. Nanesla jsem trošku na vnější sliznici a po chvilce jsem
ucítila jemné pálení, které buď odeznělo, nebo ustalo. Hned
jsem usnula. Ráno žádná reakce a co mne velmi zarazilo, mé
tělo „nic“ neopouštělo. Při užívání přípravků předepsaných
gynekologem jsem vždy měla potíže s tím, že druhý den po
večerní aplikaci mne opouštěl rozpuštěný čípek i na několikrát,
což nehledě na účinnost bylo nepříjemné.
Výtok vymizel zhruba po 4.–5. použití preparátu. Zde jsem se
pak asi dopustila chyby. Přestala jsem preparát užívat. Asi po
pěti dnech se dostavila menstruace. Po jejím odeznění bylo
zhruba tři dny vše v pořádku, ale pak se výtok zase objevil.
Došlo mi, že pět použití bylo asi málo, a tak jsem preparát
začala užívat znovu. Tentokrát se účinek dostavil již za dva
dny. Preparát jsem používala i nadále, ale obden. Tady malé
vysvětlení. První dávky jsem neodhadla a asi byly malinko
větší, než bylo třeba, protože ještě druhý den večer jsem při
toaletě cítila vůni masti. Tak jsem si dávku snížila a používala
obden, až do dostavení další menstruace. Po odeznění bylo vše
v pořádku.
Vzhledem k počasí a mým osobním okolnostem – mám nízký tlak
a velmi špatně se mi prokrvují končetiny – často nastydnu.
Přesto, že jsem ještě žádný výtok neměla, po menším prochladnutí jsem si večer mast aplikovala a zaskočilo mne, že
jsem ucítila pálení až slabounkou bolest, ale zaspala jsem to.
Výtok se již ale neobjevil. Asi se k něčemu schylovalo, ale
prevence byla účinná.
Po mých zkušenostech bych řekla, že mast funguje jako
kapky do nosu. Rýmu také může člověk dostat několikrát
a několikrát si začne kapat do nosu. Pokud mi rýma začíná,

5

novinky
dá se kapkami zastavit. Alespoň to je moje zkušenost s Vašimi
kapkami.
Velmi pozitivní je to, že nemám obtěžující pocit vlhka během
dne. Je to velmi nepříjemná psychická záležitost, v napětí
očekávat, kdy se výtok objeví. Dále potěší i taková věc jako vůně
– je velmi příjemná. Jak jsem uvedla, po zavedení jsem neměla
žádné nepříjemné pocity, vyjma dne, kdy jsem jen tušila, že se
asi blíží problém. Ten se však vyřešil během několika hodin.
Nerada užívám slovo zázrak, ale vzhledem k mé osobní situaci
ho mohu použít, protože tento preparát můj problém pravděpodobně vyřešil. Na závěr uvedu ještě jedno intimní pozitivum:
– i manžel měl při pohlavním styku kladné pocity.
Ještě jednou Vám děkuji za to, že jste se mým problémem
zabýval a pomohl mi jej vyřešit. Doufám, že se tento preparát
dostane do katalogu.
Zdraví D. B.

Dětský mycí mandlový…

J

ak jsem se již zmínil v koutku pro maminky, „ti malí“ toho
z kosmetiky opravdu nepotřebují moc. Tedy míněno kvantitativně. A nebo potřebují velmi hodně, v tomto případě míněno
kvalitativně. My dospělí v době chladu rádi prohřejeme svá
těla ve vaně. V bohaté nabídce koupelových
olejů každý zcela jistě najde, co ráčí. S příchodem
jara vana i se svým voňavým obsahem ztrácí
své kouzlo, tak dáváme přednost rychlému
osprchování. Jak mezi koupelovými, tak mezi
sprchovacími oleji se najde celá řada preparátů
vhodných i pro děti. Faktem ale je, že dětský heřmánkový koupelový olej neměl svého partnera
mezi sprchovacími oleji. Na běžné a pravidelné
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sprchování pak koupelový olej nelze doporučit. Právě proto, že
je určen na přípravu mnohalitrové lázně, má i vyšší obsah
éterických olejů. Pokud bychom ho chtěli nanášet přímo na
pokožku, zdál by se „příliš suchý“. Vzhledem k tomu, že
pokožka malých dětí je i citlivější než u dospělých, lze konstatovat, že novinku, která právě přichází na trh – dětský mycí
mandlový olej Baby – jistě mnoho maminek uvítá. Je
koncipován podobně jako sprchovací olej. Díky svému složení
a jemnosti jej lze použít nejen na běžné sprchování, ale nabízí
i možnost použití jak na obličej, tak i v oblasti intimní hygieny.
Hlavními obsahovými složkami jsou oleje mandlový, canolový,
jojobový, z vlašských ořechů a karité. Z éterických olejů jsou
to růžová palma, heřmánek, levandule, pomerančové listí
a Litsea Cubeba. Jako velmi vítané překvapení lze vnímat fakt,
že právě tato nově vyvinutá kompozice éterických olejů je
nejen velice jemná jak vůči pokožce, tak i sliznicím, ale stejně
jako éterické oleje použité v HY-Intima i mimořádně účinná
vůči Candidě albicans.
Karel Hadek
1207 E

100 ml

160,-

1207 G 200 ml

256,-

1207 C

20 ml

-10% zavád
ěcí sleva

38,- (tester)

Jizvy a jizvičky…

H

ned v úvodu bych chtěl podotknout, že tento olej vlastně ani
žádnou správnou novinkou není. Jeho receptura pochází
z dnes již – božíčku, jak ten čas letí – minulého tisíciletí.
Já sám se vůči němu chovám značně nedůvěřivě, a mám proto
hned dva důvody. Ten první je osobní. Drže se přísloví, že
jeden nemusí mít všechno, jsem si do dnešního dne žádné

novinky
jizvy nepořídil, tudíž ani nemohl odzkoušet na vlastní kůži.
Druhým důvodem pak jsou samotné jizvy. Ty nelze vidět
jinak, než jako náhradní tkáň, která v rámci regeneračních
procesů vznikla na místě poranění. Typickým příkladem jsou
nám např. popáleniny. Může jít jak o pokožku poraněním
zničenou, tak i poškozenou zánětlivými procesy. A zde jsem
značně skeptický, že by se s touto náhradní tkání dalo něco
„většího“ dělat. Dotazů ohledně jizev ale bylo hodně, a tak
jsem vytvořil i tuto recepturu, která byla celkem dlouho dělána
individuálně a nebyla standardně v nabídce. Faktem ale zůstává,
že i když má náhradní tkáň trošku jiné vlastnosti, je součástí
pokožky a i její ošetřování nutno považovat za vhodné. Zde bych
pak problém jizev viděl na dvou úrovních. Přímo při procesu
hojení je důležité zabránit infikaci rány, a tím možnost vzniku
jizev minimalizovat. Samotnému se mi kdysi stalo, že jsem si
poranil celou ruku. Nejen, že jsem měl nehezky sedřenou kůži,
ale rána byla i silně znečištěna. To bylo v době, kdy jsem s aromaterapií začínal a tenkráte mi pomohla náhoda.
Nemaje nic jiného při ruce, namazal jsem si ránu obyčejným
medem. Zavázal pak roztrženou košilí a starým ručníkem
a pospíchal do lékárny nejen pro obvazy, ale i pro prostředky
na ošetření. Když jsem asi po dvou hodinách dorazil domů,
nestačil jsem se divit. Veškeré nečistoty z rány zůstaly na roztrhané košili, a poranění bylo perfektně vyčištěno. Došlo mi,
že med je díky obsahu cukru hygroskopický
a mimo tělních tekutin vysával z rány i nečistoty. Krom obinadel jsem se věcí z lékárny ani
nedotkl, zato praskla další půlkilová sklenice
s medem, do které jsem tehdy přidal 20 ml
levandulového oleje. Ten jsem vmíchal ručním
elektrickým mixérem a tento levandulový med
znovu nanesl na onu otevřenou ránu. Druhý
den ráno jsem měl malý šok. Medový zábal

vyschl a pevně přilepil mul k ráně. Skutečnost, že nejsem
masochista, mě odradila od strhnutí přilepeného mulu.
Napadlo mě vzít vlažnou, ale převařenou vodu, dát ji do lahvičky s rozprašovačem a takto mul uvolnit. Povedlo se, mul šel
po krátké chvíli dolů pomalu sám. Rána byla absolutně čistá,
po zánětu ani stopy. A tak jsem si pro změnu namíchal třezalkový olej s 2% levandulového oleje, ránu potřel a znovu zavázal.
Další hojení proběhlo jak bezproblémově, tak i rychle. Žádné
jizvy nevznikly. Tento postup mohu každému jen a jen doporučit, pořezáním začínaje a „silničním lišejem“ konče.
Co však dělat se staršími jizvami? Jejich ošetřování bude trvat
podstatně déle. Jakékoliv zlepšení zde bude probíhat velice
pomalu a zapotřebí bude možná i více jak půl roku. Takto lze
dosáhnout např. zvýšení jejich elasticity, jsou i jemnější. Od
uživatelů mám též informace, že se s postupem času stávají
méně viditelné.
Vzhledem k tomu, že Narbenol má jak antiseptické, tak i regenerační účinky, lze ho používat i jako prevenci tvorby jizev při
doléčování poranění.
Samotný preparát v nynější, podstatně vylepšené verzi, pak
není nic zrovna levného, ale díky obsahu oleje z andské růže
(Rosa Mosqueta), brutnáku, pupalky, a dalších „nej“ je skutečnou
exkluzivitou. Vůbec se nedivím tomu, že mám i další cenné
poznatky od použivatelů, a to nikoli ohledně jizev. Prý lépe než
s jizvami se vypořádává s vráskami. A tak mě právě napadlo…
Již v úvodu jsem se zmínil, že žádné jizvy nemám. O vráskách
se to pak říci nedá. Že bych ho vyzkoušel…?
Karel Hadek
2731 E 100 ml
2731 C

20 ml

345,-

-10% zavád
ěcí sleva

83,- (tester)
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Donosol

I

tento preparát může poděkovat za svůj vznik klientům. Relativně
často se stávalo, že na kurzech aromaterapie byl o přestávce
pokládán i dotaz, co se záněty dutin, zda aromaterapie se
svými olejíčky může pomoci. Přiznávám, ani já jsem tohoto
problému občas nebyl ušetřen a v tomto případě jsem
doporučoval „na vlastní kůži“ odzkoušené postupy.
Ten, koho tato nepříjemnost již potkala (a je jich nemálo), mi
dá za pravdu, že stačí nachlazení, rýma a dutiny se začnou
ozývat. Mohou to být bolesti, ať již čela či po bocích nosu, podstatně se zhoršuje možnost dýchání nosem, někdy se připojí
i bolesti zubů, ani teploty nemusí být výjimkou. Vzhledem
k tomu, že se jedná o zánět, objevuje se i hnisavý sekret.
Od některých takto postižených jsem byl informován i o prováděných chirurgických zákrocích a jejich důsledcích.
Od této chvíle jsem tento problém přestal brát na lehkou váhu.
Hned, jak se „něco šustlo“, jsem si připravoval olejíčky do
nosu, abych odzkoušel účinnost různých kombinací éterických
olejů. Vědom si toho, že infekce přichází do dutin z nosu, posílal
jsem stejnou cestou za infekcí i její voňavé „pronásledovatele“.
Vzhledem k vysoké citlivosti nosní sliznice, jsem udělal
zkušenost, že jeden musí být opatrný. Některé
kombinace olejíčků o kterých jsem byl přesvědčen,
že by měly mít nejen potřebné, ale doslova vynikající
antibakteriální vlastnosti jsem musel právě u tohoto
problému zapovědět. Po jejich aplikaci jsem měl
pocit, že jsem u zubaře, který omylem vrtá o dírku
výš… Ale i to je škola života. Takže nějakou dobu
trvalo, než jsem našel „to pravé ořechové“.
Aplikace sama je celkem jednoduchá a z mého
pohledu i pohodlná. Jako ideální bych viděl polohu
vleže s co nejvíce zakloněnou hlavou. Do každé
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nosní dírky dáme 1–2 kapky oleje. Při zakloněné hlavě nevytéká z nosu, ale zatéká do dutin.
V ležící poloze je dobré pobýt minimálně 15 minut. Preparát
působí v dutinách nejen antimikrobiálně, ale i sekretolyticky.
Je to sice značně přehnané, ale když vstanete je dobré mít při
ruce prostěradlo. Kapesník prostě nestačí. Tato procedura za
krátkou dobu pomůže, alespoň mně a mým „pokusným králíčkům“ tedy vždy pomohla. Na závěr pak už jen poznámku,
která už se stala chronickou. Infekci lze zvládnout, reinfekci
nutno předcházet.
A už jen jako P. S. bych dodal, že je zde ještě pár maličkostí,
na které bychom neměli zapomínat. Jednou z nich je pak
Eleutherococcový extrakt, který posiluje imunitní systém.
Stejně tak zde má své místo i vitamin C.
Vzhledem k tomu, že kapénkové infekce se přenáší vzduchem,
vůbec není na škodu ho mikrobiálně čistit. V ložnici i obýváku
doporučuji používat aromalampu s eukalyptovým olejem
Koala. Stejně tak jej lze přidávat do zvlhčovačů na topeních, či
jen prostě nakapat na papírový kapesník a nechat odpařovat.
Dalšími vhodnými éterickými oleji pro výše uvedené použití
jsou pak borovice, čajovník, dobromysl, kajeput, majorán, máta
peprná, mateřídouška, niaouli, saturejka horská či tymián.
Výborné služby poskytne směs Aromeclime, případně i Candiöl.
Stravu je vhodné doplnit o cibuli, česnek a křen. Obsažené sirné
složky pak též vykazují antimikrobiální účinky a působí na zánět
dutin zevnitř.
Na závěr pak ještě nutno zmínit i infračervené světlo, jímž lze
obličej, tedy partie nad dutinami, prohřívat. Tato jak tradiční,
tak i vynikající procedura, je pomáhá uvolňovat.
Karel Hadek
-10% zavád
ěcí sleva
1603 D 50 ml 252,-

novinky
Halitosan…

Ú

plně první, co mě u tohoto preparátu napadá je, že je typickou ukázkou, jak aromaterapeutické preparáty přichází
na svět. Já sám jsem si už kolikrát při pohledu do katalogu říkal,
že vše už je vymyšleno a nic nového snad ani nemůže nikdo
potřebovat. Faktem je, že myšlení toho, komu nic není, se může
ubírat tímto směrem.
Je to již delší dobu, co jsem dostal dotaz na „šílený zápach z úst“.
A tak jsem se halitózou, což je počeštěná verze odborného názvu
Halitosis začal zabývat. Hlavně pak asi i proto, že se mně
samotnému stalo, že jsem se již několikráte střetl a komunikoval s lidmi, jež tento problém postihl. Každý, kdo má podobné
vlastní zkušenosti, mi dá zapravdu, že je to otřesný prožitek.
Srovnatelné snad už jen se „smradem politiky…“
Zajímavým pro mě bylo zjištění, že až na zanedbatelné výjimky,
prakticky všichni postižení mají lékařsky potvrzeno, že jejich
trávící trakt je v pořádku. Zápach totiž pochází z úst. Je způsobován anaerobními mikroorganismy. Původní doporučení
používat výplachový olej Dentarom nebylo špatné. Přece
jenom ale bylo znát, že je to standardní výplachový olej, nikoli specialita na tento problém. A tak jsem se dostal k vývoji
speciality. Dotazů přibývalo a mně bylo zřejmé,
že těch postižených bude podstatně více, než
jsem mohl tušit. Proto jsem se rozhodl na jeden
z dotazů odpovědět i v časopise Aromaterapie.
V dvojčíslí 2–3 z roku 2007 na str. 33, 34 a 35
jsem se tomuto problému věnoval. Vzhledem
k tomu, že o vyvíjeném Halitosanu jsem měl od
uživatelů již nějaké ty reference sestávající se
z pozitivních hodnocení a jeho vývoj byl již
prakticky ukončen, nabídl jsem potenciálním
zájemcům vyzkoušení tohoto vývojového pre-

parátu. Takový zájem jsem opravdu ani ve snu nečekal. A tak
Halitosan cestoval do všech směrů po celé republice. A pomáhal
a pomáhal. Pokud bych měl shrnout jeho následné hodnocení
od testujících, nenašel se jeden jediný, který by napsal, že mu
preparát nepomohl. Právě naopak. Všichni s ním byli nadmíru spokojeni. Docházelo k podstatnému zlepšení až vymizení
problému. Vznikly však i nové otázky. Ta nejdůležitější asi
byla, co dál, jak dál…? Nevrátí se zápach po čase….? A tak
jsem se snažil urychlit ukončení vývojových prací na
Halitosanu a připravit jej k uvedení na trh. Vzhledem k tomu,
že se jedná o mikrobiální záležitost, prakticky nic nelze předvídat. Halitóza jako mikrobiální záležitost je principiálně
ovlivnitelná. Spíše však obtížně než lehce, neboť ji způsobující
mikroorganismy jsou anaerobní. Ke svému životu tedy nepotřebují vzdušný kyslík, což jasně dává najevo, že budou obtížně
dostupné. Aromaterapie zde pak má jedinečnou příležitost
dokázat svoji účinnost. Ta se právě u anaerobních potvůrek
projevuje tím, že její účinné složky nepůsobí jen na povrchu,
ale jsou schopny pronikat do pokožky, v případě tohoto problému pak do sliznic.
Aby měl použivatel s preparátem úspěch, musí jej používat co
nejčastěji. Pokud by to situace umožňovala, ideální by z počátku
byla aplikace každou hodinu. Množství odpovídající čajové
lžičce dáme do úst, prokusujeme, protahujeme ústy mezi zuby
a hlavně po jeho rozředění se slinami i kloktáme. Nikdy
nesmíme zapomenout, že se tyto potvůrky zabydlely v těžko
přístupném terénu, tedy v kořenu jazyka a jeho blízkém okolí.
Preparát má potravinářskou kvalitu, takže se nic neděje pokud
ho i pomaloučku polykáme. To je dokonce i žádoucí, neboť
takto dostatečně zásobujeme i kořen jazyka účinnými složkami.
Jeho další pozitivní stránkou je, že má po „příchodu“ do trávícího traktu protiplísňové účinky.
Vzhledem k relativně velké spotřebě preparátu jsem se rozhodl
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dodávat jej na trh v balení po 200 a 500 ml. Dle současných
poznatků by využívání jednoho maximálně dvou větších balení
mělo problém vyřešit. Otázkou však zůstává, zda trvale, nebo
jen dočasně. Zde bohužel ještě nejsou k dispozici žádné informace. Mikroby jsou velice životaschopné potvůrky a rády se
vrací. Proto i v tomto případě bych doporučoval dbát na prevenci. Prostě Halitosan používat na každodenní vyplachování úst.
Karel Hadek
1505 G

200 ml

246,-

1505 I

500 ml

492,-

1505 C

20 ml

-10% zavád
ěcí sleva

37,- (tester)

Depilol

T

ento preparát může za svůj vznik poděkovat oleji na holení.
Krátce poté co jsem kdysi vytvořil recepturu oleje na holení,
který byl uveden na trh, tehdy ještě pod značkou AÖK, jsem měl cestu
na Ukrajinu. Na kurzu v Kyjevu jsem s ním pochopitelně seznamoval
i tamní účastníky kurzu Aromaterapie. O přestávce jsem byl, když ne
přímo šokován, pak alespoň velice překvapen, jak ukrajinská děvčata
myslí na své partnery. O přestávce totiž skoro
každá pospíchala svému partnerovi holící
olejíček zakoupit. Druhý den jsem došel
k poznání, že moje naivita občas nezná
hranic. Olej nebyl určen partnerům pořizovatelek. Děvčata jej použila nikoli na pánské brady, ale na své vlastní nohy.
A tak i zde byla košile blíže tělu než
kabát. Nutno však dodat, že moje naivita
byla kompenzována novým poznáním.
S olejem se výborně holí dámské nožky.
A jinak už to asi ani nemohlo být.
Následoval i dotaz, co že bych děvčatům
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doporučoval jako doplňující preparát, aby se holená pokožka
nohou zklidnila, aby se netvořily drobné záněty.
Asi jsem tenkráte doporučil protizánětlivý mateřídouškový
krém, již si přesně nevzpomínám, ale jak už to v kosmetice
chodí, lidé se vždy dožadují specialit. A tak jsem po nějaké
době (jako již předtím vícekrát) usoudil, že než stále vysvětlovat, že je zde dokonce několik protizánětlivých přípravků,
které nabízí své dobré služby, i v tomto případě jsem kapituloval
a pustil se do speciality.
Na olej po depilaci nejsou kladeny prakticky žádné jiné
nároky, než aby pokožku podrážděnou holením zklidnil nedovolil její zanícení. Pochopitelně, že by měl mít i příjemnou
vůni. Výsledný preparát pochopitelně všechny tyto úkoly
dobře plnil. Přesto zde musím zmínit (a to platí o všech recepturách), že z určitého pohledu je nezbytně nutné je považovat
permanentně „za děti“. Jejich vývoj není nikdy ukončen. I když
lze preparát označit za funkční, velmi dobrý, se kterým jsou
klienti navýsost spokojeni, neustále přichází nové poznatky.
A tak je stále co vylepšovat. Nynější receptura oproti původní
doznala kvalitativních změn, a tak lze konstatovat, že i olej po
depilaci „povyrostl“. Jako osobní „tragédii“ pak vidím v tom,
že já sám si neholím ani nohy, ani bradu. Informace o preparátech pojednávaných v tomto článku mám zprostředkovaně
od jejich použivatelek. Jen tak mezi řečí a spíše jako šeptanou
propagandu jsem si mohl vyslechnout i chválu na jeho aplikaci
v intimních oblastech.
Karel Hadek
1809 E 100 ml

182,-

1809 G 200 ml

291,-

1809 C

20 ml

44,- (tester)

-10% zavád
ěcí sleva

novinky
Je libo čokoládu?

Čokoládová masáž

I

já patřím k těm, kterým čokoláda chutná a dobrého kakaa
se taktéž občas rád napiji. Když jsem byl v Plzni dotázán na
kakaové zábaly, první co jsem si představil nebyla koupel
v šampusu, ale v kakau. Netuše co se děje ve světě kosmetiky
kolem, mi chvíli trvalo než mi vůbec došlo, že si děvčata ze mě
fakt nechtějí jen vystřelit. Svět kolem se masíruje kakaem a já
nic netuším… Ale slib je slib, ten jsem dal a tak nezbylo, než
se pustit do práce. Jako první jsem si musel hledat dodavatele
nejen kvalitního, ale i co nejaromatičtějšího kakaa. A tak se
mi scházely kakaové prášky od různých výrobců a v různé
kvalitě (nutno dodat i nekvalitě). Ale bylo z čeho vybírat a tak
jsem si vybral. Účinky kakaa na pokožku nepatří k těm
nejznámějším. Spát v kakaovém prášku se mi zrovna nechtělo
a tak jsem sbíral drobky informací, kde to jen šlo. Hledal jsem
odpověď na otázku, čím ještě posílit či možná doplnit účinky
kakaa. Zkoušel jsem a testoval, až nakonec přišlo ke slovu
pokožku zjemňující bambucké máslo a svými účinky podobné
mangové máslo. Z olejů pak těmi hlavními byly olej z vlašských
ořechů a makadamiový. Vitamíny E a A snad ani netřeba
jmenovat. A to nejdůležitější… měl jsem i nabídku velice zajímavého lecitinu. Jeho použití dalo nově vzniklému krému
výbornou konzistenci. Zlepšila se i schopnost rychle proniknout
do pokožky. A ta barva a ta vůně! Jeden má prostě nutkání tu
„čokoládovou polevu“ z kosmetické dózy prostě ochutnat.
Překvapilo mě, že mi ruce nezůstaly kakaově tmavé, ale
preparát se vstřebal. A jak tato kosmetická čokoláda působí?
Nevím, ale vědí to v Plzni, tam s ní úspěšně pracují.
Karel Hadek

N

2731 E 100 ml

251,-

2731 H 250 ml

502,-

Na trhu jsou dostupné různé přípravky za různé ceny (často příliš
vysoké), obsahující chemické kon-

2731 A

5 ml

-10% zavád
ěcí sleva

22,- (tester)

a pracovišti, kde pracuji jako masérka, se v poslední době
množily žádosti na čokoládovou masáž. Chtěla jsem vyhovět
našim klientkám a rozhodla se, že masérnu vybavím vším
potřebným a čokoládové masáže začnu provádět. Narazila jsem
ale na velký problém nákupu přípravků. Jedny byly příliš drahé,
druhé se nedaly vyprat běžným způsobem nebo byly již na první
pohled příliš „chemické“ a nepříjemné.
Obrátili jsme se proto s požadavkem o vytvoření čokoládového
krému na firmu AKH, jmenovitě přímo na p. Hadka.
Požadavky byly:
čokoládový přípravek – krém, bez chemie
z pravé čokolády
dobře roztíratelný
možnost zahřívat ho ve vodní lázni
s vůní kakaa
dobře smývatelný
snadné vyprání při 40°C běžným pracím prostředkem
nedráždící a nealergizující
Aby splňoval požadované účinky:
detoxikace, relaxace
aktivace látkové výměny díky obsaženému teobrominu
stimulace tvorby dopaminu a stimulace endorfinu a serotoninu
navození pocitu uvolnění jak těla, tak i psychiky
omlazující vliv pravé čokolády na
pokožku
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novinky
zervační přípravky. Z těchto důvodů jsme požádali pana Karla
Hadka o výrobu krému podle našich požadavků.
Skutečně jsme obdrželi od firmy CKH přípravek pod pracovním
názvem „čokoládový krém“. S tímto krémem pracujeme již tři
měsíce a máme ty nejlepší zkušenosti:
již při vstupu do masérny je cítit příjemná vůně kakaa navozující uvolnění a příjemné pocity u klienta
na úvod provedeme lehkou speciální masáž celého těla
čokoládovým preparátem
po masáži provedeme peeling peelingovým krémem
následně naneseme teplý čokoládový zábal – klientku zabalíme do fólie a aplikujeme cca 30 minut
při zábalu dochází k celkovému uvolnění svalů, nervového
systému, uvolnění kontrakcí, klient se zklidňuje a zbavuje
nervozity, vyčerpání a dostává se do stavu až naprostého
zklidnění a uvolnění
Reakce našich klientek jsou jen kladné. Nezaznamenali jsme
zatím žádné negativní reakce, žádné nepříjemné pocity.
Mnohým klientům se upravily potíže s usínáním a spánkem.
Vůně kakaa je cítit i druhým den, přestože se klient koupal,
což dokazuje, že krém působí do hlubších vrstev pokožky.
Díky cenové příznivosti krému, jsme mohli upravit ceny masáže na dostupnou výši.
Jediná nevýhoda, kterou jsme zaznamenali, se netýká klientů
ani krému, ale pouze větší spotřeby prádla a mikroténové folie
na zábal... Časová náročnost procedury je cca 90 min.
Kontraindikace jsou stejné jako u masáží.
Šárka Vosková s kolektivem – Carpe Diem relaxační zařízení
Koterovská 29, 326 00 Plzeň
tel.: 377 44 28 22
e-mail: info@carpediem.cz, www.carpediem.cz
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Loga s ®
Po úrodě kosmetických novinek uvedených v tomto čísle časopisu Aromaterapie přichází ještě dvě další novinky, které jsou
sice neprodejné, ale nutnou součástí ať již preparátů vyráběných dle mých receptur, či časopisu Aromaterapie.
Příživníci, jak známo, parazitují na všem, co jim může přinést
nějaký prospěch. Po zkušenostech, které mi připravil život
sám bych byl nerad, aby se zase nalezl nějaký šibal, který by
vyráběl kosmetiku označenou mým jménem. Aby logo, které
je součástí etikety preparátů bylo zárukou originality, nechal
jsem jej pro jistotu mezinárodně chránit. Před pár dny mi
pošta doručila obálky s korespondencí, jejichž odesílatelem
byl německý patentový úřad. Obsahem pak bylo sdělení, že
obě loga jsou mezinárodně chráněna.
Týká se to tedy i loga používaného pro časopis Aromaterapie
a firmu AKH. Proto se v budoucnosti u všech nově vydávaných firemních materiálů budou objevovat v „nové úpravě“
– s oním ®.
Karel Hadek

aktuální téma
A sluníčka bude víc….

A

si je zbytečné přemýšlet nad tím, kolik papíru již bylo popsáno
o problematice opalování. Stejně zbytečné vidím i hledání
důvodů, proč se každoročně pěkná řádka z těch opalujících nejen
opálí, ale i notně připeče.
Pokud hledám definici, co je opalování, asi nejsprávnější
odpovědí bude, že medicína.
Asi bych to neměl říkat moc nahlas, aby některého, levným
alkoholem napojeného politika, náhodou nenapadlo za tuto
medicínu – tedy opalování – vybírat taky nějaký ten poplatek.
Ale ono to opravdu jinak napsat nelze.
Sluníčko je vlastně od nepaměti sponzorem života na planetě
Zemi. Člověk od svých prvních krůčků na této planetě sluníčko
jak vyhledával, tak se před ním i chránil. Stejně jako nedostatek, tak
i nadbytek slunečního záření, prostě a jednoduše, není žádoucí.
Ale vezměme to pěkně od začátku. Pokud se nás někdo zeptá
na datum narození, ač se na to nepamatujeme, zcela automaticky vychrlíme údaj uvedený v rodném listě. Pokud nás tedy
v porodnici čistě náhodou s někým nezaměnili, pak údaj je jistě
i správný. Zde však nutno vzít na vědomí, že náš život z tohoto
pohledu nezačal dnem narození, ale je vlastně pokračováním
životů našich předků. Jejich genetická výbava se dědí z pokolení na pokolení a v našem organismu jsou tímto procesem
zabudovány informace o vývoji člověka.
To pochopitelně platí i o vztahu – člověk a sluníčko. Z dnešního
pohledu se ale oproti minulosti mnohé změnilo a zde si dovoluji tvrdit, že technický rozvoj u člověka podstatně předběhl
možnosti jeho vývoje biologického.
Podíváme-li se do vzdálené minulosti, jak člověk žil, pak nemaje
dnešních vymožeností, měl naprosto rozdílný průběh ročního
biorytmu. Koneckonců to i ve svých dobových knihách popisoval
Jirásek: „Za dlouhých zimních večerů…“ A to nežil ve starověku!

Tehdejší skromná strava našich prapředků pocházela z toho, co
právě bylo. V zimních měsících pak spíše přežívali z toho, co v předzimních měsících našetřili. Předpokládám, že v těchto dobách byl
hlad tak dobrým kuchařem, že lidé snědli opravdu vše, na co přišli.
Důležitější však pro mě je, že na příchod jara se těšili hlavně proto,
že jim poskytne novou stravu. V jarním jídelníčku se jako
první objevovaly pochopitelně i různé traviny. Energie málo,
zato nestravitelné celulózy kvanta.
A nejen to! Vitamíny, minerálie, chlorofyl. K tomu, aby se nasytili,
toho bylo relativně málo, ale aby provedli jarní očistu organismu
to bylo přímo ideální. Nestravitelná celulóza zaplňovala trávící
trakt a mechanicky jej velmi poctivě čistila. Plísně nasbírané v trávícím traktu přes zimu to pak opravdu neměly lehké. Svoji velkou
roli zde hrál i zelený chlorofyl. Likviduje totiž plísně a nemá
zrovna v lásce ani některé patogenní mikroorganismy. Je o něm
známo, že podporuje krvetvorbu, zlepšuje schopnost přenášení
kyslíku, zlepšuje látkovou výměnu a má pozitivní vliv na stav cévního systému včetně srdíčka. Ale to zdaleka není vše. Důležitým
prvkem v chlorofylu je organicky vázaný hořčík, který může být
v dnešní době u mnohých nedostatkovým stopovým prvkem. Je
nezbytně nutné zmínit jeho protizánětlivé a tudíž i hojivé účinky.
Dostatečný příjem chlorofylu pozitivně ovlivňuje i různé kožní
problémy. Nehledě na již uvedené nutno zmínit i fakt, že zlepšuje
imunitní schopnosti organismu. A to i ve vztahu k opalování. Jak
již jsem zmínil, zlepšuje látkovou výměnu. Pověstnou třešničku
jsem si však nechal až na konec. Chlorofyl má ochranné účinky
i před radiací. Současně nabízí taktéž ochranu před některými
chemikáliemi, které se do těla, v čím dále vyšší míře, dostávají.
Naši předkové tedy vítali přibývající sluneční intenzitu daleko
lépe „vyčištěni“, než se daří dnes nám a tedy byli i podstatně
lépe připraveni.
Při výčtu jedinečných vlastností chlorofylu mi pak není jasno,
zda píši o stravě minulosti nebo budoucnosti.
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To ale záleží na každém z nás. Dnešní komerční doba však
trávě s nestravitelnou celulózou, vitamíny, minerály a chlorofylem dvakrát nepřeje. Ono je to jednodušší a finančně výnosnější udělat ze sluníčka bubáka a strašit s ním. Jednoduchá
vyjádření typu, že opalování je nebezpečné a vede ke vzniku
rakovinových onemocnění pokožky, bych hodnotil jako scestná, byť poplatnost hesla „Není šprochu, aby na něm nebylo
pravdy trochu“, to nevylučuje. Souhlasím sice s názorem, že
už i malé dávky slunečního záření mají na náš organismus
i negativní účinek. Jedním dechem však nutno dodat, že
i daleko větší, pozitivní! A protože jsme pokračováním života
našich předků, nejen že se v průběhu vývoje naše tělíčka
naučila se slunečním zářením zacházet, ale i ony negativní
účinky slunečního záření během opalování eliminovat.
Slovo opalování jsem zdůraznil úmyslně. Ne každý pobyt na
sluníčku lze označit jedním dechem jako opalování.
Takto lze označit sluneční expozice v době trvání do prvních
pozorovatelných zčervenání pokožky. Zde mluvíme o MED,
což je zkratka slov minimální erytémová dávka. Tato je pak
individuální a záleží na fototypu pleti každého jednotlivce.
Pokud se tato dávka slunečního záření přežene, nezřídka i několikanásobně, pak již nejde o opalování, ale o „grilování“.
A grilování opravdu zdraví neprospívá. Čeho je moc, toho
je příliš a nikdo se nemůže divit, že za těchto okolností
jsou potom schopnosti organizmu okamžitě napravovat
negativní důsledky slunečního záření nejen beze zbytku
vyčerpány, ale i dalece překročeny. Jeden by řekl, že sluníčko mu spálilo kůži (správněji pak – spálil jsem si
kůži), ale za pár dní jsem v pořádku. Ale ono to tak není.
Pokožka si takovéto prohřešky velice dobře, jednou pro
vždy pamatuje, a pokud se opakují, může se po letech
stát, že jednoho dne při návštěvě kožního lékaře...
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Proto vždy doporučuji, chovat se při opalování preventivně
„jako dobytek“, nikoli jako člověk. Zvířata totiž spolehlivě
vědí, kdy mají dost.
V této souvislosti bych se rád zmínil i o stavu pokožky nás
současníků. Naši předkové neplnili pokladny výrobců tenzidů
– tedy pěn do koupelí, sprchovacích gelů, do formy kostky
mýdla slisovaných detergentů. Určitě nebyli tak „čistí“ jako
my, možná i dokonce nelibě voněli. Odměnou jim pak bylo, že
na sluníčko nepřicházeli s těmito prostředky předpoškozenou
pokožkou. I to je jeden z důvodů proč jejich pokožka snesla
„daleko více“ sluníčka. A nejen to. Chudáci neměli pány doktory, kteří by při každé příležitosti do nich cpali antibiotika,
nikdo je nemazal dnes téměř na vše receptovanými kortikoidy,
aby jim pomohl (někdy i k pomalé likvidaci pokožky).
Dokonce ani jejich strava neobsahovala konzervační látky.
Omlouvám se, že jsem uvedl jen tuto mrňavoučkou ukázku
z nepřeberného množství. Takže možnost přijít do kontaktu
s fototoxickými látkami byla téměř vyloučena. Vím, i některé
rostliny při jejich používání projevují fototoxicitu, ale zde měli
lidé dobré empirické poznatky. Za těchto okolností se nelze
divit, že za informace o opalování jsou občas vydávány jak
tendenčně formulované polopravdy, tak i dezinformace.
S troškou přehánění lze konstatovat, že v dnešní době na
sluníčko jaksi nejde človíček, ale lidská popelnice naplněná
nejrůznějším jak vlastním, tak chemickým odpadem.
Co dělat aby sluníčko bylo jen zdrojem potěšení a zdraví, jsem
se snažil popsat výše. Ne každý se asi vrátí do šlépějí dávných
předků a na jaře bude spásat kvanta trávy. Přesto by se každý
na jaro měl připravit. Očistit vnitřek tělíčka od zimního
a nejen zimního „odpadu“. Tenzidové přípravky opravdu
ponechat jen na prádlo, podlahy, nádobí a podobně a pokožce
dopřát fyziologickou očistu olejovými preparáty. Důležité je
i zásobení organismu látkami, které zvyšují tzv. vlastní
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ochranný faktor. I ten měli naši předkové díky popsané stravě
daleko vyšší. Zde bych doporučoval mrkvovou kúru. Mrkev
obsahuje relativně velké množství betakarotenu, z něhož si
organismus vytváří v případě potřeby vitamin A. Denně zhruba 200 g mrkve nastrouhat a přidat špetku vitaminu C.
Vitamin A je v organismu potřebný jako antioxidační prostředek. Poskytuje ochranu pokožce před slunečním zářením.
Podporuje tvorbu kožního barviva při opalování. Během opalování máme jeho větší spotřebu, neboť je UV zářením rychleji likvidován. Na rozdíl od vitaminu A u betakarotenu nehrozí jeho předávkování. Stejně tak je nutné organismus zásobit
dostatkem vitaminu E. I vitamín E má funkci silného antioxydantu. Jeho dostatečné zásoby v organismu zpomalují proces
stárnutí, zlepšují stav pokožky a také vlasů. Zde pak raději
nebudu doporučovat potraviny bohaté na tento vitamin, jejich
nadměrná konzumace by zdraví rozhodně neprospívala. Proto
doporučuji přírodní vitamin E v kapslích. Zde je pak dobrým
tipem preparát Neo-E Plus, který je garantovaně přírodní.
Jedná se o produkt distribuovaný firmou Fin Club. Pokud by
pak někomu příprava mrkvové kúry nevyhovovala, stejná
firma nabízí i kapsle s názvem Betamax, což není nic jiného,
než zmiňovaný přírodní betakaroten. Za podtrhnutí pak stojí,
a proto je i doporučuji. Na rozdíl od mnoha jiných podobných
výrobků jsou přírodní, tedy nikoli syntetické a také garantovaně nejsou chemicky konzervovány.
Ať již se kdo rozhodne pro kteroukoli z popisovaných možností
v jakémkoli rozsahu, bude to přínosem pro jeho vstup do jara.
Sluníčko se stane při dobré přípravě a správném dávkování
lékem bez negativních vedlejších účinků. Vlastní ochranný
faktor se podstatně zvýší, dokonce až na čtyřnásobek. Těm,
kdo trpí na „sluneční alergie“ či jinou „sluneční nesnášenlivost“ se může stát, že se jich letos prostě nedočkají.
Karel Hadek

Bližší i odborné informace o zmiňovaných preparátech Neo-E Plus a Betamax
získáte: Marie Grafová – Centrum zdraví a krásy kontakt: telefon 603279056,
608001531, e-mail: grafova@email.cz.

Perorální dermatitida

T

oto slovo jsem poprvé slyšela asi tak v 10 letech, když mě
babička vzala ke své sousedce chatařce, kožní lékařce.
Měla jsem tehdy pár drobných červených pupínků pod koutky
úst. Tehdy mi paní doktorka řekla, že se jedná o „perorální
dermatitidu“ a doporučila nečistit si zuby zubní pastou s fluorem
a omývat obličej jen převařenou vodou. Je faktem, že problém
byl za čas vyřešen. Pak šel čas, já vystudovala a nastoupila do
zaměstnání jako vychovatelka. Dodělala jsem si kosmetický
kurz a současně začala podnikat jako kosmetička. V roce 1995
jsem začala pracovat s kosmetikou pana Hádka a moc mě to
bavilo. Asi tak v roce 1997 se zase začal objevovat problém
z dětství, pár červených pupínků. Zuby jsem si v tu dobu čistila
zubním olejem o obličej ošetřovala velmi šetrně. Zkoušela jsem
pleť zklidňovat vhodnými preparáty (vše vně), vnitřně zkusila
jalovcový olej jednu kapku 3× denně a když se pleť nelepšila,
začalo mne to zneklidňovat. Bylo to pro mne jako pro kosmetičku
velmi nepříjemné. Přestože jsem se za to dost styděla, rozhodla
jsem se navštívit kožní lékařku, od které jsem slyšela staré
známé „perorální dermatitida“ a dostala jsem hormonální
mastičku. Protože jsem byla už kosmetiky trochu znalá, bála
jsem se ji používat a vyhledala jsem jinou kožní lékařku.
Dostala jsem tetracyklinová antibiotika, o kterých jsem si také
nemyslela nic dobrého a tak jsem zkusila ještě pár jiných
možností (homeopatika, čaje, akupunkturu, léčitele, psychotronika, atd.). Dělala jsem vše možné, abych se antibiotikům
vyhnula, ale po čase jsem rezignovala a utěšovala se, že je
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vezmu jen jednou a určitě bude pokoj, i když mi bylo známo
z článků i ze zkušeností zákaznic, že se problém po nějaké
době po dobrání antibiotik zase vrací. Ani já nebyla výjimkou.
To už se psal rok 1998 a moje věrná společnice „perorální dermatitida“ byla stále se mnou. Začala jsem si připadat tak trochu
jako blázen a zašla jsem za psychologem. Protože každý máme
v životě nějaké trable, rozšířil mi pan psycholog úhel pohledu
o názor, že to může být psychické povahy a pokud tetracyklin
zabírá, tak je asi vhodný, tak ať ho beru klidně dlouhodobě. Pro
mne to bylo nepřijatelné a tak jsem zase stála na začátku cesty.
Rozhodla jsem se navštívit laserové centrum. K paní doktorce
Adamcové, která mě učila na kurzu jsem měla naprostou
důvěru. Vylíčila jsem jí své peripetie. Sdělila mi, že s tímto laser
bohužel moc nezmůže a vznesla otázku, zda to vůbec je perorální
dermatitida. Byla jsem zmatená a vyhledala čtvrtou kožní
lékařku v pořadí, která „PD“ potvrdila a nabídla léčbu Entizolem.
Tu jsem zkusila, ale po čase opět vše začalo nanovo. Pak následovala zázračná mastička Elidel bez hormonů. U mne opět bez
úspěchu. Pak mne paní doktorka poslala na alergologii, kde se
žádné alergie nepotvrdily. Výtěry z nosu, krku i úst byly negativní. Začala jsem si zvykat i když smířená jsem s tím nebyla.
Zlom přišel až v posledním roce. Byla jsem na mateřské
a dostala chuť zkusit něco nového.Na internetu mne zaujal
kurz principů života. Týkal se rozvoje osobnosti, řešení chronických zdravotních problémů, pochopení sebe sama, výchovy
dětí, partnerských vztahů atd. Prostě taková všehochuť.
Zúčastnila jsem se prvního kurzu a byla nadšená. Konečně mi
nikdo neříkal: „Dělej to a to.“ Lektorka Zorka Rossmannová
nás učila porozumět sami sobě, respektovat individualitu
svoji i druhých lidí, dívat se na problémy z různých úhlů,
naslouchat svým pocitům a intuici, snažit se rozklíčovat své
trable. Možná se Vám zdá, že už se dávno odchyluji od tématu
perorální dermatitidy, ale všechny tyto souvislosti považuji za
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důležité. Najednou jsem se začala dívat na věci trochu jinak
a postupně je také jinak řešit. V tu dobu mi „bliklo hlavou“, že
by bylo dobré, více se zaměřit na své gynekologické problémy,
které jsem odsouvala do pozadí a mnohdy byly označené jako
chronické. Něco mi říkalo, že to může mít souvislost s „PD“.
Od 17 let jsem měla kvasinkové záněty, často se opakující.
Nezabírala klasická léčba, tak jsem podstoupila autovakcínu.
Ta se musela po 5 letech zopakovat. V roce 2002 jsme se
pokoušeli s manželem o dítě, ale nějak to nešlo. Po různých
vyšetřeních nám byly zjištěny nějaké streptokokové a staphylokokové infekce v močopohlavním ústrojí. Následovala léčba
antibiotiky, při které mi zase zmizela i perorální dermatitida.
Bohužel se nám po léčbě objevily jiné bakterie a tak po půlroční
léčbě verdikt pana doktora zněl chronická mykoplasmatická
urogenitální infekce. Já měla zpátky svoji perorální dermatitidu.
V roce 2004 se nám narodila dcera. Já jsem se po gynekologické
stránce necítila nejlépe, ale na to už jsem byla zvyklá.
Nedávno se mi po zavedení tělíska objevil zánět a bylo nutné
ho přeléčit antibiotiky. Opět zmizela i „PD“. Konečně mi to
došlo. Moje kožní problémy kolem úst silně souvisely a souvisejí s mými gynekologickými problémy. A tak jsem hned po
vyléčení zánětu nasadila Candiöl, 4 kapky 3× denně po dobu
jednoho měsíce, aby se vše zase neopakovalo. To samé jsem
naordinovala manželovi. Zatím mám od perorální dermatitidy
klid. Jistě chápete, že po tom, co jsem tady vylíčila, bych si tento
stav chtěla udržet. Vše jsem tedy konzultovala s panem Hadkem,
který mi poradil ještě zařadit kůru s jalovcem a také použít šalvěj.
Doufám, že mne moje pocity neklamou a tímto byl můj
mnohaletý problém rozklíčován. A tak končí dlouhá pohádka,
či chcete-li, detektivka o perorální dermatitidě. Byla bych moc
ráda, pokud někdo řeší podobný problém, aby mu tento článek
pomohl třeba zkrátit cestu a najít co nejdříve řešení.
L. B., Liberecko
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Kouzlení s vůněmi ve studiu Santé

K

do by řekl, že v tak přetechnizované době se budeme stále více
ubírat zpátky k přírodě. Vyhledáváme pomoc při fyzických
potížích, alternativní způsoby léčby a sami na sobě zjišťujeme, že to
funguje a bez vedlejších účinků. Pití bylinných čajů, návštěvy léčitelů,
homeopatů, využívání čínské medicíny, nabírání oslabené energie
ze stromů, objevování vůní v přírodě.
Jedním ze způsobů, jak zlepšit a harmonizovat náš organismus,
je obor zvaný aromaterapie. Ve své kosmetické praxi se více
přikláním k aplikování éterických olejů při ošetřování nejen
pleti obličeje, ale i celého těla. Preferuji holistické ošetření,
neboť jen tak může dojít k rovnováze mezi tělem a duší.
Mezi mé oblíbené a nejčastěji užívané éterické oleje patří
levandulový (Lavandula angustifolia,vera, offic.), z růžového
dřeva (Aniba roseadora), citrónový (Citrus limon), ylang-ylang
(Cananga odorata), santalové dřevo (Santalum album),
rozmarýnový (Rosmarinus officinalis), jalovcový (Juniperus
communis). Nesmím zapomenout na zemitě hřejivý heřmánkový éterický olej (Chamomille matricaria recutita).
Podvědomě používám ty oleje, které mé tělo potřebuje, ale snažím
se vždy vědomě soustředit na klientku, abych co nejlépe mohla
namíchat masážní směs ušitou tzv. na míru potřebám zákaznice.
Většinou ošetřuji obličej a dekolt, kombinuji směsi éterických
olejů (vždy rozředěné ve vhodném nosiči – rostlinném oleji
lisovaném za studena. Osvědčeným je mandlový olej original
Karel Hadek, či slunečnicový atd.) s ohledem na aktuální stav
pokožky. Co je třeba zhojit, nabudit či naopak zklidnit, regenerovat. Nejednou se stává, že už při vstupu do salonu se zákaznice hroutí vyčerpáním, stresem, nekonečným závodem o čas,
jak vše stihnout, se slovy „K vám jsem se těšila celý den, jsem
hotová z celého dne, udělejte se mnou něco nebo ...“ Taková
osoba potřebuje vypnout, ztišit svůj motor a relaxovat.

Namíchám jí směs na zklidnění duše, nevěnuji se v první fázi
aktuální péči o pleť. Zde se mi často osvědčuje kombinace ét.
olejů z ylang-ylang a citrónu v mandlovém rostlinném oleji.
Éterický olej ylang- ylang má sedativní účinky, zjemňuje, očisťuje
ba dokonce povznáší naši mysl. Má také schopnost uvolnit
napětí mysli. O to v danou chvíli jde. Uvolnit zákaznici, pak
teprve dokáže přijmout mé kosmetické ošetření a užít si aromaterapeutickou hodinku. Citrónový éterický olej přidávám ráda
nejen pro zlehčení těžší květinové vůně ylang-ylang, ale i pro
její osvěžující účinky, zmírňování starostí.
Touto směsí masíruji dekolt, krční páteř s trapézovými svaly,
obličej a na závěr pokožku hlavy s vlasy. Během půlhodinové
kosmetické masáže si klientka odpočine a zklidní natolik, že
mohu při aplikaci pleťové masky ze základních regeneračních
masek Lecitinová či Jojobová řešit i problémy s pletí vmícháním
vhodných éter. olejů.
Jelikož při využívání aromaterapie jsem chtěla zahrnout i celkovou
péči o tělo, nabízím další službu formou aromaterapeutické
masáže celého těla. A zde se nabízí široká škála míchání
směsí z éterických olejů. Na ztuhlé svalstvo míchám směs
z rozmarýnového a jalovcového éterické oleje. Jalovec má
schopnost podporovat tok lymfy a odvod zplodin látkové přeměny z těla. Zmírňuje svalové bolesti a brání tvorbě otoků.
Rozmarýna je silně stimulující a harmonizující. Podporuje
pocení, je vhodná na svalové bolesti a spasmy, prokrvuje
končetiny. Je vhodná i na celulitidu spolu ve směsi s pomerančem (Citrus aurantium var. amara). A pokud ještě do této směsi
zakomponuji 1 či 2 kapky citronového oleje, odlehčím vůni
směsi a tím osvěžím nejen pokožku, ale i mysl masírovaného.
Barbora Kuruczová – Pražská 1144, 250 82 Úvaly
Mobil: 605 215 869, e-mail: barborakuruczova@seznam.cz
www. kuruczovakosmetika.wz.cz
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Nosní olej na hlavu

To se Vám fakt povedlo

D

N

obrý den! Zdravím Vás a konečně se po lázeňském léčení
dostávám k tomu, abych se s Vámi podělila o příběh, který
zní jako pohádka, což je dobře.
Před lety působil syn v Utahu u firmy, kde sbíral zkušenosti se
stavbou srubů. V kolektivu místních byl oblíben, a tak se jednou
na pozvání spolupracovníka vypravil na návštěvu kamaráda. Až
na místě zjistil, že je dlouho nemocen a přes jeden rok ho bolí
hlava. Syn mu druhý den přinesl vlastní načaté nosní kapky, bez
kterých neuděláme jako rodina ani krok, natož aby bez nich odjel
do Ameriky. Třetí den mu hlásil nemocný, že ho přešla bolest
hlavy!!! My jsme se vůbec nedivili, že „hádkovky“ zabraly.
A dál už je to stručné. Nešlo tedy vejce do světa, ale nové balení
kapek putovalo do Utahu!!! Měli jsme z toho obrovskou
radost. Kdo ví, kde tu hlavu přesně má, protože se mu občas
ozve, připomene, ten ví svoje. Kapky nemáme jen na zimu, je to
VĚC na celý rok. Já osobně nejvíce oceňuji to, že mě okamžitě
připomenou: „Dejchej!“
Dodnes vzpomínám na úvodní kurz v Brně, kam jsem jela
– podle mě – po vyléčené rýmě. No a když jsem si vyslechla
o účincích nosních kapek, neodolala jsem, koupila si je
a začala používat. Již druhý den jsem se nestačila divit, jaké
zelenidlo opouštělo moje útroby a jen já vím, že jsem si tehdy
myslela, že jsem doléčená... A také bych už se sebou nic
nedělala. Nedivím se, že pak lidé podstupují zcela zbytečné
bolestivé punkce... Když obdarovávám tímto pokladem, odpovídám na otázku, jak je dlouho používat, jednoduše: „Kapat
tak dlouho, dokud má «mozek», který vysmrkáváme, zelenou
barvu... cha, cha, cha.“ Ta čistá hlava má pak cenu zlata.
Jsem ráda, že mi bylo dopřáno napsat těchto pár řádků. Přeji
jen vše dobré a hlavně hodně zdraví. Kéž tomu tak je!
L. U.
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o to je bomba... každé ráno si opakuji jak je dobré, že pan
Hadek nemůže klidně spát. Nové preparáty dělají opravdu
radost. Lipio-sérum jsem skutečně nanášela na celý obličej a dekolt
a moje pokožka volala: „ještě, ještě...!“ byla prostě nenasytná.
Ale dobrých preparátů je tady víc a je radost je použít, vyzkoušet. Co taková Aktiderma LY? Velice oceňuji jalovec přidaný do
medu, masku jsem začala používat místo nočního krému a ranní
otoky opravdu nejsou a to ani v době, kdy jsou nejcitlivější
ledviny a močový měchýř. Ale platí dobrého pomálu... Jde
přece o masku a tato je medová, tudíž lepivá. Po večerním ošetření nedoporučuji mazlení se s vaším chlupatým čtyřnohým
mazlíčkem. Aktidermu LY můžeme využít i na lupénku,
ekzém, jde opět o preparát s velkým rozsahem použití.
Popusťte uzdu své fantazii a vzpomeňte co říkaly naše babičky
o medu. Aktiderma LY se mi však velice osvědčila i jako podklad před masáží místo regeneračních olejů. Nanesu masku,
provedu masáž očního okolí, samozřejmě za použití Lipio-séra
a kosmetickou masáž dekoltu krku a obličeje. Výsledek je fantastický. Zkuste to také.
Nelekejte se pokud vám tyto výrobky budou mírně měnit konzistenci, především ve větším balení. Masku doporučuji po
otevření promíchat špachtličkou. Sérum je někdy viskóznější
a někdy olejovitější, ale to je normální. Pokud se stane, že po
nanesení Lipio-séra vás pokožka začne štípat a pálit, počkejte
chvilku, přejde to. Může se tak stát, pokud jste oči delší dobu
odličovaly, případně po těžším dni, po odpočinkové koupeli či
sauně si sušily obličej froté ručníkem.
Někdy se setkávám s postřehem klientek: ,,Je to fajn, ale něco
se změnilo, už mi to nevyhovuje – štípe, krém se špatně nanáší,
olej se mi hůř vstřebává...“. Zamysleme se, než preparát úplně
odmítneme nebo zavrhneme, zda jsme mu dali možnost, aby
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se nám předvedl ve své plné účinnosti a kráse. Neudělali jsme
někde chybu při jeho použití? Na jaký podklad jej nanášíme
a s čím v kombinaci. Může se klidně stát, že jste manželovi
masírovala záda Cayathermem a pak se odličovala a sprchovala,
ale ještě před tím špatně odstranila masážní olej z rukou...
Každý večer po použití sprchového oleje Lipio-séra a Aktidermy LY
si v posteli říkám, jak je mi dobře a přeji panu Hadkovi
klidné snění...
Michaela Švorcová – kosmetička
Heřmanův Městec
E-mail: salonaura@seznam.cz

Všechno zlé je k něčemu dobré

V

roce 1996 jsme ženili syna a jelikož jsem to jako matka
nedovedla přijmout, dostala jsem ze stresu opar okolo očí.
Kdo to nezažil, nedovede si představit, co to je, když po každém
mrknutí vám z kůže na horním víčku teče krev. Navštívila jsem
proto kožní lékařku. Ta se na mě podívala a řekla: „Vy se líčíte.
Tak se neličte a mažte se sádlem.“ Mazala jsem se tedy sádlem,
ale nepomohlo mi to. Zašla jsem proto k jiné kožní lékařce a ta
se mě zeptala, jestli znám kosmetiku Karel Hadek. O této kosmetice jsem nic nevěděla. Tak mi kožní lékařka doporučila
ošetřující sadu, která obsahovala mycí olej z růžového dřeva,
pleťovou vodu hřebíčkovou a oční krém na citlivou pleť. Přidala
k tomu důkladné seznámení, proč mi doporučila právě takto
sestavenou sadu a poprvé se mi do rukou dostal katalog této
kosmetické firmy. Mohu říct, že jsem tak rychlý účinek opravdu
nečekala. Ošetřování pleti touto sadou bylo velice příjemné. Poté,
co mě pokožka na víčku přestala svědět a pálit, zjistila jsem, že
začíná být vláčnější a nedochází k praskání.

Toto rychlé zlepšení bylo tak nečekané, že jsem hned začala
pročítat katalog a dozvídala se mnoho nových informací, které
– kdybych neměla tuto mou zkušenost – bych považovala za
přehnané. Po vyzkoušení i jiných výrobků – které byly stejně
skvělé – jsem konstatovala, že s něčím podobným jsem se
ještě nesetkala, byť o kosmetické výrobky jsem se zajímala již
hodně dlouho, protože je to můj koníček.
S dodanými výrobky jsem dostala i časopis Aromaterapie, kde
jsem se dozvěděla o kurzech pořádaných panem Hadkem.
Absolvovala jsem tedy kurz pro začátečníky a byla jsem nadšená.
Takto ucelené informace, kterých se mi dostalo, mě tak uchvátily,
že jsem neváhala a přihlásila se na kurz pokračovací.
Po jeho absolvování jsem byla nabita novými vědomostmi
a myslela jsem si, že vím už úplně všechno a že toho budu
beze zbytku využívat. Nechala jsem si poslat časopisy
Aromaterapie, které do té doby vyšly a byly skladem a pročítala
jsem si je. Čím více jsem je studovala, zjišťovala jsem, jak jsou
mé vědomosti menší a menší. Tehdy jsem si uvědomila, jak
jsem byla naivní, když jsem si myslela, že už vím vše. Proto
jsem znovu byla na kurzech a vnímala vše ještě mnohem více
a uvědomila si, že pokud chci aromaterapii využívat, je nutné
učit se stále, neboť se vyskytují různé problémy, které dříve
nebyly v tak velké míře. Aromaterapie jde také dopředu a na
základě nových poznatků, nabízí i nová řešení. Dneska vím,
že to byly jak výrobky pana Hadka, tak i přístup kožní lékařky,
která mi svým hezkým přístupem dala i naději, že to bude lepší.
Běžně lidé začnou hledat jiné cesty až po vyzkoušení buď
„zaručené“ nabídky např. z reklam, nebo po zkušenosti klasickým léčením standardními léky, které povětšinou mají
mnoho negativních vedlejších účinků. Byť jsou vědecké, jim
však nepomohly. Víme, že dnes mají všichni málo času, a proto
pro mnoho lidí je prostě pohodlnější přenechat starost o své
zdraví lékařům. Jenže i lékaři mají času nedostatek. Přitom my
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samotní můžeme pro sebe udělat mnohem více než kdokoli jiný.
Jen je potřeba trochu pozměnit své myšlení, rozšířit si vědomosti a sami se můžeme snažit zjistit, co nám opravdu může
pomoci.
Jako kosmetička vidím mnoho problémů, které mé klientky
a klienty trápí. Pokud se chtějí podívat na svůj problém z trochu
jiné stránky než je běžné, je dobré vědět, že jim aromaterapie
může nabídnout opravdu pomoc. Během mých 11-ti letých
zkušeností s těmito výrobky se snažím všem – kteří si neví s nějakým problémem rady – poskytnout veškeré informace a pak se
nám daří nacházet účinné řešení, které aromaterapie poskytuje.
Ne lékaři jsou zodpovědní za naše zdraví. Jsme to my sami.
Vlastimila Kolarčíková
Mobil: 603 286 335,
E-mail: vlastimilakolarcikova@seznam.cz

Má zkušenost s Lipio-Sérem

D

louho jsem hledala kvalitní přípravek na pleť i oční okolí, vystřídala jsem mnoho zaručených přípravků jak z běžné sítě,
tak z lékáren. Až se ke mně díky kamarádce dostalo Lipio-Sérum.
Má pokožka je velmi citlivá a suchá, zpočátku po aplikaci se
přípravek doslova do pokožky vpíjel. Používám ho měsíc.
Denně i do okolí rtů a na tváře. Jsem velmi spokojená. Je mi
49 let a po používání Lipio-Séra se mi pokožka zpevnila,
nosoretní rýhy se vyplňují a obličej se mi prozářil a celkově
omladil. Žádné zarudnutí, olupování kůže – a to je vynikající.
Děkuji pane Hadek, že mi bylo umožněno Váš nový preparát
vyzkoušet.
Anička P. z Brněnska
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Jak jsem změnila účes

K

terou ženu by nepotěšily obdivné pohledy a poznámky na
adresu postavy, pleti nebo vlasů. Mně se to stalo v případě
vlasů. Měsíc před Vánocemi mi začali lidé chválit účes a říkat,
jak krásně jsem změnila barvu a oživila si vlasy. Nejprve jsem
nad tím jen mávla rukou a říkala si, že se jim to jen zdá. Pak
mi to došlo. Bylo to tím, že jsem razantně změnila péči o své
vlasy. Po absolvování základního kurzu aromaterapie jsem
doslova vyhodila do koše všechny šampony, kondicionéry
a tužidla na vlasy. Na zvědavé otázky ohledně mých vlasů jsem
začala zcela pravdivě odpovídat: „To nebyla kadeřnice, která
změnila mé vlasy, ale Karel Hadek, jehož preparáty jsem
začala používat.“ Co přesně se stalo? Jednak jsem se dověděla
o tom, že běžné šampony neprospívají vlasové pokožce. I když
jsem se šamponů nedokázala úplně vzdát, používám je jen
málo a vlasy si myji v předklonu tak, aby se šampon pokud
možno nedostal k pokožce hlavy. Jednou za deset dní si vlasy
ošetřuji mycím olejem na normální až mastné vlasy, po
kterém se účes krásně leskne. Myslím, že mým vlasům nejvíce
prospělo to, že jsem přestala používat kondicionéry a tužidla
na vlasy. Mám jemné vlasy, které nesnesou velké zatížení.
V nabídce preparátů Karla Hadka jsem našla „poklad“ – Vlasové
komonicové tonikum. Toto lehce nahradí kondicionér s tužidlem
dohromady. Na mokré vlasy tonikum nastříkám rozprašovačem a upravím pak účes tak, jak jsem zvyklá. Výsledek je
zaručen, vlasy jsou živé, lesklé, dobře se upravují a vypadají
skvěle. Že jsem změnila účes? Ale ne... jen jsem začala být
hodná na své vlasy a používám kosmetiku Karla Hadka.
H. B., vděčná uživatelka aromaterapeutických prostředků
Brno

zajímavosti, zkušenosti a rady uživatelů
Cayatherm a já

N

enapsat Vám jednu malou zkušenost s olejem Cayatherm
si nemohu odpustit. Ve volných prosincových dnech jsem
učila svoji dceru bruslit. Stále v předklonu a pak jeden špatný
pohyb a něco se mi „hnulo“ v zádech. Následně už jsem musela
stát jen rovně, ani malý předklon nebyl možný. V první fázi
jsem měla i pocit, že se nemohu nadechnout.
Vzpomněla jsem si, že jsem si na základě
článku z čísla 4/2007 na str.14–15 objednala olej Cayatherm (i když se mi zkušenosti zdály malinko nadnesené).
Po příchodu domů mě manžel namazal,
zabalil do fólie a po obědě jsme znovu vyšli
na rybník. Cítila jsem pouze velké teplo
a minimální bolest – v porovnání s tím, co
mne potkalo ráno. S fólií jsem šla i spát,
druhý den jsem ani nevěděla, že se mi něco
přihodilo. Je to super věc i na lupénku ve vlasech (to malinko
nadnesené beru zpět!). Stačí dvakrát namazat a je po problémech. Už asi měsíc nemám žádné potíže.
Mějte se hezky a těším se na nový časopis.
Zdraví D. B.

Vůní proti depresi

T

éměř každý den se setkáváme s lidmi, kteří jsou přetažení,
unavení, vystresovaní a stěžují si na deprese. Je nutné hned
v úvodu uvést, že lidí postižených úzkostí a depresí přibývá, ale
ne každá deprese je nemoc (jako taková je pak řazena mezi takzvané
poruchy nálady, od špatné nálady nebo smutku se liší trváním, intenzitou atd.).

Pokud se pojem „deprese“ dostal do našeho slovníku, pojďme
si ho malinko objasnit. Za vznikem depresí stojí mnoho faktorů.
Patří k nim například genetické dispozice, dlouhodobý stres či
akutní náročné události (úmrtí, rozvod, propuštění z práce
atd.). Deprese může být následkem některých onemocnění
nebo dlouhodobého užívání léků. Deprese se projevuje pocitem beznaděje, bezdůvodnými obavami a úzkostí, pocity
méněcennosti nebo pesimismem. Postižený depresí se neumí
radovat ze života, nezajímá se o sebe ani o svou rodinu a své
přátele. Objevují se poruchy spánku, ztráta energie a únava.
Příznaků je mnohem více a informace o depresích jsou dostupné
ve velkém množství literatury.
Proti počátečním projevům deprese lze účinně bojovat mnoha
způsoby: změnou životního stylu, odpočinkem, sportem, procházkami na čerstvém vzduchu, pěknými zážitky s blízkými
lidmi atd. Účinným pomocníkem v boji proti úzkosti a depresi
může být i aromaterapie. Z nabídky aromaterapeutických preparátů jsou velmi účinné éterické oleje v aromalampách nebo
koupele v příjemně voňavé vaně. Z koupelových olejů můžeme
doporučit šalvějový (pomáhá při tělesné i duševní únavě
a zbavuje strachu, úzkostí a deprese), grapefruitový (příjemná
osvěžující vůně pomáhá odplavit nežádoucí stres), meduňkový (uvolňuje, působí proti stresu), levandulový (uklidňuje,
má silné antidepresivní účinky, bohužel nevhodný pro osoby
s nízkým tlakem), pelargóniový (uvolňuje a uklidňuje, odstraňuje úzkost a nervozitu), z růžového dřeva (uklidňuje, působí
proti stresu a nervozitě, vhodný i pro osoby s nízkým tlakem).
Až se budete cítit unavení a přetažení, zkuste sáhnout po
voňavém koupelovém oleji od Karla Hadka. Poproste své blízké
o hodinu času, napusťte si vanu plnou teplé vody, provoňte ji
vybraným olejem, zapalte si pěknou svíčku a ve vodě relaxujte.
Ať máte pěkné a pohodové dny.
Helena Bízová, sociální pedagog, Brno
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z vašich dopisů
Píšu nejen Vám, pane Hadek,
ale i ostatním Vašim fandům a fanynkám.
Působím jako kosmetička v zavedeném salónu krásy v centru
Brna. K používání aromakosmetiky AKH mě přiměli sami
klienti. Chtěli být ošetřováni Vaší olejovou aromakosmetikou,
kterou znali od známých. Olejíčky AKH používám jednak profesně
k masážím, zábalům, čištění pleti, při pedikérských výkonech
i k oživení vzduchu v salónu a také aromakosmetiku objednávám podle přání svých klientů pro domácí použití. Každý měsíc
se mi nashromáždí dlouhý seznam požadavků a objednávám
zboží v Uherském Brodě mailem. Za pár dní je balík zpátky, tak
do týdne mají zákazníci olejíčky doma. Pak už jen čekám na
jejich ohlasy. Při příští návštěvě mého salónu mi pak vyprávějí
své úspěchy s aromakosmetikou i své stížnosti.
V naprosté většině jsou však spokojeni. Oleje do koupelí nemají
chybu, balzámy na rty používají téměř všichni, Intimu a Intimiss
také, krémy na ruce postižené ekzémem přináší úlevu.
Problémy bývají s obličejovou kosmetikou. Ne každý totiž umí
svoji pleť odhadnout a vybrat si ten správný krém napoprvé.
Třeba si klientka koupí Gelée royalle, tedy s mateří kašičkou,
protože to chválí kamarádka, a po bouřlivé kožní reakci teprve
přijde na to, že je alergická na včelí produkty. Každý zákazník
si prostě musí pečlivě vybrat a odzkoušet.
Nejpoučnější však jsou příběhy mých klientů o nechtěných
záměnách. Myslím, že už se i o tom v časopise Aromaterapie
psalo. Stává se to docela často. Kdo má v koupelně celou výstavu
Hadkových bílých flaštiček se zeleným potiskem s droboučkým
písmem, ten to zná. A je hodně lidí, co mají sbírku třeba deseti
i dvaceti preparátů a všechny je používají, to mohu potvrdit.
Všechny jsou skoro stejné, velice lehce zaměnitelné. Zrovna
nedávno mi klientka vyprávěla, naštěstí se smíchem, že si po
ránu před cestou do práce nastříkala na vlasy místo komonicového tonika spray Deoprofuss proti pocení nohou. Sice voněla,
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ale vlasy si stejně musela umýt a do zaměstnání přišla pozdě.
Jiná paní je zvyklá si vyplachovat ústa po vyčištění zubů olejem Dentarom. Je příjemně deodorační, voní po šalvěji, mátě
a citronu. No a omylem sáhla po komonicovém toniku na
vlasy. Vypláchla si pusu a bylo to prý nemilé. Směs komonicového extraktu a panthenolu s lihem zkrátka nečekala. Situaci
na poličce vyřešila tím, že si na lahvičky nalepila barevné
rozlišovací nálepky.
Některé historky jsou veselé, jiné varující (např. když si při
mazání kolene nevědomky protřete oko rukou od Thermobalzámu).
Jsou to užitečné a poučné zkušenosti pro mé klienty, pro mne
jako profesionální kosmetičku. A pokud se rozhodnete můj
příspěvek otisknout, pak i pro čtenáře Aromaterapie.
B. P. Brno
Vážení,
jsem již starší člověk, bolí mě klouby a olej Cayatherm mi koupila dcera. Objednává vaše oleje na koupání i na masírování
už delší dobu a zřejmě je velice spokojená, protože na
Cayatherm pěla chválu, i když ho jako novinku ještě neměla
odzkoušený na sobě. Je rehabilitační sestra v nemocnici
a masíruje po večerech doma známé a příbuzné. Pravidelně mi
v sobotu při obvyklé návštěvě masíruje ramena a boky, tedy
kyčle. Ve svém věku (60 let) mám již klouby zanesené bůhví
čím. Jen pomalu se rozhýbávám, bolesti ramen a bolesti v okolí
kyčelního kloubu mě budí i v noci ze spaní. Dcera běžně používá k mazání podobných záležitostí krém Thermobalzám a nyní
olej Cayatherm. Oba voní úžasně. Již v momentě, kdy se položím
a svěřím své ztuhlé tělo dceři – masérce, si libuji ve vůni skořice,
pepře a jalovce. Dcera mi Cayathermem promaže okolí ramen,
zad, boky, kyčelní klouby. Cítím, jak koření prolézá pod kůži
a ostře rozehřívá a probouzí k aktivitě mé staré líné svaly
a unavené klouby. Aby se prý účinek brzy nevytratil, ale

z vašich dopisů
působil dlouho vevnitř pod kůží, dostanu vždy zábal z potravinářské fólie na ramena, záda i boky. Dvě hodiny si připadám
jako dobře okořeněný řízek v průhledném obalu. Za tu dobu už
samozřejmě oblečený vypiji s dcerou a rodinou kafe a prodebatujeme spoustu věcí. Pak mi dcera – masérka sundá fólii,
poplácá mě a je nám fajn. Jdeme na procházku, šlape mi to
a následně alespoň dvě noci spím bez bolestí. Takže, díky za to!
Ivan B. Brno
Vážená redakce,
ráda bych se podělila o svoji zkušenost ryze dámského charakteru. O používání Candisanu při gynekologických problémech.
Candisan jsem začala používat již dříve na základě informace
v katalogu preparátů AKH. Píše se tam, že je to speciální směs
éterických olejů – levandulového, čajovníkového, mateřídouškového, šalvějového a myrhového používaná pro intimní hygienu.
Přidáním do rostlinných olejů se získá jemný olejový preparát
šetrný pro citlivou pokožku pohlavních orgánů. Koncentrovaný
jej lze nakapat na tampon a zavést do pochvy. Působí prý
i proti Candidě albicans.
Záměrně popisuji návod na používání, aby bylo jasné, že je to
velice intimní záležitost. A tahle osobní záležitost spojená
s výtoky a svěděním trápí tak velkou skupinu žen. Každá rada
je tedy užitečná.
Víme, že tyhle gynekologické potíže mají souvislost se stravou,
oblékáním, pohybem, imunitou atd. Teorie jsou sice pravdivé,
ale vždy zaujme spíše to, co můžu teď hned udělat, aby to
nesvědilo, nedráždilo, neobtěžovalo. Umývání Intimou je
samozřejmostí, občas je ale potřeba přitvrdit a sáhnout po
silnějším preparátu. Tím Candisan je. Dá se použít na tampon
a zavést do pochvy. Éterické oleje v Candisanu jsou koncentrované, chvíli to může i štípat, hlavně pokud se použije „pro jis-

totu“ trošku víc. Jenže problém v tuto chvíli byl už taky koncentrovaný a chvíle štípání se snese. Důležité je, že tuhle kúru
nesnáší ony škodlivé (mini) breberušky uvnitř a po několika
aplikacích (2–3 dny, 1–2x denně) zmizí.
A ještě jednu informaci na závěr. Zajímalo mě, jestli lze
Candisan používat v případě, kdy je zavedena nitroděložní
antikoncepce. Nerozpustí se silonová vlákna? Nebudou éterické
oleje reagovat s uvolňujícími se hormony (Mirena)? Zeptala
jsem se přímo gynekoložky, která má zkušenosti jak s antikoncepcí, tak s kosmetikou AKH. Ta mi jednoznačně potvrdila
spolehlivost Candisanu, vhodnost i při zavedení nitroděložní
antikoncepce. Dámy, nemusíme se obávat. Účinky se nevyruší.
Candisan není „anti-antikoncepce“.
Mgr. Eva S. Havlíčkův Brod

Vážený pane Hadku,
ještě nikdy jsem nepsala do žádného časopisu, ať již odborného,
nebo nějakého se zábavnou tematikou, ale teď mě něco moc
silného nutí Vám napsat.
Před nějakým časem jsem navštívila veletrh Esoterika na
výstavišti v Praze a s pocitem, „že jsem zase doma – jako že je
mi mezi těmito lidmi moc dobře“, jsem obcházela všechny ty
úžasné stánky s nabídkami převážně mně sympatických věciček
pro duchovní „posouvání“ se kupředu. A vtom jsem se ohlédla
za nějakým stánkem a vidím: „Karel Hadek... aromaterapie...“
a pod informační „masáží“ od jisté paní Anastázie Skopalové,
že abychom si nepletli „jitrnice s Pardubicemi“,jsem si říkala:
„Jo holka, zase nějaký parazit se na Vaší firmě pase...“ a s nechutí
jsem onen stánek opustila. Na danou situaci jsem už potom
zapomněla a dále jsem se tím nezabývala. Běžely měsíce...
a pak jsem navštívila jednu kamarádku, kosmetičku, která
u Vás absolvovala řadu kurzů a u ní jsem se dozvěděla velmi
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zajímavé věci. Zjistila jsem, že Vaše kosmetika vlastně vůbec
nebyla Vaše. Začaly se mi protáčet oči z těch všech podivných
informací, zejména z Vašich NOVÝCH, krásných časopisů
a NOVÉHO katalogu. Ale proč Vám píši?
Chci Vám touto cestou poblahopřát k tomu, že jste se nám takřka
„vyloupnul“ ze slupky příšerných nánosů vytvořených od
„podivných kolegyň“, které zahalily tu Vaši nádhernou dušičku,
která nepřestala myslet na nás, spotřebitele. A tak už se moc
těším, až od zmíněné kamarádky obdržím tu skvělou, konečně
hadkovskou, kosmetiku, která, jak už nyní jdou ke mně zvěsti,
je asi tak stonásobně lepší. Celkem z pochopitelných důvodů,
že? Moc jsem se pobavila nad jedním kresleným vtipem v prosincovém časopise o bambuckém másle. Však ono to máslo
spadne na správně „vysušené“ hlavy, aby už konečně promastilo
ty rozvrzané mozkové závity, které se nějak zadrhly. Hned bych
taky trochu toho másla přihodila...
Přeji Vám k tomu nadcházejícímu vánočnímu času hodně
nápadů pro Vaši práci, aby kolem Vás stáli jen samí pozemští
andělíčci, kteří Vám budou pomáhat v tom, abyste mohl dělat,
co je Vám vlastní. A už se těším na příští číslo aromaterapie,
protože ty, co jsem dostala od kamarádky, jsem zhltla jako kdybych 14 dní nic nejedla.
Díky moc, pane Hadku... jste super... a věřte... vše dopadne
DOBŘE !!!!!
Ludmila R.
Vaše staroNOVÁ obdivovatelka účinků aromaterapie od Vás

Hurá, jaro...
Dny se pomalu prodlužují, sluníčko a vůně jara nás pomalu
lákají ven. Nechci nyní chválit opalovací oleje, ty jistě přijdou
na řadu v příštím čísle. Dnes bych se chtěla zmínit o preparátech méně chválených.
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Přišla doba, kdy vyndáme kola, oprášíme tenisové rakety
a budeme svá těla nutit k většímu výkonu. Každý to dělá z jiného
důvodu, pro dobrý pocit, pro radost z pohybu, pro svalnatá
těla, pro radost z vítězství, potřeba zhubnout. Někdy nadbytečná
kila nejdou dolů ani po zvětšené fyzické námaze a úpravě stravování. Špatná funkce metabolismu je problémem velké části
populace jak žen, tak mužů a dokonce i dětí. Metabolismus je
složitý děj při němž se složky potravy rozkládají až na využitelné elementární částice. Část z nich tělo použije na stavební
materiál, něco na tělesnou činnost a zbytek uloží. Zůstává
i část, která se musí vyloučit. Tento proces je velice složitý a ne
vždy proveditelný. Metabolity nevyužité a nevyloučené se stávají
jedem ohrožujícím lidský život. Poruch metabolismu je několik
a každá má jinou příčinu. Za všemi však je životní styl a špatné
stravování.
V každém případě pro zrychlení látkové výměny můžeme
použít program Cellu-Therap. Neodstraníme sice příčinu, ale
pomůžeme přírodní cestou řešit důsledek. Použití těchto preparátů spolu s fyzickou námahou je daleko účinnější, působí na
tuky v kůži, prohřívá svaly a šlachy i ty zkrácené, zabraňuje
otokům, prostě zrychluje látkovou výměnu. Přidáme-li vyváženou stravu, vhodný pitný režim, lymfo-masáže, případně zábaly
s masážemi – formování postavy, uděláme velikou službu sami
sobě, kterou později oceníme. Sprchový olej Cellu-Therap použijeme po sportovní aktivitě nebo při ranní či večerní sprše.
Můžeme ho prostřídat se SO šalvějovým nebo grepovým.
Pravidelným používáním se zmírní pocení a naše tělo bude příjemně vonět. Před jízdou na kole či běháním použijeme masážní
olej, ale ošetřené partie nebalíme do fólie. Koupelový olej jalovcový se mi osvědčil na rychlou regeneraci po výkonu, jak se
říká ,,Bolí mě celý člověk.“ Taková dvacetiminutová voňavá
lázeň dělá divy a člověk je jako znovuzrozený. Krém použiji při
masáži a následném zábalu, ale samozřejmě jde to i s olejem.
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Zmíním se i o krému Tenarene Akut. Pánové, pokud při fotbale,
nohejbale, floorbale a jiných tomu podobných sportech dostanete
míčem, stačí vetřít tento zázrak a modřina je zažehnána
a bolest ustupuje. Stejně dobře se osvědčil u tenisového a squashového míčku.
Nemusí jít zrovna o sportovní námahu. Jaro láká na zahrádky,
sluníčko svítí a svítí, je svěží vzduch a nám se nechce domů.
Chceme vše udělat, vždyť je tak pěkně a tak ryjeme, hrabeme,
připravujeme záhonky a druhý či třetí den nemůžeme z postele,
natož udělat pár kroků. A ta bederní páteř! Pokud nepomůže
koupel s Cellu-Therap, vzpomeňte si na masážní olej Cayatherm,
který byl představen v minulých číslech Aromaterapie.
Prohřívejme tělo, zrychlujme metabolismus, užívejme jaro...
Michaela Švorcová – Kosmetička
Heřmanův Městec
E-mail: salonaura@seznam.cz

Jaro se kvapem blíží a dříve než zaťuká
na dveře, jistě stihnete tento...
1. Která surovina je použita u krémů Leciderma Shea
jako jediný emulgátor?
a) Pantenol
b) Lecitin
c) Shea Butter

...malý kvíz

2. Která kombinace složek je obsažena v Dětském mycím
mandlovém oleji Baby?
a) Jojobový olej, éterické oleje – růžový, z pomerančových květů
b) Shea Butter, éterické oleje – heřmánkový, Litsea Cubeba
c) Éterický olej heřmánkový, jojobový olej, Shea olej
3. V kterém preparátu je obsažena voda?
a) Schoko-Pack
b) Depilol
c) Femishea
Každý kdo správně odpoví na všechny tři otázky a odpověď
zašle nejpozději do prvního jarního dne bude zahrnut do slosování. Pět vylosovaných obdrží poukázku na odběr kosmetiky
v hodnotě 500,- Kč.

Katalog si nemusíte půjčovat!
Lze jej objednat na adrese:

Aromaterapie
Karel Hadek
Předbranská 415

688 01 Uherský Brod
e-mail:
objednavky.akh@email.cz
Tel.: 572 630 694, O2: 607 714 232, Vodafone: 775 107 345, T-Mobile: 739 785 411, fax: 572 637 767

25

poradna Karla Hadka
Vážení,
již jednou jsem prosila o odpověď na mou otázku ohledně
vhodnosti přípravku Lympha Pack na křečové žíly – nadváhou
netrpím, celulitidu nemám. Mám někdy spíše pocit, že mě po
zábalu žíla bolí. Dále jsem si četla v poslední Aromaterapii
o všestranném použití Cayathermu – manžela bolí Achillova
šlacha, má po operaci, je v tomto případě Cayatherm vhodný?
A na křečové žíly jej mohu také použít?
Děkuji za odpověď
Mgr. Z. Z.
Vážená paní magistro,
děkuji Vám za důvěru, se kterou se na mě obracíte. Velice se
omlouvám, že jsem Vám nemohl odpovědět obratem, ale krom
jiných „maličkostí“, které musím permanentně vyřizovat, jsem
hodně i na cestách a kurzech Aromaterapie.
Ale nyní k Vašemu dotazu. Lympha Pack je preparát, jehož
účinnými složkami jsou éterické oleje, jež povzbuzují tok lymfatických tekutin. To je samozřejmě u problému křečových žil
žádoucí, přesto se domnívám, že pro tyto účely by byla daleko
vhodnější aplikace speciálního preparátu, masážního oleje
Preventy. Účinky tohoto preparátu jsou u tohoto problému
daleko komplexnější. Preventy mimo jiné obsahuje i éterické
oleje mírně snižující vnímání bolesti.
Co se Vašeho manžela týče, Cayatherm je jak novinka, tak
i specialita právě na bolesti. Doporučuji ho jako náhražku
tablety při bolestech jakéhokoli druhu a to bez vedlejších
negativních účinků. Samozřejmě, že i po Vámi popisovaném
zákroku, tedy po operaci Achillovy šlachy, je to volba číslo jedna.
Díky jeho prohřívacím účinkům dochází k uvolnění, a tím
i ke zvyšování elasticity šlachy a snižování bolestivosti.
Taktéž použitá směs éterických olejů je proti bolestem mimořádně účinná. Předpokládám, že pokud nebude operovanou
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nohu nadměrně zatěžovat, měla by použitím Cayathermu
s postupem času vymizet i bolestivost.
Co se Cayathermu a křečových žil týče, to není zrovna ideální
kombinace díky jeho prohřívacím a prokrvujícím účinkům.
Bolesti, které mohou křečové žíly doprovázet, mají ale k pocitu
ideálního stavu podstatně dál. V tomto případě bych
doporučoval nanášet Cayatherm výhradně jen na navlhčenou
pokožku v co nejmenším množství. Nikoli vmasírovat, ale jen
co nejjemněji vetřít. Přesto však doporučuji nejdříve vyzkoušet
výše jmenovaný preparát Preventy.
Jako odměnu za Váš dotaz Vám masážní olej Preventy nechávám zaslat a přeji, aby pomohl.
Karel Hadek
Dobrý den pane Hádku.
Prosím Vás, mohl byste mi napsat nějaké informace
k „Polyethylglykolu“/PEG/? Jde mi hlavně o to, jaký negativní
vliv má tato látka na kůži a podkoží a má-li i jiný dlouhodobý
negativní efekt. Jedná se mi hlavně o masti a krémy, neboť na
ně se soustřeďují některé dotazy mých zákazníků. Nejedná se
o výrobky Vaší společnosti. Také bych chtěla vědět, zda existuje
relativně bezpečné množství této látky na 1gr. obsahu. Děkuji
za ochotu.
S pozdravem I. H.
Vážená paní Ivano,
Polyethylenglykol je syntetizovaná chemická substance, která
může být, dle molekulární struktury, jak tekutá, tak i pevná.
V kosmetice se používá jako zahušťovadlo, jako látka hygroskopická i jako stabilizátor. Kosmetické využití pak daleko
šířeji nachází různé suroviny, kde součástí molekuly jsou
ethylenglykolové jednotky. Povětšinou se jedná o emulgátory.
Snad i poznámka pro Ty, kteří se účastnili kurzu Aromaterapie
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– čím více ethylenglykolových jednotek, tím vyšší HLB hodnota!
A samozřejmě, tím také dále od HLB hodnoty emulgátorů pokožky.
Zde, dle mého názoru, bych viděl klíč k hodnocení jeho vhodnosti (tedy nikoli bezpečnosti z hlediska chemického) pro
použití v kosmetických výrocích. Vzoreček by byl celkem jednoduchý – čím vyšší počet ethylenglykolových jednotek, tím
vyšší HLB hodnota a tím menší vhodnost. Vysoký podíl PEGemulgátorů s vysokou HLB hodnotou nejen může, ale fakticky
narušuje přirozenou, tedy fyziologickou emulgaci pokožky.
Důsledkem pak je, mimo jiné, i její vysoušení a ztráta vlhkosti.
V minulosti byly tyto suroviny značně nevhodné pro použití
v kosmetice. Sám jsem na to ve svých vyjádřeních upozorňoval.
Nikoli sám polyethylenglykol, popřípadě suroviny s PEG, ale
při výrobě – syntéze – vznikaly tak zvané technologické vedlejší
produkty (diplomatické vyjádření), srozumitelněji a „češtěji“
pak vyjádřeno – technologické jedy. Dnešní výrobní technologie jsou natolik zdokonaleny, že lze říci, že tyto látky jsou
naprosto bezpečné.
Je zde samozřejmě jisté riziko jejich dovozu někde z Číny
či Indie, kde jejich čistota může být diskutabilní. Pochopitelně,
že jejich bezpečnost je zaručena za předpokladu, že výrobce
kosmetiky má k zakoupené surovině i analytický certifikát,
vztahující se k dané šarži suroviny, který čistotu a tím nezávadnost PEG-suroviny z tohoto pohledu, jak potvrzuje tak i garantuje.
Přesto co píši se však jedná o syntetiku, tedy chemii a v praxi
nutno tak dalece jak jen to jde, hledat „přírodní“ řešení. Byť
někdy to není vůbec jednoduché. Nejen, že příroda je mnohdy
(z pohledu člověka) nedokonalá, ale i někteří jedinci mají
opravdu kuriózní přístup k definování přírodní kosmetiky.
Obsah je nezajímá, stačí dobře viditelný nápis „přírodní“ na
obalu. Stačí se projít např. po supermarketech a jeden jde do
„vrtule“, když vidí to nepřeberné množství „přírodních pěn do
koupelí, zaručeně přírodních sprchovacích gelů či jak jinak

než úplně přírodních šamponů. Nejednou se mi stalo, že např.
u kopřivového šamponu s krásným velkým vyobrazením
kopřivy a malým až nečitelným údajem o složení výrobku
v INCI jsem přivřel oči a vnutila se mi představa výrobce křečovitě držícího svazek kopřiv z nichž (nejen silou vůle, ale
i hydraulického lisu) ždíme a ždíme neexistující, byť takto
označený a pojmenovaný „přírodní šampon…“
Milá paní Ivano, musel jsem se smát Vaší poznámce, že se
nejedná o výrobky naší společnosti. Ve chvíli, kdy píši na nějaké
téma, ať pozitivně či negativně, je to samozřejmě i o naší společnosti. Mohu Vám garantovat, že „dobré“ věci budou dobré
všude, stejně tak jako „špatné“ budou špatné vždy a všude.
Příroda bohužel (či bohudík..?) nenabízí něco jako poslaneckou
imunitu a úplatky též nepřijímá…
Z toho, co jsem uvedl, je zřejmé, že na Vaši otázku zda existuje
relativně bezpečné množství této látky na 1 gr. obsahu, nelze
odpovědět jinak, než že vůbec nezáleží na PEG, ale jeho čistotě.
Snad jen na závěr, i zde jde zase o politikaření. Znám mnohé
výrobce, kterým používání PEG-surovin v dobách, kdy byly
znečištěny, vůbec nevadilo a vesele tyto suroviny používali
a dodávali ve svých výrobcích na trh. Dnes používají tuto
zastaralou argumentaci jako reklamní trhák, neboť přestoupili,
byť poněkud opožděně, na jiné suroviny. A ještě malý příměr.
Samotná kuchyňská sůl je z tohoto pohledu daleko toxičtější.
Doufám, že jsem Vám svou odpovědí alespoň trochu pomohl.
Karel Hadek
Vážený pane Hadku,
velmi mě zaujal Váš katalog, nejen svým obsahem a rozsahem
nabízených produktů, ale také způsobem zpracování. Je výborné,
že podáváte rovněž obecné informace o přírodních kosmetických výrobcích, a tak zvyšujete povědomost lidí o tomto
způsobu péče o naše tělo.
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Já sama se o přírodní kosmetiku a aromaterapii velmi zajímám, zatím však pouze jako laik, který ji využívá na sobě
a své rodině, a proto vím, že výrobky, které nabízíte, jsou skutečně výborné. V jedné oblasti ve mně nicméně zůstávají trochu
pochyby, a to je péče o zubní dutinu. Pro svou roční dcerku
používám zubní gel od konkurenční firmy Weleda, který stejně
jako Váš zubní olej neobsahuje fluor. Tuto problematiku jsem
konzultovala s lékařem, který odpovídá na dotazy zaslané
firmě Weleda a který je stejně jako Vy odpůrcem fluorizace zubních past. Zubní gel proto používám, nicméně ve mně trochu
pochyb zůstává – vyjádření lékařské komory ohledně doporučeného množství fluoru je přeci jen jiné a ačkoli byla fluorizace
pitné vody pozastavena jako neopodstatněná, údajně se od
doby, kdy byla plošně zrušena, zvýšil výskyt zubního kazu
u dětí. Stejné pochyby mě samozřejmě napadají i ohledně mého
„přestupu“ ze zubní pasty na Váš zubní olej. Opíráte se prosím
o nějaké studie či na jakých zkušenostech stavíte ohledně
obsahu fluoru v zubní pastě (gelu, oleji). A pokud fluor ne
v zubní pastě, odkud ho tedy brát?
Moc děkuji za odpověď
S pozdravem Mgr. K. B.
Vážená paní magistro,
děkuji za Váš mail i dotaz, který jste mi poslala.
Jsem rád, že se Vám katalog kosmetických výrobků líbí. Od
samého začátku razím cestu, že katalog by měl klienta informovat. Obrázky modelek či superhvězd, byť s naprosto dokonalým
make-upem, či další běžné náležitosti komerčních propagačních
prostředků – jak konstatuji – nemají vliv na kvalitu kosmetiky,
pouze na její vyšší cenu...
Již když jsem začínal s kosmetikou, stál jsem před otázkou,
co dělat. Odpověď pak byla celkem jednoduchá. Zatímco „antikosmetiky“ je na trhu víc než zdrávo, ta kvalitní se musí
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i v poledne hledat za použití proklatě dobře svítící baterky...
No a co se týče Vašich pochybností ohledně fluoru (jsou tím
pochopitelně míněny jeho používané formy, tedy soli), je to
přece jen a jen stopový prvek jako řada dalších. Na jednu stranu
je v lidském organismu nezbytně nutný a jeho nedostatek má
dobře známé negativní důsledky. Při jeho předávkování se
pak projevuje jeho toxicita.
Vím, že jsou na světě lokality, kde je tento prvek nedostatkový.
Ale pryč jsou ty doby, co jsme na zahrádce či políčku u domu
vypěstovali to jsme sklidili a také snědli. Při dnešním „globálním“ zásobování potravinami by se dle mého názoru již
nedostatek fluoru neměl objevovat. Jako technicky vyspělá
společnost máme k dispozici analytické metody. Každý, kdo by
měl pochybnosti (a to se netýká jen fluoru), si může nechat
udělat např. analýzu stopových prvků z vlasů. V případě
potřeby pak lze nedostatkové stopové prvky přijímat ve formě
např. potravinových doplňků.
Mohu Vás ubezpečit, že vyjádření (stomatologické) lékařské
komory ohledně doporučeného množství fluoru beru jen jako,
slušně vyjádřeno, komerční záležitost. Je zajímavé, že stejná
komora nezveřejňuje výsledky výzkumů, kde bylo konstatováno,
že nadměrné „konzumování“ fluoru (solí) vede ke zvýšenému
výskytu rakovinových onemocnění v ústní dutině. O jejich
opravdu „excelentní odbornosti” svědčí i fakt, že se mnozí výrobci
tensidových zubních past honosí jejich doporučním k požívání
této sbírky chemikálií, která dle mého jaksi v ústech nemá co
pohledávat. Ale co, čím dříve lidé budou mít díky zubním pastám
problémy, tím dříve budou muset – nikoli k pekaři – ale k zubaři.
Být pak zubařem a mít jeho úhel pohledu na věc, asi bych v zubních pastách s fluoridy a tensidy též viděl chlebodárce...
Další typickou ukázkou je i zrušení fluorizace vody. Správně
píšete, že byla zastavena jako neopodstatněná. Ale to je jen
společensky přijatelně formulovaná polovina pravdy. Zde se
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zcela jednoznačně prokázala škodlivost! Mezi námi, fluorizaci
vody kdysi nedoporučil žádný bezdomovec v tranzu po vypití
zbytku čistícího prostředku na okna nalezeného v popelnici,
ale fluorizace vody byla zavedena, samozřejmě jak jinak, než
na základě nejmodernějších vědeckých poznatků... Takže alespoň v tomto případě se musím ptát, co je to ta věda...?
Nemohu si odpustit poznámku, že v tomto případě bych jako
synonymum slova věda viděl slůvka „trapný kabaret“, pokud
ovšem pomineme finanční obnosy, které se kolem točí.
No a ještě na chvilku u toho předobrého fluoru zůstaňme.
Desítky klientů používajících „vědecky fluorizované” zubní
pasty trpěli na problém odborně nazývaný akné peroralis.
Tedy zánětlivé procesy v oblasti kolem úst. Ve chvíli, kdy
vyřadili z použití jmenované zubní pasty a začali používat
zubní olej, se akné peroralis samo od sebe, „čistě nevědecky“
vytratilo. Tak trochu „je mi líto“, že to není vědecký, ale empirický poznatek. Garantuji však, že těm postiženým je to zcela
fuk. Oni mají prostě radost, že se daného problému zbavili.
No a na konec nezbývá, než odpovědět na Vaši otázku, odkud
brát fluor. Jak už jsem výše uvedl, jako důležitý považuji termín
optimální množství. Dokud nejsou k dispozici analytické
výsledky, neřešil bych ani, odkud ho brát. Většinou se v oblasti
optimálních hodnot pohybujeme. Pokud by se analyticky prokázal jeho nedostatek, potom bych doporučoval buď minerální
vody s vysokým obsahem fluoridů, či přesně definované dávky
tohoto prvku např. v tabletách. Jako odměnu za Váš příspěvek
Vám posílám zubní olej, byť bez fluoru, tenzidů i doporučení
vědců z komory (nebo kamory?) ...
Karel Hadek
Dobrý den, prosím Vás o zaslání Katalogu preparátů.
Moje kosmetička mě upozornila na „návrat“ p. Hadka, velmi se
raduji.

Pane Hadku, mám velkou prosbu – před rokem mě začala trápit chladová alergie. Nevím, jestli s tím máte nějaké zkušenosti.
Mohl byste mi případně poradit, jak nejlépe přežít přechod ze
zimy do tepla bez otoků a úporného svědění? Na zimu se vždy
těším, miluji zimní radovánky, procházky kouzelnou zimní
krajinou, ale toto období se pro mě stalo noční můrou. Kožní
lékař krčí rameny, předepsal mi Xyzal a Prednison.
Děkuji za Váš čas i případnou odpověď.
Přeji Vám šťastný a úspěšný nový rok.
R. T.
Vážená paní,
hned v úvodu jsem se musel zasmát, nikoli Vašemu problému,
ale dotazu, zda s tím mám nějaké zkušenosti.
Odpověď není vůbec jednoduchá. Potřebuji na ni totiž dvě
slova. ANO a NE.
Abyste rozuměla. Já sám nikoli, ale tady ta potvůrka trápí mojí
manželku. Dalo by se tedy říci informace o průběhu permanentní a ještě k tomu z první ruky.
Přestože slovní spojení chladová alergie chápeme jako jeden
celek, dle mého názoru v sobě spojuje několik problémů.
Po celou dobu existence člověka na této planetě byl životní styl
naprosto odlišný od toho dnešního. Teple vytopené byty a kvalitní, před chladem chránící oděvy, jsou jedněmi z několika
důvodů, proč může dojít k jednomu relativně závažnému problému, kterým je narušení termoregulačních procesů v lidském
organizmu. Následkem pak nejsou jen častá nachlazení
a z toho vyplývající nemoci. Tělo tak nezvládá regulaci tepelných výkyvů a jedním z projevů může být i alergie na chlad.
Termoregulační procesy jsou součástí imunitního systému, jde
tedy o jeho narušení. Toto narušení se pak může projevovat
různými způsoby. Jedním z nich může být i skutečnost, že stejně jako někdo reaguje alergicky na nikl, jiný prostě na chlad.
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Velmi důležitou roli zde hraje i psychika. Již samotný strach,
v tomto případě z chladu, při vědomí důsledků může být jedním
z vyvolávacích faktorů. Z jistého pohledu lze člověka označit
jako biochemickou laboratoř, která je řízena i psychickými
podněty. Samozřejmě, že u chladové alergie hraje svoji roli
i histamin. Zde je pak zpětná vazba na řízení tělesné termoregulace, regulaci krevního tlaku, vnímání bolesti a též svědivosti.
Svoji roli zde zcela jistě hraje i strava. V zimě v rámci ročního
biorytmu se člověk díky nedostatku slunečního záření nachází
v útlumu a některé potraviny, které požívá, jsou z historického
hlediska pro toto období netypické až nevhodné. Jiné potraviny,
jako např. ryby, sýry, jahody, citrusy, mléko a mnohé další,
jsou bohaté na histamin. Odbourávání histaminu pak právě
v zimním období může být zhoršeno oním biologickým útlumem. Stejně tak ale je možný nedostatek látek, které histamin
odbourávají. Standardně je histamin v organismu odbouráván
pomocí diaminoxydázy.
Co se samotného léčení týče, doslova a do písmene dobrá rada
nad zlato. Vámi používaný lék Prednison je kortikoid se značnými vedlejšími účinky. Nevím, nevím, zda jste měla tak silné
a jinak nezvladatelné záněty, že bylo nutné jej receptovat.
Xyzal je pak antihistaminikum, které jak jsem se výše zmínil,
zmírňuje důsledky histaminem vyvolávané.
Dle mého je pak důležitá práce s psychikou. Jako dobré psychotonikum lze doporučit tablety s výtažkem z léčivky třezalky.
Osvědčila se u problémů, které se zhoršují právě nedostatkem
slunečního záření. Její účinek spočívá i ve fotosenzibilizujících
schopnostech, kde pak i minimální množství slunečního záření
je organizmus schopen daleko lépe využít.V mnohých případech pomáhá pobyt u moře, dobré výsledky vykazuje otužování
a jako u všech alergií, i u té chladové, je potřeba přivést do
rovnováhy imunitní systém, který v tomto případě reaguje
neadekvátně na chlad.
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Jedním z pomocníků zde může být i eleutherococcový extrakt.
Mimořádnou péči pak nutno věnovat i samotné pokožce. Při
teplotách kolem 7 °C a nižších se snižuje produkce vlastních
kožních tuků. V žádném případě nepoužíváme krémy, které
obsahují vodu! Její odpařování by pokožku nadále ochlazovalo
a dokonce je zde při rychlejším pohybu (např. lyžování) i obrovské riziko omrzlin.
Zde lze použít regenerační obličejové oleje, u mnohých se
excelentně osvědčilo bambucké máslo, které vytváří na pokožce
ochrannou bariéru a jako bezvodý tuk má i dobré termoizolační
vlastnosti. Může zde být malý problém s jeho používáním,
neboť pokud je studené, má pevnou konzistenci. Před použitím jej doporučuji ohřát na 28–30 °C, kdy při této teplotě
změkne a nechá se dobře nanášet.
V úvahu přichází i přidání některého prokrvujícího oleje
(např. rozmarýn), pokud tento pokožku nedráždí.
Na vyzkoušení Vám zašlu specialitku, která by Vám mohla dle
mého názoru posloužit. Jmenuje se Wintershea a je to bezvodý balzám, který jsem vyvinul na ošetřování pokožky těch,
které chladová alergie trápí. Používá se vždy na nechráněné
partie těla před odchodem „do zimy“. Těším se, že mi napíšete,
jak se Vám osvědčil.
Váš Karel Hadek
Dobrý den,
již jsem Vám chtěla napsat moji zkušenost s mastí, kterou jste
mi zaslal, ale ještě bych ráda počkala zhruba týden, nebo deset
dní, až mne mine druhý menstruační cyklus od doby, kdy jsem
ji začala používat. Doposud je moje zkušenost oproti přípravkům, které jsem na mé problémy používala, jen kladná. Ale
ráda bych se na něco zeptala. Zakoupila jsem si přípravek
Candiöl, o kterém se v katalogu píše, že jej lze užívat vnitřně.
Prosím Vás o sdělení, jak jej aplikovat? Zda do vody, či pouze
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na lžičku? Pořídila jsem jej pro mého dospívajícího syna, kterému je občas cítit z úst, ale bezpečně víme, že nemá problém
s hygienou úst, respektive chrupu. Odhad jeho problému je
snad nedovírání žaludku, anebo horší zpracování mléčných
výrobků v trávicím traktu, a tak doufáme, že mu tento pomůže.
Děkuji D. B.
Milá paní Danielo,
Candiöl je směsí éterických olejů, kterou jsem vyvinul pro ty,
kteří mají problémy s plísněmi v trávícím traktu. Stejně dobře
jako na plísně působí i na různé jiné mikroorganismy.
Vzhledem ke kvalitě olejů, ze kterých je vyroben, je skutečně
určen i k vnitřnímu použití.
Jeho aplikace se pak různí podle účelu, kterému má sloužit.
Při problémech v ústní dutině tak, jak je popisujete, doporučuji
jej několikrát denně kápnout po jedné jediné kapce přímo do
úst, smíchat se slinami, protahovat mezi zuby, ponechat jej co
nejdéle v ústech a pomalu polykat. Zde však musím upozornit
na jeho velice ostrou chuť. Jde však jen o zvyk. Vím o lidech,
kteří ho kvůli jeho ostré chuti odmítli používat, většina si však
na něj po krátké době zvykne a už jim jeho chuť jako nepříjemná nepřijde.
V případě, že jsou problémy v trávícím traktu, pak vždy doporučuji vytvoření „tabletek“ z měkkého pečiva – houska, rohlík,
chleba, potřebný počet kapek (2–3) na takovouto porézní „tabletku“ nakapat, spolknout a zapít.
Snad jen pár slov k Vaší úvaze, zda jej dát do vody. Éterické
oleje jsou ve vodě nerozpustné. Pokud by již měla přijít v úvahu
tekutá forma jeho podávání, pak bych doporučoval smíchat jej
buď se smetanou, či ještě lépe šlehačkou, neboť zde jsou tuky,
ve kterých se éterické oleje rozpouští, bohatě obsaženy. Přesto
ale upřednostňuji ony vlastnoručně vyrobené pečivové tablety,
právě kvůli již zmíněné chuti, která je povětšinou u éterických

olejů všeobecně nevalná... Při spolknutí takovéto tablety
v ústech prakticky žádný zbytek éterického oleje nezůstane
a jeho používání tak není ztíženo jeho ostrou chutí.
V současné době přichází na trh novinka, speciální ústní
výplachový olej Halitosan. Možná, že právě použití tohoto
preparátu by u Vašeho syna přicházelo v úvahu. Popsán je
u novinek na 9. straně.
Karel Hadek
Dobrý den pane Hadku,
velmi mě zaujal Váš článek na téma plísně, plísně, pampelišky...
Rada bych se zeptala, zda jako kojící maminka můžu užívat
Váš preparát Candiöl (a v jakém dávkování), popř. jaké jiné
metody mi můžete doporučit v boji s plísněmi s ohledem na
kojení. Na ORL – výtěr z krku mi vyšla Candida Albicans
a i v mladším věku (kolem 15–25 let jsem, dosti trpěla na kvasinkové výtoky). Nyní je mi 36 let. Můj 3 měsíční syn má též
povlak na jazyku (ne moc, ale má), takže má zřejmě též candidu. Také bych ráda užívala Eleutherococc, ale nemám zkušenosti jak... opět s tím, že kojím.
Děkuji a budu se těšit na Vaši brzkou odpověď.
P. D.
Vážená paní Pavlíno,
děkuji Vám za Váš dotaz, který je jistě zajímavý i pro další
kojící maminky.
Po dobu kojení bych Candiöl v žádném případě nedoporučoval
používat. Jednou z jeho součástí je i šalvějový olej. O šalvějovém oleji je známo, že snižuje tvorbu mateřského mléka. Zde
je celkem velké a reálné riziko snížení – či dokonce až ukončení tvorby mléka. V žádném případě se nejedná o informaci
„jedna paní povídala“. Šalvějový olej je úspěšně používán na
zastavení tvorby mléka tam, kde to již není žádoucí.
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Po dobu kojení bych doporučoval právě pampelišku, která dobře
uklízí v trávícím traktu. Dále pak vhodnou, protiplísňovou
dietu. Jedná se o stravu, která neobsahuje cukry, ani jejich
substituty (alkohol), ani vyšší štěpitelné formy (potraviny
obsahující škrob). Jako zdroj energie by měly ve vyšší míře
sloužit tuky v jejich původní formě, tedy ořechy a semínka.
Vhodné jsou např. i ryby, či kysané mléčné produkty.
Na posílení imunity pak Eleutherococc lze jen a jen doporučit.
Ten krom jiného, na rozdíl od šalvějového oleje u kojících
matek, tvorbu mléka podporuje. Jeho dávkování je i v případě
kojení standardní – 3× denně 15 kapek.
Problematika plísní je značně široká a komplexní odpověď
zde je nad rámec mých možností. Ideální by bylo, podívat se
v knihkupectví po nějaké odbornější knize o plísních. Slyšel
jsem, že je jich na trhu několik.
Ještě mě napadlo, že celkem dobré účinky má proti plísni
Candida albicans i mastná kyselina kaprylová, která se nachází
např. v kokosovém oleji. Izolovanou kyselinu kaprylovou, je
možno zakoupit v lékárnách. Zde však nevím, zda je vhodné její
používání při kojení. Ale to by Vám v lékárně samozřejmě
sdělili. Jako zajímavá alternativa se mi jeví i v kapslích prodávaný Biolic Strong, distribuovaný firmou Fin Club. Zde se
j
e
d
n
á
o rostlinný preparát – vyrobený z česneku, který bych označil
jako širokospektrální antibiotikum. Samozřejmě bez negativních
vedlejších účinků u antibiotik dobře známých. Jedním z jeho
specifik jsou i vynikající protiplísňové účinky.
Nad tím, co poslat jako odměnu za uveřejnění Vašeho dotazu,
netřeba dlouze přemýšlet. Candiöl, byť s vynikajícími protiplísňovými účinky, byl díky okolnostem jaksi „vyloučen ze hry“.
Takže listonošovi nezbývá, než Vám doručit Eleutherococc. Pro
případ zájmu ať již o Biolic Strong, či další informace o tomto
preparátu uvádím i kontaktní údaje:
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Marie Grafová – Centrum zdraví a krásy – kontakt: telefon
603279056, 60800153, e-mail: grafova@email.cz
Karel Hadek

Dr. Voštěp v praxi.
Na straně č. 2 je zmíněno, že příprava koupelové lázně s Dr.
Voštěpem se odlišuje od přípravy běžné koupele. Pár fotografií
může posloužit jako dobré vodítko:

Do nádoby dáme
zhruba 20 ml
preparátu.

Přidáme teplou
vodu (čtvrt až
půl litru)

Olej se s vodou „dobrovolně“ nesmíchá a pokud nemáme úmysl poležet
si v masážním oleji (i to je možné)
pak je nezbytně nutná pomoc
ponorného mixeru, který nám
vytvoří lecitinové koupelové mléko

Ponorný mixer se svými vysokými otáčkami
„rozbije“ olej na mikrokapičky. Exkluzivní
lecitinový Dr. Voštěp je připraven k použití.
Doporučená doba koupele je od 20 minut
až po jednu hodinu.
Já sám z vany od Dr. Voštěpa nepospíchám. Po ukončení koupele mám
pocit, že na mě byla provedena generální údržba.
Karel Hadek

koutek pro maminky

Už brzy, brzičko…
Sám nepatřím k těm, kteří by se s technikou příliš kamarádili.
Propojit DVD-přehrávač s televizí je pro mě…, spíše bych měl
napsat pro mě není. Takové, z mého pohledu nadlidské, výkony má na starosti manželka. Na druhou stranu pak potvrzuji
platnost přísloví: „Nouze naučila Dalibora housti“. Nejen, že
mi nedělá problémy zacházet s počítačem, ba dokonce mi to činí
potěšení. Vše stále při ruce, pěkně uloženo na svém místečku
a hlavně internet a možnost mailování. Přijde dotaz, ztratit se
nemůže, napíši odpověď a sotva zmáčknu enter, už ho má ve
svém počítači adresát. V poslední době mi přišlo větší množství dotazů od nastávajících maminek nejen ohledně porodu,
ale i následného ošetřování novorozeňat. Vzhledem
k tomu, že dětičky se až do nynějška rodily, stále rodí a dokonce
i nadále budou rodit, napadlo mě, že i problematice ošetřování
novorozeňat bych mohl věnovat nějaký ten příspěvek.
Z mailů, které dostávám, je z textu nejen cítit, jak se nastávající
maminky na onen přírůstek do rodiny těší, ale zřejmá snaha
i v oblasti kosmetiky obstarat jen a jen to nejlepší.
Asi mnohé překvapí, že byť z tohoto pohledu výrobce kosmetiky, nebudu na prvním místě doporučovat ani vlastní, ani
žádný jiný kosmetický výrobek. Až do chvíle narození se novorozenec nacházel v plodové vodě. S jeho příchodem na svět se
mění prostředí a pro začátek je pro něj, nezvyklého tohoto
světa, dle mého názoru tou nejvhodnější kosmetikou jen obyčejná voda. Krom vlastních kožních tuků se u mrňat na pokožce
nenachází žádné nečistoty, které by byly ve vodě nerozpustné.
Přebytky kožních tuků pak spolehlivě setře z pokožky bavlněná
kojenecká osuška.
Jednou z široce diskutovaných záležitostí je i používání olejíčků

po koupeli. Kontakt matky či otce a jemná masáž, či spíše hlazení, jim dělá potěšení. O tom se nikdo nepře. Výrobci dětské
kosmetiky se však zde dělí na dva nesmiřitelné tábory. Jedni
nabízí výrobky s minerálními oleji – parafinovým olejem
(Parafinum liquidum) a přísahají na ně, druzí pak preferují
rostlinné oleje.
Vzniká tedy otázka, kterému z těchto olejů dát přednost.
Podívejme se na ně tedy trošku blíže.
Výrobci a velmi často i dermatologové, argumentují tím, že
tento olej je velmi čistý. Parafinový olej je sice původem
z nafty, ale několikráte čištěný, takže z tohoto pohledu bych
proti němu opravdu neměl námitky. Dokonce musím souhlasit
i s konstatováním, že takovýto olej neobsahuje ani žádné
látky, které by mohly vyvolávat alergie. Další argumentací je
skutečnost, že se v molekule nenachází žádné nenasycené
kyseliny a z toho důvodu takový olej nemůže žluknout.
Podobných argumentů jsem registroval daleko více, ale to vše
mi prostě nesedí… Tato vyjádření nelze chápat jako odbornou
argumentaci, daleko spíše bych to označil jako komerční prezentaci. Každá mamina má apriori jistě strach z alergií. Vždyť
se šíří jako epidemie. A mít olejíček, který neobsahuje nic alergizujícího, musí být přece výhra.
Pak bych navrhoval těmto výrobcům, aby k olejíčku dodávali
i kojenecké plynové masky, vždyť ve vzduchu, který dýchají je,
těch potencionálních alergenů přehršle… To, že nežlukne je
sice na první pohled hezké, ale zase jedině výhoda pro výrobce.
Dětský parafinový olej se může na skladě či supermarketu
válet v regále třeba sto let. Nezkazí se a výrobce nemůže utrpět
žádnou finanční ztrátu. Čím už se však nepochlubí, je skutečnost,
že tento olej nevstupuje do pokožky, ale zůstává na jejím povrchu
a mísí se s kožními tuky. Důsledek…? Zní to sice divně, ale
takovéto, byť olejové produkty, déle používané, prostě vysouší
pokožku. A nejen to. Vytváří na pokožce neprůdušný film
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a podstatným způsobem omezuje procesy látkové výměny.
Pokožka je omezena v možnosti přijímat kyslík. Parafinový
olej taktéž nepřijímá vlhkost, pouze ji pod sebou blokuje.
Pokud se v pokožce vyskytují anaerobní patogenní mikroorganismy, problémy nemusí být daleko. Při všem, co je mi o parafinovém oleji známo, mohu jen konstatovat, že bych ho
nepoužil ani pro sebe. Natož pak pro kojence.
Rostlinné oleje naproti tomu mají tři mastné kyseliny vázány
glycerínem. Odtud název triglyceridy. Tedy stejná (bio)chemická
struktura jako u kožních tuků. Už tento fakt je argumentem
pro jejich upřednostňování. I zde však musíme být opatrní,
a nebrat první olej, který se nám dostane do rukou. Výrobce
by měl zaručit, že použil analyticky certifikované suroviny. Že
v olejích nejsou těžké kovy, herbicidy, pesticidy, či zbytky organických rozpouštědel. Oleje by měly být z výroby čerstvé
a skladovány v chladu a temnu. Oleje jako mandlový, jojobový,
karité, makadamiový, sezamový a z vlašských ořechů jsou velice
jemné oleje. S přídavkem olejů z brutnáku či pupalky pak lze
připravit vynikající masážní olejíčky i pro ty nejmenší.
Receptura dětského masážního olejíčku patří k těm „hodně
starým“. Sice doznala před časem vylepšení, ale to z tohoto
pohledu není podstatné. Za důležité považuji fakt, že mi není
známo, že by někdy nějaké děcko na něj alergicky reagovalo.
Konec konců i zde by si měl každý zachovat zdravý selský
rozum. Alergické projevy nejsou opravdu nic záviděníhodného.
Slovo alergie sice zní jako synonymum slova strašák a velmi
často tak bývá zneužíváno, ale pokud tělo takto reaguje na
něco přirozeného, berme to jako upozornění, že imunitní
systém člověka není v pořádku. A z toho také vycházejme.
Kvalitativní pojednání platí samozřejmě i pro další kosmetické
preparáty pro ty nejmenší. Koupelové či mycí oleje používáme,
až když je to opravdu potřeba, tedy později.
Ani zde se neřídíme příslovím, že čím více tím lépe. Na koupel
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v dětské vaničce potřebujeme dle mého odhadu kolem deseti
litrů vody. A zde pak vystačí čajová lžička dětského koupelového
oleje. V těchto dnech přichází na trh i novinka dětský mycí
olej. Z tohoto pohledu bych ho přirovnal ke sprchovacímu
oleji. I zde pak stačí nanést na mokrou pokožku jen pár kapek,
vzniklou emulzí pak pokožku dočistit a spláchnout.
V nabídce dětské kosmetiky jsou i krémy. Upřímně řečeno, být
po mém, nebyly by tam. Zvyk je ale železná košile, a tak si
nejspíše mnohé maminky neumí ošetření pokožky představit
jinak, než krémem Pokud zde mohu poradit, pak je to jednoduché. Krémy – ač kvalitní, přesto na ně zapomeňte. Baby
olejíček je pro mimina daleko, daleko lepší!
Karel Hadek
Velká část dotazů, které dostávám, se týká i vztahu aromatera-

hadkovské zamyšlení
pie a porodu. Tomu se budeme věnovat v této rubrice v příští
Aromaterapii.

Není vtip jako vtip…
Jistě už každý z nás v životě slyšel nějaký ten vtip o supertupé
blondýně či policajtovi.
Mezi námi, i já se rád zasměji dobrému vtipu. Sice mi unikalo,
proč to musí odnést blondýny či policajti, ale vtip je vtip. Asi
to bude autorský záměr.
Horší pak je, pokud vtip začíná být současně i tvrdou realitou.
Kdysi, na začátku devadesátých let, jsem si v Německu přihlásil
a po předepsaných procedurách obdržel patent.
Přihláška byla mezinárodní a o něco později jsem obdržel
i patent č. 4208211 v CZ.
(http://www.upv.cz/pls/portal30/ptdet?xprim=53503&lan=c)
V roce 1998, na Mezinárodním veletrhu patentů a vynálezů
v Ženevě, byl tento patent ohodnocen bronzovou medailí.
Diplom, tedy potvrzující listina byl vystaven na jméno Karel
Hadek.
Už tehdy byl tento patentovaný preparát vyráběn v Německu
pouze mnou a do CZ dodáván firmě Cosmetic Karl Hadek,
později firmě Cosmetic Karl Hadek International.
O to větší bylo překvapení, že i po ukončení mé činnosti
u posledně jmenované firmy jsme nejen mohli číst v prospektech že: „Není náhodou, tedy firma Cosmetic Karl Hadek
International získala na MVPaV v Ženevě 1998 bronzovou
medaili právě za tento preparát“. Ale Antinikotin byl i nadále
prodáván… Někdo by mohl namítnout staré zásoby. Ale kdeže.
U mnou dodaného zboží nikdy nebyly etikety s údajem, že
výrobcem je firma Cosmetic Karl Hadek International, jejíž
majitelkou je paní Skopalová.
Situace celkem jasná. Moje původní receptury zná z dřívějších

dob, tak co by koukala na nějaké patentové právo a zákony.
Stačí si nechat natisknout etikety a jedeme dál.
Vietnamce nahání po tržnicích úřady. Nelíbí se jim ze zákona,
že prodávají padělky. Přiznávám, ani mně se, nechci psát
ukradení, tedy napíši narušování mých zákonných patentových práv paní majitelkou Skopalovou, nelíbilo. On je to dle
mého názoru totiž i podvod vůči zákazníkům. Nehledě na to,
že v ceně museli zaplatit i udržovací poplatky za patent, které
paní Skopalová neplatila a kasírovala ve svůj prospěch.
A tak jsem za pomoci právníka na její podivné, jí vlastní
samoobslužné praktiky, podal trestní oznámení.
Přísahám, že bylo adresováno Policii České republiky a nikoli
nejbližší psychiatrické léčebně.
Odpověď, kterou jsem po čase od Policie ČR dostal, opravdu
nepostrádala pověstné vtipnosti.
Paní Skopalová byla pozvána k podání vysvětlení…
V písemném vyjádřené pak mimo jiné doslova stojí, cituji:
„Anastazia Skopalová dále uvedla, že Společnost přípravek
Antinikotin nikdy nevyráběla…“
Opravdu dojemné…. Najednou paní Majitelka praská skromností ve švech, majitelkou výroby padělků být nechce a nikdy
tedy Antinikotin nevyráběla. Klasika. Udělal to zahradník…
Ejhle, kdopak to stojí na etiketě jako výrobce? Pokud jsem jen
trochu gramotnej aniž bych si nějak moc fandil, tak myslím že
jsem, pak i správně čtu, že je to firma paní Majitelky.
Mezi námi, ona nejen že ho vyráběla a prodávala v CZ, ale
předložil jsem důkazy, že své padělky exportovala i do zahraničí, kde je též patentován. Dokonce jej prodávala do Německa
pod tam chráněnou značkou 365 (kterou si také přisvojila
a nechala si později chránit v CZ). Tedy hned dvojí narušení
dokonce i mezinárodního práva (a to paní Majitelka Skopalová
fakt není Vietnamka).
Samozřejmě, že i na tyto mrňavoučké detaily byl pan vyšetřu-
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hadkovské zamyšlení

Vlevo padělek, vpravo originál

Údaj o výrobci padělku
(vlevo), údaj o výrobci
originálu (vpravo)

Padělek paní Skopalové
označený čárovým kódem
fy. CKHI
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jící komisař upozorněn.
Místo, aby se podíval do účetnictví
paní majitelky a zjistil, že to byla ona,
kdo si v CZ nechal natisknout pro
účely padělání patentovaného preparátu vlastní etikety, jakož i další detaily,
které by mu napověděly, že ho pěkně
houpe, tak vše pěkně po česku zametl
pod koberec se zdůvodněním:
„V souvislosti s doplněním trestního
oznámení pana Karla Hadka ze dne
14. 11. 2007 Vám sděluji, že toto doplnění neuvádí nové skutečnosti, které
by důvodně nasvědčovaly tomu, že byl
spáchán trestný čin…. Na konci pak
podpis por. Miroslav Sedláček – komisař.
Jediné, co se mu povedlo, že „požadavek o vysvětlení“ na paní majitelku
působil daleko více než jako úkon
komisaře policie, coby varování komisaře Plaširybky. Antinikotin byl bleskově
stažen z nabídky firmy. Paní majitelka
však v té rychlosti a zmatku zapomněla
informovat své zákazníky, a tak i dnes
se můžeme setkat na internetu s nabídkami na padělek Antinikotinu,
pochopitelně i s majitelčinou, tedy jí
protiprávně vydanou českou etiketou!
Pokud o něj někdo projevil zájem
a chtěl ho v Ústí objednat, dostalo se
mu sdělení, že už není v nabídce. Na
dotaz proč, přišla nezvykle podrážděná
reakce. No prostě už není!

Co k tomu dodat… Ať žije právní stát! A tak snad už jen rada
jistému panu Františku Procházkovi s nímž se ztratilo přes půl
miliardy. Pokud by Vás pane Procházko Františku chytli,
nevěšte hlavu! Stačí přece komisaři říci, že jste měl dobrý plat,
jste hodný kluk a neměl jste vůbec, ale vůbec žádný důvod
nechat zmizet něco přes půl miliardy. Konec konců, vždyť pro
tolik peněz jeden ani nemůže mít použití. Co byste s tím přece
dělal… To přece musí jako naprosto vyčerpávající vysvětlení
každému stačit. Vždyť jsme přece právní stát…!
Nyní se asi možná ptáte, co bude dál? Myslím, že v rámci
Evropské unie a zjevnému porušení německých zákonů je
o důvod víc postarat se o tyto věci právní cestou z Německa.

Karel

obchodní podmínky a kurzy
Vážené zákaznice, vážení zákazníci,

Termíny kurzů v roce 2008

jsme tu pro Vás...

4. – 6. dubna Základní kurz Aromaterapie, Havířov

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

Občanské sdružení Angelis – Monika Hlobilová
Tel.: 596 810 446
Mobil: 739 062 899
E-mail: redakcepokapkach@seznam.cz, www.angelis.cz

Jak objednávat?
Vyberte si způsob, který Vám bude nejvíce vyhovovat z naší
nabídky SERVIS na konci časopisu nebo katalogu.
Kdy obdržíte Váš balíček?
Objednávky vyřizujeme obvykle do dvou dnů. Zboží zasíláme
poštou formou dobírky.
Jak zaplatíte?
Objednané zboží zaplatíte až při převzetí zásilky, náklady na
poštovné a balné jedné objednávky činí 84,- Kč. Tato částka
bude připočtena k celkové ceně Vámi objednaného zboží. Při
výši objednávky nad 1500,- Kč přejímáme plně náklady za
poštovné a balné.
Reklamační řád
Záruční lhůta a reklamační řád se řídí obecně platnými právními
předpisy. Za vadu nelze považovat změnu materiálu způsobenou
nesprávným skladováním a rozbitím, ani závady způsobené
nesprávným používáním výrobků.
Objednávkou (i telefonicky) dáváte souhlas k tomu, aby Vaše
osobní údaje byly až do odvolání Vašeho souhlasu zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
Děkujeme za Vaši objednávku.

11.–13. dubna Základní kurz Aromaterapie, Plzeň
Masážní a školící centrum
Petr Brada, Křížkova 17, 301 00 Plzeň
Mobil: 775 215 955
E-mail: info@m-kurzy.cz, www.m-kurzy.cz

18.–20. dubna Základní kurz Aromaterapie, Ostrava
21.–22. dubna Pokračovací kurz Aromaterapie, Ostrava
Vlastimila Kolarčíková, Tel.: 603 286 335
Oba kurzy se konají na adrese:
Chittussiho 13, Sl. Ostrava
E-mail: vlastimilakolarcikova@seznam.cz

16.–18. května Základní kurz Aromaterapie, Pardubice
Michaela Švorcová
Mobil: 603 513 774, E-mail: salonura@seznam.cz

30. května – 1. června Základní kurz Aromaterapie, Brno
Vladimír Němeček, Vackova 77, 612 00 Brno
Mobil: 777 218 161
E-mail: nemecek@umeni-masaze.cz, www.umeni-masaze.cz
Každý z účastníků kurzu obdrží certifikát potvrzující jeho
absolvování a současně má možnost zakoupení preparátů
za mimořádně výhodné kurzovní ceny!
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Česká dekorativní kosmetika
Jenny Lane nabízí
širokou paletu
odstínů rtěnek,
očních stínů,
lesků na rty
a vůbec všeho,
díky čemuž
budete vypadat skvěle.

V o l e j t e 5 7 2 6 3 7 15 7 , 6 0 5 3 0 4 7 9 8 n e b o p i š t e n a j e n n y g i r l @ m y b o x . c z

www.jennylane.cz

