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aždoročně to propuká před svátky Vánočními. Vzájemně si přejeme jen
vše hezké, samá krásná nej. Souhlasím, je to hezký obyčej a navíc je

příjemné poslouchat slova, která hladí po duši. A Vánocemi to vše rozhodně
nekončí. Naopak. Blížící se Silvestr a následně Nový rok počet jak přijatých, tak
i vyslovených přání jen a jen zvyšuje. Jeden musí být za dané situace jak velký
tradicionalista, tak i optimista současně, aby se vyhnul přemýšlení nad tím, jak dalece
jsou jeho přání splnitelná.
Přání, nepřání, realita života se pak oněm přáním většinou značně vzdaluje.
V první řadě bych se asi měl omluvit. Letošní Vánoce jsem si nejspíše popletl se „svátkem práce“
– kolik jí bylo (a stále je), a tak se stalo, že jsem mnohým, kteří mi mailem popřáli, odpovědět prostě nestihl.
Jen tak mezi námi, takováto přání jako projev slušnosti a dobré vůle samozřejmě ano, ale… Na značnou část národa
dopadá ekonomická krize. Pány politiky samozřejmě nutno vyjmout. Místo aby si jako první utáhli opasek, aby začali šetřit peníze
daňových poplatníků, cpou je dále do zbytečných úřadů a rozhazují je, kde to jen jde, jakoby se nechumelilo. Vysvětlení je
jednoduché… Voliči si je přece zvolili, dali jim k tomu mandát. A tak peníze mizí a státní dluh roste. Asi by bylo pošetilé přát daňovému poplatníkovi do Nového roku, aby dluh splatil ten, kdo ho udělal. Bez ohledu na jakákoli přání, 1. leden s sebou přinesl i zvýšení
DPH, daně z pohonných hmot, zavedení nového mýtného, od. Opravdu vynikající způsob, jak krizi řešit. Snižování koupěschopnosti
pokusného králíka – daňového poplatníka, dle mého názoru jednoznačně svědčí o vizionářských kvalitách politiků. Důsledkem
takového hospodaření pak nemůže být nic jiného než úprava cen. Samozřejmě, že směrem nahoru, tedy zdražování. A tak krom objednávek zákazníků, které vždy potěší, k firmě přichází i jobovky, kde ani lecitinové krémy nejsou schopny zabránit tvorbě vrásek. Zdražení
skla a plastů je nevyhnutelné, některé rostlinné oleje jsou těžko k sehnání a jejich cena se šplhá výš a výš…
Jednou z těch velice nepříjemných jobovek bylo samozřejmě i opětovné sdělení o navýšení cen eleutherococcu. Tím pochopitelně výčet
onoho nežádaného nekončí. Jako více než pozitivní za těchto okolností nutno označit nikoli střídání vlád, ale ročních období. Nebude
dlouho trvat, příroda se nám zase zazelená. Hřejivé sluníčko nás bude lákat ven. Přeji Vám všem krásné a slunné jarní dny. Sluneční
paprsky jak známo mají velký vliv na tvorbu „hormonu štěstí“, serotoninu. Myslím, že letos ho budeme potřebovat více než kdy jindy.
Váš Karel Hadek
Serotonin:
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Bazalkový olej

(Ocimum basilicum)

V oblasti éterických olejů je stále co objevovat. Ono slůvko
„objevovat“ je v tomto smyslu nutno chápat samozřejmě
s rezervou. Nejde o objev něčeho nového, spíše by tedy bylo na
místě říci „všímat si“. V nabídce se nachází široká paleta éterických olejů od samého začátku. Pak zde lze nalézt i pár těch,
které již „nastupovaly do rozjetého vlaku“. Dnes k nim přistoupí i bazalkový olej. Vždy, když se mi dostane do rukou
nějaká novinka, která mě ať již svou vůní, či svým složením
zaujme, velice rád bych ji hned zařadil do nabídky, aby ani
zákazníci nebyli ochuzeni o to, co mám k dispozici já. Bohužel
ne vždy je vhodné rozšiřovat sortiment dle tohoto schématu.
Nabídku je nutno podřizovat poptávce a z tohoto vycházet. Ne
o každý éterický olej je takový zájem, že by se prodával
v dostatečném množství. Důvodů může být hned několik.
Málo známé použití, žádná mimořádná vůně, nebo i vysoká
pořizovací cena. Pak by se mohlo stát, že lahev s olejíčkem
stojí uskladněná v regále a pomalu stárne a stárne. Za takovýchto okolností by nebylo možné nabízet jen tu nejvyšší
kvalitu a pak je, dle mého názoru, lepší jej na trh neuvádět.
Kdysi jsem kdesi slyšel údajně židovské přísloví: „Někdy je
nejlepší ten obchod, který se nikdy neuskuteční.“ A zde nezbývá
než souhlasně pokývat hlavou. Nedělám si vůbec žádné iluze,
že by se z bazalkového oleje mohl stát konkurent levandule,
borovice, čajovníku či některého z dalších široce používaných
olejů, ale díky své velmi výhodné ceně i širokému spektru
účinků zcela jistě nezůstane jen zpestřením nabídky.
A tak, byť se bazalkový olej objevuje v některých recepturách
již delší dobu, zvažoval jsem, zda se vyplatí nechat i natisknout etikety a zařadit jej do prodeje. Bazalka je spíše známá
jako jako kuchyňská bylina. Nejen její vůně, ale i chuť jsou
silně aromatické. Mistry v používání bazalky jsou Italové.
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V jejich těstovinách, polévkách, salátech i pizzách prostě
nesmí chybět. Bazalka jako rostlina je rozšířena prakticky po
celém světě. A zde právě začíná malý problém. Není olej jako
olej. Dle země či místa původu, jakož i doby sklizně drogy se
složení bazalkového oleje velice liší. Oleje evropského původu
vykazují vysoký podíl linaloolu (terpenový alkohol) a estragolu.
My jsme zařadili do nabídky bazalkový olej původem z Indie.
Zde je obsah linaloolu kolem 10 %, estragolu pak kolem 50 %.
Dále se v bazalkovém oleji nachází kafr a eugenol. Kdo bazalkový olej nezná a poprvé by si k němu přivoněl, rozpozná jistou
příbuznost vůně s anýzem, badyánem či fenyklem. Přestože
všechny tři jmenované oleje zařazuji mezi příjemně vonící,
bazalkový olej pak má zcela jednoznačně něco krásy navíc.
Nazval bych to jako jakousi „okořeněnou, teplou jemnost“. Za
těchto okolností je pro mě nepochopitelné, že právě bazalkový
olej (ve směsi s jinými oleji) odpuzuje hmyz. Své uplatnění
pak zcela jistě najde i v kosmetice díky svým protizánětlivým
účinkům. Byť obsah samotného eugenolu je relativně nízký,
vykazuje bazalkový olej i jisté, lokálně anestetické účinky.
Bazalkový olej se osvědčil díky svému složení a tím i vůni jako
pomocník při odbourávání stresu. Taktéž v případě bolestí hlavy

www.karelhadek.eu

novinky
způsobených stresovými situacemi lze bazalkový olej použít
jako účinného pomocníka. Stačí jen nakapat 1–2 kapky na
kapesník a inhalovat. Bazalkový olej lze také označit jako
zimní specialitu. V dobách chřipek nachlazení jej lze používat
jako součást inhalačních směsí, při masážích, nebo v koupelích. Zde pak napomáhá uvolnění, navození klidného spánku.
Obsažený estragol je „blízkým příbuzným“ anetolu, který je
obsažen např. v anýzu a badyánu. Má i podobné účinky. Lze
jej účinně použít na tišení kašle. Tím zdaleka výčet možných
použití bazalkového oleje nekončí. Osvědčil se i k hojení ran,
u revmatických problémů či revmatických kloubů. V kombinaci
s jalovcovým olejem je velice vhodný na záněty dolních močových cest. Jemné masáže bazalkovým olejem jsou schopny
zmírnit menstruační problémy a zažívací potíže. Jemnou
masáž tímto olejem (1–2 %) provádíme nejlépe oběma rukama
ve směru chodu hodinových ručiček. Masáží bazalkovým
olejem docílíme zlepšeného prokrvení, zlepšené střevní
činnosti a uvolnění.
Pokud bychom bazalkový olej používali na přípravu masážních
olejů u osob s citlivou pletí, popřípadě u dětí, doporučuji nízké
koncentrace vzhledem ke skutečnosti, že některé jeho složky
by mohly při vysokém dávkování pokožku dráždit.
Zde se pak nabízí i možnost použít do směsi
i levandulový éterický olej, který v tomto případě
rizikot dermálního dráždění podstatně snižuje.
Vzhledem k vysokému obsahu estragolu bych
pak tento olej nedoporučoval používat v těhotenství. Taktéž v době kojení je jeho použití
velice diskutabilní. Přestože je bazalkový olejíček
znám tím, že podporuje tvorbu mateřského
mléka, nelze jeho užití pro tento účel doporučovat.
Tímto je dáno i omezení jeho použití u kojenců
a malých dětí.

V oblasti dýchacích cest může pomáhat při rýmě, kašli a díky
sekretolytickým účinkům i při zahlenění dýchacích cest. Lze
jej použít jak samotný, ještě lépe však ve směsích s dalšími
oleji (borovice, mateřídouška, eukalyptus, kajeput, apod.),
k inhalacím, popřípadě i do mastí.
Bazalkový olej se jeví jako zajímavý i ve vlasové kosmetice.
Zde je nejen schopen napomáhat při nadměrném maštění
vlasů, ale celkem účinně zabraňuje i tvorbě lupů.
Velice často čítávám, že bazalkový olej má erotizující a stimulující schopnosti na muže. To je samozřejmě velice zajímavá
informace. Z praxe však musím přiznat, že ji považuji za
značně přehnanou. S bazalkovým olejem občas pracuji, ale
ještě nikdy se mi z toho neroztřásly ruce, ani netřeštilo
v hlavě. Zůstaňme tedy oběma nohama na zemi, a díky jeho
zajímavým vlastnostem jej označme jako zajímavý a doporučeníhodný olej do kompozic pro partnerské masáže. Zde pak
bude působit jako nervové tonikum vhodné při nervozitě,
či stresu. A pokud je jeden roztěkaný, stejně jako rozmarýn
či vavřín i tento olejíček posiluje schopnost koncentrace.,
Seznámení s bazalkovým olejem končí. Věřím, že tento mírně
exotický olejíček vzbudil zájem, byť stejně jako u každého jiného
oleje by bylo potřeba daleko více místa na popsání všech, jeho,
velice zajímavých, účinků.
Jak už se stalo zvykem, i tentokráte se deset čtenářů, kteří si
jako první objednají bazalkový olej, může těšit, že k nim 10 ml
poputuje zdarma.
Karel Hadek

4108 Bazalkový olej

www.karelhadek.eu

10 ml
120,00

20 ml
192,61

50 ml
385,21

100 ml
655,46
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Čínská směs.
Pojednání o tomto preparátu je třeba začít vysvětlením. Na
trhu se nachází oleje s názvy jako čínský, nebo japonský. Zde
se téměř vždy jedná pouze o éterický olej z máty peprné. Asi
proto, že jak v Číně, tak i Japonsku se mátě více než daří
a mátové oleje tam jsou produkovány ve velkém. Jako zajímavost bych pak zmínil, že právě japonské oleje jsou známy svojí
mimořádně vysokou kvalitou, zatímco čínské oleje se tímto
hodnocením chlubit nemohou. Tím však v žádném případě
nechci říci, že by měly kvalitu podřadnou.
Směs olejů, kterou zařazujeme do nabídky pod označením
„CHINA“, jsem tedy úmyslně neoznačil jako „čínský olej“ aby
zde nedocházelo k omylům vycházejícím z běžného označování.
Receptura svým složením v zásadě odpovídá tradičním východoasijským poznatkům o účincích éterických olejů.
Co se použitých éterických olejů ve směsi China KH týče, jedná
se o synergickou směs s vysokou účinností. Použití je pak
velmi široké. Obsažené éterické oleje – např. eukalyptus, máta
peprná, kafr, mateřídouška, borovice, jalovec, badyán a další
– vykazují silné antimikrobiální účinky. Směs China KH lze
doporučit k aromatizaci prostorů při nachlazení, nebo ještě
lépe k přímé inhalaci. Vykazuje pozitivní vliv na dýchací cesty
tím, že zlepšuje a ulehčuje dýchání, uvolňuje zahlenění
a působí i proti kašli. Inhalace této směsi je velice účinná při
nevolnosti a nucení na zvracení. Zapomenout nelze ani na její
uklidňující účinky při štípnutí komárem či jiným hmyzem.
Tím samozřejmě možnosti využití této směsi zdaleka nekončí,
spíše bych řekl, že začínají. Směs China lze označit i jako
vhodnou součást domácí lékárničky „pro všechny případy“.
Přidáním pár kapek směsi China lze v případě potřeby doma
vyrobit masážní olejíček, či mazání. Výhodou pak je možnost
nastavení vhodné koncentrace éterických olejů v konečném
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preparátu dle zamýšleného použití. Od nízkých koncentrací
pro ošetření nosu až po vysoké koncentrace na ošetření šíje či
čela při bolestech hlavy. V případě dýchacích problémů je
vhodné takovýto olejíček či balzám vmasírovat do hrudníku
a zad. „Čína“ pomáhá i při nadýmání, či „žaludku na vodě“,
zde se pak vtírá do břišní krajiny.
Na přípravu takovéto domácí speciality lze použít jakýkoli
neutrální masážní olej. Pokud není při ruce, lze použít i jakýkoli „kuchyňský“ (sojový, olivový atd.) olej. Na přípravu mastí
lze použít vynikající bambucké máslo. Pokud však není k dispozici, lze jej nahradit i běžným vepřovým sádlem.
Jako „měrnou jednotku“, použít polévkovou lžíci. Do ní se
vejde s malou nepřesností, něco kolem 10 ml oleje nebo tuku.
Při rýmě, na uvolnění nosu, pak na toto množství přidáme
3–6 kapek (individuálně i více) China směsi. V případě nastydnutí, kašle, bolestí hlavy pak na polévkovou lžíci oleje nebo
tuku přidáme mezi 30 až 60 kapkami. Vzhledem k velmi vysoké
koncentraci éterických olejů v takto připraveném mazání jej
nepoužíváme na celé tělo, ale pouze na specifická
místa. U dětí pak pochopitelně vždy volíme
nižší koncentrace. Toto ošetření je pak velmi
účinné při ucpaném nose, suchém kašli,
bolestech hlavy.
Již krátkou dobu po aplikaci přichází úleva
a díky účinnosti směsi se lépe dýchá.
Uvedené procedury lze pak dle potřeby opakovat 2–4× denně. Co se délky terapeutického používání týče, za adekvátní lze
považovat dobu 10 až 14 dnů. Na závěr
snad již jen obligátní upozornění, že někdy
méně bývá více. Nehledě na to, že přidat se
dá vždy… Z tohoto důvodu bych neradil,
hlavně u jedinců s citlivou pokožkou, překra-
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čovat doporučené dávkování. Pokud by se přece jen nějaká ta
dermální nesnášenlivost projevila, pak nedoporučuji žádné
omývání mýdlem či tenzidy, ale několikanásobně potřít místo
kde byl preparát aplikován, čistým olejem či tukem a následně
otřít. Po použití preparátu vždy řádně omýt ruce. Prst neomyté
ruky náhodně spočinuvší v oku by způsobil silné dráždění
a s ním i „slzavé údolí“.
Do vytouženého příchodu jara ještě nějaký ten čas zbývá.
Pranostika nám říká, že „únor bílý pole sílí“, a „březen, za
kamna vlezem“. A tak nejen únorový sníh, ale i nemožnost
strávit celý březen někde na peci mě nechávají tušit, že směs
China se bude ještě nejednomu hodit. Nejen deset, ale dvacet
prvních, kteří si tento preparát objednají, jej najdou ležet
schoulený v balíčku. A protože bude ležet, tak stát nemůže nic.
Karel Hadek
4221 Směs China
zaváděcí cena

10 ml
141,88
127,69

20 ml
227,30
204,57

50 ml
454,59
409,13

100 ml
772,80
695,52

věčné jaro v lahvičkách...
www.karelhadek.eu
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z vašich dopisů
Hubnutí, diety…?
…nejenom jako novoroční předsevzetí.
Často slyšíme o hubnutí, dietách. Televize, rádio, knihy, časopisy. Letáky v ordinacích lékařů. Obezita je často zmíněným
tématem a stále častěji slyšíme i o anorexii, bulimii.
Někde není něco v pořádku. V moudrých knihách jsem četla, že:
,,Každá nemoc vzniká v naší hlavě, v našem mozku.“
Osobně si myslím, že v tom je kus pravdy, ne-li celá. Podřizujeme se různým trendům, požadavkům partnerů, požadavkům společnosti a často zapomínáme na sebe.
„Co vlastně chci já?“ A co třeba: „Jsem to já? Kdo jsem já?“
Denní rozvrh má většina z nás stejný, ráno vstát a pracovat.
Jak vypadám, obstojím dnes ve škole, zaměstnání? A náplň
dne? Postarat se o děti, jít do práce či do školy, nakoupit,
postarat se o domácnost a večer padnout do postele. Nebo
varianta druhá. Děti jsou odrostlé a manžel přišel na to, že
vás už nepotřebuje. A co teď? Není o koho se starat a jinak to
neumíme. Jistě by se našla i další, podobná schémata.
Pocit strachu, ohrožení či ztráta jistoty a bezpečí, nedůvěra v sebe,
pochyby, nedostatek sebevědomí, nedostatek lásky, radosti,
štěstí. To zná jistě každý. Uzavíráme se do sebe a nosíme si svoje
pochybnosti v sobě. Pokud vyhledáme lékaře, dostaneme tabletky, které mohou být jistým řešením akutních stavů. Neřešené
deprese mohou způsobit mnoho nemocí. Vážných nemocí.
Obezita, anorexie či bulimie mohou být některými z nich.
Naše tělo si ukládá tuk, pokud má pocit ohrožení, pokud není
v harmonii. Předpokládám, že jediným přísunem potravin
nejsou hranolky, hamburgery, brambůrky, coca-cola… Pokud
ano, pak mě obezita nepřekvapuje, ale věřím, že tento trend je
již jinde a vy jste zastánci zdravého, vyváženého stravování.
Řadit lidi do jedné skupiny a myslet si, že když tato dieta
pomohla Marušce, pomůže i mně, je myšlenka velice zavádějící.
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Každý jsme jiný, každého trápí něco jiného, každý máme v hlavě
jiné pochyby a jiné zkušenosti. Každého ovládají jiné emoce, jiné
strachy, na něž každý jinak reagujeme. Pokud jde o pocity, které
si sami uvědomujete, můžete si pomoci sami prostřednictvím
éteráčků, které si přidáte do masážního oleje (nejlépe Lecitol)
a pohladíte se touto směsí ráno a večer. Někdy je však lepší
vyhledat odbornou pomoc a směs si nechat připravit. Pohovor
s aromaterapeutem vám pomůže odkrýt další závoje vašeho
podvědomí. Doporučí vám i techniky, s jejichž pomocí se vaše
potíže podaří vyřešit rychleji. Už slyším: „zase pomocná berlička“. Možná, ale mnohdy potřebujeme právě ji, abychom se
mohli napřímit.
A taková chvilka klidu, k tomu ještě vím, že nikam nespěchám, a terapeut má čas jenom pro mne a přidává k tomu
úsměv… Jistě takového maséra najdete, opravdu existují! Je
ale pravda, že jsem se sama setkala i s takovými, kteří dělají
svou práci, a sami jí nevěří.
Doporučení technik „formování postavy“ se objevují stále častěji. Často slýchám dotaz, zda to funguje. Funguje, pokud je
prováděna dobře a s vaší aktivní účastí. Pokud se rozhodnete
udělat něco také vy, dodržíte doporučení maséra, nebo aromaterateuta, výsledky se dostaví. Na ošetřování se používají
preparáty Cellu-Therap. Masážní olej, a nebo masážní krém
Cellu-Therap, kde po jejich odborné aplikaci následuje zábal.
Jde o kúru alespoň deseti ošetření doplněných masážemi
lymfy. Vy jako ošetřovaní musíte dodržovat pitný režim
a doporučené stravování. Je vhodné přidat cvičení. Je jedno,
zda to bude aerobik, tenis, nebo jóga. Pomocí sprchovacího
oleje či koupelového oleje Cellu-Therap celý proces doplníte
a podpoříte. Pokud je váš sport aktivní, nebo se hodně „hýbete“,
třeba mytí oken, jarní generální úklid, použijte skořicový
preparát Thermobalzám. Trochu tukových buněk zase opustí
vaše podkoží a ještě vás pěkně prohřeje. Pozornost věnujme
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hlavně oblasti „chladných partií“ (zadek, boky). To jsou místa,
která „nemáme rády“.
Lidské tělo je zhruba z 80 % tvořeno vodou. Nikoli „chlorovanou“, ale „slanou“. Život vznikl z mořské vody, proto nám tak
pomáhá pobyt u moře a plavání. Ale jak často můžeme vyrážet
k moři a to ještě s celou rodinou? I v Čechách se pomalu začínají objevovat i bazény se slanou vodou. Že by někomu šlo
o blaho lidí a jejich zdraví? Jistě nějaké najdete i ve svém okolí.
Krém nebo maska Saltia, jsou preparáty s vysokým obsahem
soli z Mrtvého moře. Dají se použít i na potíže s látkovou
výměnou a mají také blahodárný vliv na naši psychiku. Použít
je samozřejmě můžeme na celé tělo. Zase psychika, zase jsme
u hlavy. Odhoďte alespoň některé starosti, nebo je předejte
také tomu druhému. „Vyčistěte“ si hlavu.
I kosmetické preparáty jsou někdy berličkou. Ale díky za ně.
Ona totiž i potrava je berličkou, a mnohdy po ní zůstávají
tučná kila v naší postavě. Udělejte svou berličkou něco příjemného, a navíc ještě voňavého...
Jedno vím však jistě. Snížením přísunu pečiva a cukru, zařazením zeleniny, jako je červená řepa, mrkev, celer, salát, podpořením funkce ledvin pitím Jančova ledvinového čaje a vody,
zrychlením látkové výměny pomocí zázvoru, skořice, chilli
papriček, mořských řas, pupalky a EO jalovce se moje tělo
během několika dní zbaví nadbytků z „úletů“ a mohu si klidně
dopřát i čokoládu s vysokým obsahem kakaa. A tu já opravdu
ráda. Tak a tohle je asi moje berlička.
A ještě jedna rada na konec. Nezapomínat na úsměv! Je důležitý. Vyvolává v nás pocity štěstí. Při starostech je mi dobrou
oporou. Úsměv nestojí mnoho. Obohacuje toho, kdo ho přijímá,
aniž by ochuzoval toho, kdo jej daruje.
Michaela Švorcová
laborantka, kosmetička, masérka a mnoho dalšího
tel.: 603 513 774, salonaura@seznam.cz, akce@karelhadek.eu,

Karel Hadek
z Uherského Brodu nezmizel
V době, kdy se Karel Hadek rozhodl výrobu svých preparátů
přestěhovat z Uh. Brodu do Stříbra, jsem kosmetiku KH
v laboratoři vyráběla téměř dva roky. Rozhodla jsem se proto využít svých znalostí o jeho kosmetice i aromaterapii a předávat je dál.
Sedm let jsem pracovala ve zdravotnictví – především v zdravotnických laboratořích, rok jsem pracovala v lázních
Luhačovice jako masérka. A to je solidní základ pustit se do
podnikání s masážemi a poradenství aromaterapeutické kosmetiky KH.
V uplynulých 5 letech jsem se vzdělávala v odborných masážích.
Zaměřila jsem se především na to, co trápí nás ženy. A to na
anticelulitidové masáže. V boji proti celulitidě mám díky skvělým přípravkům KH velmi dobré výsledky. Všem doporučuji
používat masážní olej Cellu-Therap, který díky svému složení
významně přispívá jak k prevenci, tak i potlačení celulitidy.
Také zeštíhlující zábal Thermobalzám je nedílnou součástí
mnou prováděných speciálních masáží.
Preparát Lymfa-Pack WO lze označit za našeho anděla strážného.
Budeme-li se tímto preparátem „čistit“ a preventivně tak o sebe
pečovat pomocí lymfatických masáží, odměnou nám bude život
v rovnováze.
Pro mě jako masérku je díky kosmetice KH prevence jednodušší.
Preparát Lymfa-Pack WO nabízí nejen možnost nadstandardního ošetření lymfatických cest, ale také možnost poradit klientovi, jak na bolesti nohou, jež jsou
důsledkem pomalého toku lymfy.
Klient má navíc možnost vyzkoušet
si a následně i aplikovat tento preparát v domácím prostředí.
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Nemohu opomenout ani to, co trápí značnou část dnešní
populace. Jsou to bolesti zad. Nabízím a provádím kombinaci
několika druhů masáží. Například baňkování napomáhá odstraňovat příčiny bolestí. I zde díky znalostí složení preparátů KH
mám možnost nabídnout klientovi téměř okamžitou úlevu.
Nutné je dobře určit, zda použít uvolňující preparát Calen K,
nebo Tenarene Akut či Super, případně takové speciality, jako
jsou Cayatherm či Dr.Voštěp.
I kombinace těchto preparátů, spolu s dobře provedenou
masáží, dokáže velmi účinně pomoci.
Tímto bych ráda doporučila všem kolegům, kteří pracují
s preparáty KH a ještě neabsolvovali kurz aromaterapie, aby
tak učinili co nejdříve. Absolvování kurzu otevírá možnost
porozumět této jedinečné kosmetice. Ta pak nabízí prakticky
nekonečné množství kombinací při jejich, ať již preventivním,
či terapeutickém použití.!
Ráda prostřednictvím časopisu Aromaterapie KH nabízím
všem, kteří mají zájem o své zdraví – přijďte se poradit do
mého studia na Komenského ul. 300 v Uherském Brodu. Zde
je pak i možnost, kromě konzultací, nechat se namasírovat
velice účinnými, aromaterapeutickými preparáty KH. Tato kosmetika je vyráběna bez chemické
konzervace. Individuálně Vám poradím, jaký krém zvolit na váš tip pleti,
nebo vám podrobně vysvětlím, proč
používat právě sprchové či koupelové
oleje KH. Ráda vám také odpovím
případné dotazy na telefonním čísle
604 202 269. Aromaterapeutickou
kosmetiku KH můžete u mě objednat,
zakoupit a dokonce i v rámci poradenství zdarma vyzkoušet.
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A Vám, pane Hadku, díky za možnost podílet se na výrobě
a poznání vašich preparátů a aromaterapie. Přeji hodně zdraví
a skvělých nápadů.
Srdečně zdraví Jitka Franková, Uh. Brod, Komenského 300
mob. 604 202 269, jitkafranek@centrum.cz
http://www.zivotvrovnovaze.estranky.cz

Lucie mi napsala...
Kamarádka Lucie mi napsala o zkušenostech s pleťovou
vodou Ylang-ylang, vzorky krémů Roseana a Santalia a EO
Harmonie. Neodolala jsem a úryvky z jejího bezprostředního
a nadšeného e-mailu Vám přeposílám (s jejím svolením).
Určitě máte podobných odezev spoustu, ale podle mě není
chvály nikdy dost. Mějte se moc pěkně!
Ludmila K., Praha
„Právě jsem to nevydržela a vyčistila si ksichtík ylang-ylangovou pleťovkou (ňam, ňam, moc příjemný – překvapilo mě, že
fakt i docela vyčistí, nejenom osvěží a tonizuje), a pak si na to
zkušebně „namatlala“ první krémík, co mi přišel pod ruku,
takže Roseanu. A je to paráda – teda od olejíků jako základu
nezběhnu, to ne, ale jednou za čas takhle hutnější krémík (ale
přitom nijak těžkej, prostě akorát) bude fajn. A ty vzorkový,
5 ml velikosti jsou na tohle super, jednak to jde vzít s sebou,
jednak nemám pocit, že se mi to stihne zkazit, když to budu
používat jenom sem tam – a taky můžu zkoušet víc druhů, už
se těším na ty druhý dva.
Taky jsem vyzkoušela tu éteráčkovou směs Harmonie. Přesně
tak, jak se to nemá, samozřejmě, vždyť mě znáš. Prostě jsem
ji použila rovnou jako parfém na kůži na zápěstí, hezky koncentrovaně, takže pro začátek pěkná ťafka do nosu. Ale
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v tuhle chvíli jsem nadšená – zezačátku mi to přišlo takový až
moc lesně-citrusovo-kořeněný (ne nepříjemný, stále to byla
hezká vůně, akorát jsem si říkala: a kde je tam ten můj
nasládlej ylang-ylang?), ale teď, asi po dvou hoďkách, se tam
ten ylang prosazuje víc a celkově už to nevoní tak intenzivně
a je to parááda. Kápla jsem si asi 2 kapky do 20 ml mandlovo
třezalkovýho macerátu (nojo, chtěla jsem původně jednu, ale
nějak s tím kapátkem ještě neumím), až se někdy budu matlat
po koupeli. Mám pocit, že Harmonie fakt plní to, co slibuje,
příjemně zklidní, aniž by uspávala – naopak spíš osvěží.
A taky mi hned začalo bejt celkově líp. Takže móóóc dobrá
volba. Akorát se té vůně teď nemůžu nabažit...
Z krémíků jsem jako další vyzkoušela Santálii, je taky fajn,
konzistencí dost podobný, ale Roseana zatím o kousíček vede
– ale je to fakt čistě iracionální, takže je možný, že v tom hrála
roli momentální nálada, které ta lehká růžová vůně sedla víc.
Svou roli hrála třeba i teplota v místnosti a tak podobně.
Jinak účinky i vstřebávání takhle na jednorázové použití jsou
v podstatě stejné (akorát už nějak nejsem zvyklá matlat na
obličej krémy, tak se to roztírání zase „učím“, v tomhle jsou
oleje s vodou prostě nepřekonatelný). Někomu, kdo by nechtěl
používat olejíky, bych s klidným srdcem doporučila kterejkoli
z těchhle krémů. A ještě mě čeká ten olivovej. A tu ylang-ylangovou vodu mám čím dál radši – lehoučká, příjemná, pleť ji
radostně sosá (teda moje pleť pokud jde o pleťovky není až tak
zmlsaná, takže zblajzne všechno, ale tuhle vodu si vyloženě
užívá, ještě víc než růžovou od alverde, která byla favorit
doteď). Ehm, teď jsem si opět nakapala na zápěstí koncentrovanou Harmonii, když už tak čtu a píšu o těch vůních – ale
když ono je to vážně děěěsně příjemný, teď už si to dokonce
užívám od samýho začátku, protože už vím, že ten ylang
tam nakonec bude, a krásně, tak si užívám i tu první kořeněnou pecku.“

Aromaterapie na každém kroku
Obavu a strach, že dostaneme prasečí či jinou v tomto ročním
období běžnou chřipku nemusíme mít, když pro sebe „něco“
děláme. Snažíme-li se dávat tělu to, co potřebuje, denně
a nejen, když se objeví chřipkové nebezpečí. Jde nám hlavně
o prevenci!
Kdo byl na kurzech pana Karla Hadka, nebo je seznámen s jeho
výrobky, ví, že pomocí aromaterapie lze předcházet mnoha
nemocem. Mnoho nemocí a neduhů lze za pomoci aromaterapie
zmírnit nebo při dlouhodobém používání preparátů zcela
odstranit. Z preparátů KH si každý vybere onen specifický dle,
svých problémů. Jsou tam ale i takové výrobky, které mohou
používat všichni, kterým není lhostejné jejich zdraví.
Neumím si představit, jak by mohl onemocnět člověk, užívající Eleutherococc, a má tedy v pořádku imunitní systém. Když
se dbá na správnou hygienu, hlavně pravidelné mytí rukou (je
zde vynikající dezinfekční mycí olej na ruce Desinfi), a pokud
se ošetřuje nosní sliznice a to 2× denně Nosním olejem. Nejen,
že se lépe dýchá, ale zdravá nosní sliznice je pro
případnou chřipku téměř nepřekonatelnou překážkou. Pokud se ještě pojistíme a dáme si čas od
času takovou lahůdku, jakou je Donosol, naše
tělíčko se nám odmění bezproblémovým
„chodem“.
Aby se i naše pokožka lépe cítila (v zimním
období je mnohem více vysoušená), také ji
trochu „pohýčkáme“ a dopřejeme přirozenou
ochranu. Z široké nabídky osvědčených koupelových nebo sprchovacích olejů si může
každý vybrat nejen dle příjemnosti vůně, ale
i podle svých nároků a potřeb na zlepšení
stavu pokožky.
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Také pokožka rukou si zaslouží být řádně ošetřena. Její stav
nám napoví, který z preparátů použít. Z široké nabídky lze pro
běžné pěstění použít vitaminový krém Rea. Při vyšších nárocích
poslouží krém Myrhea. Při kožních problémech (jako jsou
např. ekzémy) se na ošetřování velice osvědčil multivitaminový
krém Sheaderm TH a Balnaru TH. Tyto preparáty účinně
podporují regeneraci pokožky. Nelze se divit, že mnozí použivatelé je při různých kožních problémech nezřídka označují za
nepostradatelné.
Ošetření rukou preparátem Sheaderm TH či Balnaru TH znají
všichni účastníci kurzu pana Karla Hadka. Ošetření pokožky
rukou je ještě umocněno použitím termorukavice. Velice příjemný pohled se naskytne, když se takto ošetřené ruce po proceduře z termorukavic vyndají. Jejich majitelé zkoumají jejich
vzhled, nevěřícně si je prohlížejí a jsou nadšení výsledkem.
Troufnu si říci, že takovýto účinek nečekali.
Za dobu přítomnosti na trhu se stal velice oblíbeným preparát
Body Salvia. Je prospěšný tím, že nabízí řešení problému
s pocením. Neblokuje pot (hlavně v podpaží), tak jak to dělají
běžně prodávané „hliníkové“ antiperspiranty, ale odvádí ho
močovými cestami ven z těla, čemuž napomáhá i šalvějový éterický olej, který je v tomto krému obsažen, jak již napovídá
sám název výrobku.
Toto bych označila jako ošetření a hýčkání našeho těla zvenku.
Ale my si můžeme pomoci i použitím éterických olejů vnitřně.
Ať si vybereme cokoliv dle našeho aktuálního zdravotního
stavu, můžeme být jisti, že nemusíme počítat s žádnými vedlejšími účinky. Zde bych zmínila své oblíbené a hojně využívané
éterické oleje jako je např. MÁTA PEPRNÁ. Ta má až neuvěřitelně mnoho účinků, jejichž sepsání by stačilo na samostatnou
minipublikaci.
Vnitřní používání máty peprné se hodí vždy, když přijde
zákaznice na kosmetické ošetření, nebo na aromazábaly,
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a lehne si na lehátko. Dost často jsem si všimla, že se jim
začne špatně dýchat. Dám jim malou kapku Máty peprné na
jazyk, a je po problému. Opatrně s mátou peprnou u jedinců,
kteří užívají homeopatika. Tam je mátu možné aplikovat až
4 hodiny po jejich užití.
Velkým pomocníkem je i preparát Candiöl. Ten se spolehlivě
postará o vnitřní „mikrobiální očistu“ střev i celého zažívacího
traktu. Kromě tohoto nemalého účinku může napomáhat bezbolestně odstranit zubní kámen. Je pro to
logické vysvětlení: Preparát Candiöl
nás zbaví mnoha bakterií, které se
v našem těle přemnožily. S vymizením bakterií, které tvorbu zubního
kamene způsobují, po čase zmizí
i zubní kámen.
Je ještě mnoho dalších různých
výrobků, které nás napomáhají ochránit, aby nejen prasečí chřipka a jí podobné
nemoci neměly šanci nám uškodit. Stačí se obeznámit se skvělými preparáty, které aromaterapie nabízí.
Zkuste výše popsané výrobky používat a uvidíte, jak výborných
výsledků můžete dosáhnout. Jakékoliv zlepšení zdravotního
stavu Vám určitě vylepší i náladu, protože jen když je člověk
bez bolestí a problémů, „cítí se ve své kůži dobře“, vnímá
svět kolem sebe úplně jinak, než když je zmítaný nemocemi
a strachem z dalšího onemocnění. Na radosti ze života pak už
nezbývají síly.
Kolarčíková Vlastimila, kosmetička-aromaterapeutka, Ostrava
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Masáže s Lecitoly
Lecitol Walo používám již od listopadu, kdy jsem si ho objednal s Lecitolem Royale a Lecitolem MSC–N. V prvním kole jsem
ho aplikoval neředěný, ale časem jsem ho začal ředit olejem
slunečnicovým v poměru 5:2. Mohu říci, že se mi osvědčil při
problémech zažívacího traktu.
Dnes totiž není klienta v pokročilém věku, který by neměl
vysoký cholesterol, žlučníkové potíže, nebo zvýšený cukr. To
s sebou bohužel nese doba, a na nás masérech je, tyto potíže
trochu zmírnit. Při problémech se žlučníkem nanesu nejprve
květovou růžovou vodu, pak Lecitol a nakonec směs éterických olejů na žlučník. V této směsi nesmí chybět oleje fenyklu
a angeliky. Po aplikaci přikryji alespoň na 30 minut potravinářskou fólií. Stejným způsobem promasíruji nohy, a rovněž
zabalím do fólie. Potom masíruji dále na obou bocích.
Vynechávám polohu na břichu, abych nezpůsobil tlaky v břiše.
Fólii má klient celou dobu na břiše. Konečnou pozicí je opět
poloha na zádech, abych mohl fólii odstranit. Velkou pozornost i nadále věnuji nohám, po odstranění fólie nohy ještě
promasíruji a navleču ponožky. Jednak proto, aby se
nezamastila zem, ale hlavně proto, aby byly nohy
v teple. Nejhorší je ten okamžik, kdy klient stoupne
bosou nohou na studenou podlahu. To je pro ledviny
šok. Někdy, dle potíží, nechávám fólii na nohou
a ponožky navléknu na ni. Klient si ji tak ponechá minimálně 2 hodiny, až celou noc. To je
Lecitol Walo na zažívací potíže.
Několik slov věnuji i dalším Lecitolům. Lecitol
Royale jsem používal u žen na masáž těla.
Mohu říci, že se mi velmi osvědčil. Ale před
Vánocemi, jako obchodník, bych udělal vánoční
balíček, kde bych vedle Lecitolu Royale přidal

i malé balení růžové květové vody. Myslím, že by to bylo na
trhu velmi žádané. Mohu rovněž potvrdit, že po aplikaci
Lecitolu Royale na záda klientek, se dokážou natolik uvolnit,
že skoro usnou. A to je pro mne znamení, že směs je dobrá.
A co bych uvítal? Kdyby Lecitol Royale byl multifunkční olej
na celulitidu a na lymfatické problémy. To by byla bomba.
Dalším je multifunkční lecitinový olej Lecitol Neutral Z. Jsem
s ním spokojen, ale ředím ho v poměru 5:2. Abych dosáhl větší
skluznosti, používám vedle Lecitolu Neutral Z namíchané
bambucké máslo. Při použití této směsi na záda mám menší
spotřebu směsi éterických olejů. Osvědčilo se mi trio éterických
olejů růžový, heřmánkový a angelikový. Ředění růže Otto
1:100, angelika 1:1000, heřmánek 1:100 000.
Následně se zmíním i o masážních olejích Cayatherm a Dr.Voštěp
tak jsem poznal, je Cayatherm horký masážní olej, zatímco
Dr.Voštěp je chladným preparátem. Používám ředění 1:5. Přišel
jsem na to, když jsem klientce ošetřoval koleno, po dětské obrně.
Díky masážím se koleno probudilo k činnosti a je mobilní.
Protože klientka snáší lépe chlad než teplo, stalo se, že při
použití Cayathermu vznikly potíže. Vynechal jsem prohřívací
směsi, jak o tom píšete v Aromaterapii, a nahradil ji směsi
s Angelikou. Problémy byly menší. Když jsem si koupil před
Vánocemi Dr.Voštěpa, kyvadlo mi ukazovalo, že mám na koleno
použít chladnou směs a na to Dr.Voštěpa.
Stejný postup jsem zkoušel na „housera“ u své matky. Neředěný
Dr.Voštěp vyvolal problémy a ředěný s chladnou masážní směsí
splnil to, co jsem očekával.
Tak to by bylo malé zhodnocení Lecitolů. Děkuji Vám, že jste
mi poslal Lecitol Walo, a doufám, že pár mých zkušeností Vám
napomůže při tvorbě nových preparátů.

www.karelhadek.eu

Jaromír Mikulášek – masér,
e-mail: jaromir.mikulasek@seznam.cz, mobil: 777 584 240
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Rozhovor
Z úspěšné fotomodelky se stala ještě úspěšnější kosmetička.
Dobří holubi se vracejí, říká se v jednom českém rčení, a tak
jsem se opět objevil v salónu kosmetičky Soni Zikmundové,
abych si zase jednou nechal vylepšit obstarožní fasádu. Inu, chlapi
jsou ješitní a já nejsem výjimka.
Její zkušené prsty a kosmetika
Karel Hadek nezklamaly a udělaly
zázraky. A při této příležitosti vznikl
i následující rozhovor.
Jak jste se vlastně dostala ke kosmetice a vůbec péči o tělo, vždyť vaše masáže jsou úžasné?
Coby mladá holka – to bylo ještě v době hluboké totality, bylo
velkým problémem sehnat slušnou kosmetiku, prostě nebyla
k mání. Snad jedině v Tuzexu. A protože jsem pracovala jako
fotomodelka (Fotila se světoznámým Tarasem Kuščynským
a ocitala se na titulních stranách časopisů. Pozn. aut.), nic jiného
nežli Tuzex nezbývalo. Při focení vznikla potřeba udržet pleť
v dokonalém stavu, a proto jsem se o kosmetiku začala blíže
zajímat.
To je pochopitelné, ale od vaší kariéry modelky ke kariéře kosmetičky přece jenom uběhla řada let, musel přece přijít nějaký
impuls, abyste se kosmetikou začala zabývat profesionálně...
V devadesátých letech nastal u nás kosmetický boom. Člověk
narážel na veliké množství firem, které nabízely kosmetiku, ale
protože jsem odjakživa vyznavačka přírody a přírodních produktů, tím impulsem byl rok 1992, kdy jsem v Německu poprvé
uviděla čistě přírodní kosmetiku, tehdy se jmenovala 365. Až
později jsem se dozvěděla, že jejím výrobcem je původem Čech

12

ze Semil Karel Hadek. A protože jsem hrdá Češka, mám vždy
radost, když Čech něco dokáže. Víte, ti, co opravdu něco dokáží
a umí, se na titulcích dnes neobjevují, jsou v pozadí, zato se
tam objevuje spousta panáků, kteří nám spíše škodí, ale to
jsem odbočila, takže se vrátím k otázce. Kosmetika Karel Hadek
byla opravdu bez jakýchkoliv chemických příměsí a začala
jsem ji používat sama na sobě. Byla jsem tak spokojená, že
jsem se rozhodla tu pozitivní energii, která z ní přímo čišela,
předávat i jiným. A tak jsem začala. Je to prosté, že?
Kosmetiku, o které mluvíte, a vůbec aromaterapii Karla Hadka
jsem poznal sám na sobě, ale víte, co by mne zajímalo? Stalo
se vám někdy, že by klientka s touto kosmetikou nebyla spokojena? Ale upřímně, prosím.
Řeknu to takhle, kosmetika Karel Hadek je můj životní styl.
Jeho výrobky jsou naprosto odlišné od všech jiných, ať už
složením nebo účinky, ale musí se správně používat. Pokud by
se používaly nesprávně, je to jakoby si neumytý člověk na
sebe oblékl čisté prádlo, špinavé auto si také nebudete voskovat.
To znamená, že kdyby se kosmetika Karel Hadek používala
nesprávně, mohl by nastat problém, ale ze své praxe mohu
potvrdit, že se u mých klientek nikdy nestalo, že by ten problém
nastal. Jsou disciplinované a dají na mé rady.
Vedle práce kosmetičky a masérky, jistě velice fyzicky i psychicky
náročné, provozujete ještě e-shop, ve kterém nabízíte výrobky
právě firmy Karel Hadek, jak to všechno, proboha, stíháte?
K mé velké lítosti má den jenom dvacet čtyři hodin. Takže
musím všechno skloubit, je to jenom otázka organizace práce,
ale i soukromého života. Čas si zkrátka najít musím. Víte,
říkám si, že člověk má čas na to, na co si ho udělá, a podle mého
názoru jde i o stanovení životních priorit.
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Viděl jsem vás při práci a říkal jsem si, jaký jste dobrý psycholog. Nestává se vám, že se z klientek během času stanou vaše
kamarádky?
To víte, že stává, a velice často, ale nejen to, stávají se i mou
živou a chodící reklamou. Jejich známí totiž vidí, jak vypadaly
dřív a jak vypadají teď, když se o ně starám. A to je moje
největší radost a uspokojení z práce, když vidím, jak jim to sluší.
Nedá mi to a musím se zeptat na něco osobního. Vy asi musíte
mít lidi opravdu ráda, že?
Mám ráda lidi, vždyť je mé poslání, abych jim dělala radost
a dobrý pocit ze sebe samého, nejen co se těla týče, ale také
duše. A moc ráda jim předávám pozitivní energii, která přímo
prýští z preparátů Karla Hadka.
Už jsem chtěl s vyptáváním končit, ale tohle mi prostě nedá,
musím se na to zeptat. Jak se s vaší náročnou prací vyrovnává
vaše rodina, užije si vás vůbec?
(Následoval krásný smích) No, jak asi? Partner se musel naučit
nějakou tu domácí práci, syn Martin mi vede administrativu,
a tak si žijeme vcelku spokojeně.
Pro všechny zájemkyně, které by chtěly omládnout uvádím
adresu e-shopu Soni Zikmundové: www. kosmetikachytre.cz
Z vlastní zkušenosti mohu jenom doporučit.
Text a foto Vladimír Kapal

Éterický olej z máty peprné
Olej z máty peprné je jedním z nejdůležitějších éterických olejů
používaných v aromaterapii. Vzhledem k jeho širokému pou-

žití lze říci, že by neměl chybět v žádné domácí lékárničce,
neboť se jedná o prostředek, který velmi rychle pomůže při
bolestech hlavy, závratích, zažívacích a žlučníkových problémech, zvracení, migréně, rýmě, chřipce, senné rýmě, pálení
žáhy, bolestech kloubů, atd. Jedná se o jednu z hlavních součástí různých výrobků, jako jsou např. tygří mast, vietnamská
mast, čínský či japonský olej.
Vnitřně lze použít olej z máty peprné 3× denně nakapáním
1–3 kapek na půl kostky cukru, nebo 1–3 kapky do 20 ml
vody, protřepat a vypít. Tuto dávku nedoporučuji překračovat,
neboť u citlivějších jedinců by mohlo dojít k podráždění žaludeční sliznice.
Doporučení: Je dobré začít užívat ÉO z máty peprné nejdříve
3× denně 1 kapku, nebo 2× denně, nejlépe po očištění zubů
ráno 1–2 kapky, večer 1–2 kapky.
Když se rozkašleme, rozkýcháme nebo při pálení žáhy můžeme
jednu kapku mátového oleje kápnout přímo do úst na jazyk,
smíchat se slinami, jazykem „projet“ zuby a dásně a pomalu
polykat. Kašel, kýchání či pálení žáhy ustane.
Pro zlepšení dýchání kápnout na jazyk 1 kapku či 3–6 kapek
na lžíci masážního oleje. Pokud žádný nemáme, můžeme
použít i olej, který máme doma na vaření či vepřové
sádlo a vetřeme do hrudníku. Lze použít i na bolestivé
koleno, klouby, rameno, břicho…
Při rýmě, chřipce, nachlazení, bolestech kloubů,
revma, je tento olej vynikajícím pomocníkem.
Mátový éterický olej je také obsažen ve sprchovém
oleji Frisch, který je skvělý v létě při největších
vedrech, kdy je vysoce ceněným, účinně osvěžujícím prostředkem. POZOR: nepoužívat na intimní
místa a na obličej. Na intimních místech vyvolává
pocit chladu až mražení na obličeji pálí a mohl by
se dostat do očí.
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Pro svůj vysoce osvěžující účinek je olej z máty peprné oblíben
také mezi řidiči, studenty nebo lidmi, kteří potřebují potlačit
únavu nebo zvýšit koncentraci. Zde pak vmasírujeme 1 kapku
do koncentrovaného oleje do oblasti spánků. Zde je nutno
dodržet dostatečnou vzdálenost od očí, aby se do nich nedostal
olej samotný, ani jeho výpary.
Olej z máty peprné likviduje plíseň ve střevech, pokud se používá vnitřně, a celkově čistí zažívací trakt, včetně močových
cest a močového měchýře. Upravuje rovněž zažívání.
Olej z máty peprné je také široce využíván v kosmetice. Jako
osvěžující a dezinfekční prostředek se těší velké oblibě v prostředcích péče o ústní dutinu, protože osvěžuje dech a léčí
případné záněty ústní sliznice.
V domácích podmínkách lze připravit mátovou ústní vodu nakapáním 3–5 kapek éterického oleje
z máty peprné do 50 ml vody.
Vzniklou směs vždy před použitím řádně protřepeme. Tuto
„ústní vodu“ můžeme i polknout.
Velmi účinné jsou i inhalace
mátového oleje. 3–5 kapek na
jeden litr velmi horké vody, nebo
3 kapky oleje z máty peprné na
kapesník a hluboce vdechovat.
Olej z máty peprné má i následující
vlastnosti: antibakteriální, protikřečové, protihorečnaté a bolest
tlumící účinky. Působí na zažívací
potíže, proti nadýmání, zklidňuje
při zvracení a nevolnosti, podporuje trávení, je účinný při průjmu.
Vhodný při nachlazení – podporuje
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vykašlávání, snižuje horečku. Působí na nervový systém,
posiluje nervovou činnost, povzbuzuje při apatii.
V kosmetice jej lze používat na zánětlivou a problematickou
pleť (např. akné), jakož i pokožku těla.
Olej z máty peprné nedoporučuji používat v prvních 4 měsících
těhotenství, u kojenců a malých dětí.
Kolarčíková Vlastimila, kosmetička-aromaterapeutka
e-mail : vlastimilakolarcikova@seznam.cz
Mob.: 603 286 335

Neutrální krémy a oleje
Máte pocit, že si z katalogové nabídky krémů nebo olejů nevyberete? Nedivím se vám! Také mívám období, že chci něco
jiného, netuctového, přímo pro mne. Něco mimořádného, co
mne osloví, co potřebuji a v nabídce to chybí.
Od toho zde máme neutrální krémy a oleje. Rozhodněte se pro
jeden z nich a v zadní části katalogu nazvané „Éterické oleje“
si pozorně pročtěte jejich nabídku. Některé vůně znáte,
ty neznámé si můžete ovonět u své kosmetičky nebo masérky
či maséra. Každý éteráček je něčím jedinečný, osobitý a vy si
díky němu vytvoříte preparát jenom pro sebe. Zároveň vám
i prozradí něco o vás. I rostlinky mají duši.
Míchání vlastního preparátu je tak trochu alchymie a jistě se
vám zalíbí. Až se rozhodnete pro éteráčky, zvažte, jak na vás
působí jejich vůně. Ta může být lehká nebo těžká. Pokud dáte
hodně těžké, mohla by vás třeba i bolet hlava. Proto raději
méně. Někdy je méně vlastně více!
Jiné množství éteráčku budeme dávat do oleje a jiné do krému.
V krémech je jisté množství vody, pokud se zrovna nejedná
o krémy bezvodé, tedy regenerační oleje. Takže pokud se
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rozhodneme, že na 30 ml regeneračního oleje použijeme do
9 kapek vybraných éterických olejů, můžeme do 50 ml regeneračního neutrálního krému použít 8 kapek éteráčků, které do
něho lehce vmícháváme. Mícháme od spodu, jako bychom
nechtěli připálit omáčku. Pomalu při tom otáčíme kelímek
v ruce. Olejíčky přidáváme nejlépe po jedné kapce, můžeme
tak lépe kontrolovat vůni preparátu.
Mnohdy stačí použít dvě vůně, jindy tři či čtyři. Ale opět platí
již zmíněné. Méně může být více. Lze vyzkoušet i různé netypické kombinace, nebo éteráčky, které máte rády při kosmetickém ošetření, a krémy či oleje s touto vůní nejsou v nabídce.
Přeji vám mnoho úspěchů a radosti z výsledku.
Na závěr pak ještě mnou vyzkoušené kombinace:
Ylang Ylang – Grep 1:3
Mandarinka – Cedr Atlas 2:1
Pelargónie – Máta kadeřavá 1:1
Med – Myrha 1:2
Michaela Švorcová

Tak jak to vlastně je…?
,,Opravdu mohu tento preparát použít i na…?“
,,Ano…opravdu můžete…“
Napadlo vás někdy, proč si obličej ošetřujeme jiným krémem
než ruce? Proč je krém pro mámu a pro tátu jiný? Proč je
maska maskou a krém krémem? Proč učíme děti, že zubní
pasta patří na zoubky, ale ne do bříška? Přitom je tak dobrá,
jahodová… Je toho asi hodně, co vás teď napadá. Někoho
napadne i otázka: Co tím sleduje? Ona se zbláznila!
Hodně věcí, činností, děláme automaticky, bez přemýšlení.
Věříme v to, co nás učili ve škole, co nám řekli rodiče. Vždyť pro
nás chtějí jen to nejlepší. A vědí mnohé. Reklamu sledují naše

děti možná víc než „Večerníček“, a ta
jenom chválí a doporučuje tak, že
okouzlí. Je to jako v „Krysařovi“ od
Viktora Dyka.
Troufnu si tvrdit, že už od narození
nás učí, který krém je na nohy, který
na ruce, který na obličej. Čím si mýt
vlasy a že na tělo použijeme něco jiného.
Najednou se dozvíte, že krémy Baby L a Baby K můžete použít
na opruzeniny zadečku, obličej miminka, a dokonce i ten váš…
I kosmetické preparáty firmy Aromaterapie Karel Hadek, jsou
děleny do řad neboli sekcí, které nám doporučují jejich použití.
Koupelové oleje, sprchovací oleje, HY-oleje na omývání obličeje,
intimní hygiena. Masážní oleje a balzámy, nechci je jmenovat
všechny, najdete je v katalogu nebo v ceníku časopisu
Aromaterapie.
Naopak, chtěla bych vám říct, že toto členění, více méně doporučení, nemusíte dodržovat.
Preparáty HY-Intim H a HY-Intima můžete používat na mytí
celého těla, jsou vhodné na omývání obličeje, pokud trpíte na
akné, pracujete v prašném prostředí nebo v prostředí se zvýšeným množstvím bakterií, s rizikem infekcí. Můžete
jimi ošetřit vnější sliznice pohlavních orgánů před
vstupem do bazénu nebo na koupaliště. Umývat
s nimi můžete i své děti.
Balzám Intimiss je přímo zázrak, domácí lékárnička v malé dóze. Použít jej lze, nač vás napadne.
Odřená kolena dětí, jizvy po operaci, opary, akné,
vápnem poškozená kůže rukou, suchá pokožka
očního okolí, suchost okolo nosu, popraskané rty,
odřený nos při rýmě, atopický ekzém, výtoky
z pochvy, místo lubrikačního gelu, na opruzené
zadečky, na ošetřování konečníku.

www.karelhadek.eu

15

zkušenosti a rady
Balzám Femishea je určen pro ženy, které trpí na kvasinkové
výtoky. Ocení ho však i muži, kteří
trpí plísní na pokožce nohou.
Mnohdy nejenom muži a nikoli
jenom na pokožce nohou, ale
kdekoli na těle. Potíže s plísní
se objevují i u dětí a na výtoky trpí často i malinké holčičky. Mnohdy
jde o reakci těla na prací prostředky, dezinfikovanou vodu v plaveckých bazénech, časté
podávání antibiotik.
Preparáty HY-Intim H a HY-Intima, Intimiss, Femishea mohou být
samozřejmě použity i k preventivnímu ošetřování pokožky
i sliznic.
Masážní olej Cayatherm je určen na bolesti zad. Ale proč ho
nepoužít i na jiné bolesti? Byl sice vyvíjen na bolesti zad, ale
to ve svém „genetickém kódu“ nemá. Velice se mi osvědčil při
menstruačních bolestech a při premenstruačních stavech, kdy
je potřeba bříško a bederní oblast uvolnit. Vhodný je na bolavé
klouby, pohmožděné svaly, byť raději bych napsala „natlučené“
po sportu. Dokonce pomohl při bolestivém pásovém oparu
a to jak dospělé ženy, tak i u čtyřletého chlapce. Tento olej je
„velmi teplý“. Silně ohřívá tkáň, zlepšuje a urychluje látkovou
výměnu a tlumí bolest. Proto je používán i k masážím zkracujících se šlach, k regeneraci svalů třeba po sundání sádry při
rehabilitaci. Dokonce jím můžete „dochutit
pizzu“ pokud ji máte rádi pikantnější. Po
použití si pořádně omyjte ruce. V očích
se Cayatherm absolutně neosvědčil...
Zubní olej KH obsahuje šalvěj, která
blahodárně působí na akné a podobné zánětlivé projevy na pokožce.
Potřením obličeje, nebo jiné postižené
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oblasti těla zubním olejem také nic nepokazíte. Ve stavu
zoufalství při výtocích z pochvy tento preparát použila moje
klientka i na tyto potíže. Chladivá máta sice dvakrát příjemná
nebyla, ale výtok zmizel, a dovolená byla zachráněna.
Nosní olej je nejenom na sliznice nosu. Osvědčil
se i u různých ušních problémů. Pokud se tvoří
mnoho mazu, máte potíže na schodech v metru,
popřípadě v letadle. Nosní olejíček napomáhá
jeho přebytky rozpustit. Vhodný je i pro ouška
malých děti před plaváním i potápěním. Jako
malý poklad lze nosní oleje označit při zánětech středního ucha – ať již jako prevenci, či
na doléčování.
Herpilan a opary také nejsou jen to jediné
možné použití. Lze jej použít na suchost či
zánětlivost pokožky okolo nosu v dobách
rýmy, ošetření očního okolí. Čerstvé jizvy po
operaci, či úrazech chrání před záněty.
V mnoha případech si velice dobře poradí
i s akné.
A aby toho nebylo málo… S kožními plísněmi se
Herpilan taktéž odmítá mazlit.
Deo-Profuss je určen na potící se nohy. Osvěží však nejenom
nohy, ale i jiné tělesné partie (např. podpaží).
Krém Body Salvia je primárně určen na potící se pokožku,
Úspěch ale slaví i u akné na obličeji, či v dekoltu, případně na
zádech. Jeho protizánětlivé účinky jistě ocení i muži...
Thymicon – jedinečný dezinfekční preparát jak s antimikrobiálními, tak i protiplísňovými účinky. Tak často zmiňovaný
a doporučovaný, že by bylo jednodušší vyjmenovat, kde by se
použít nedal. Veliká výhoda Thymiconu je, že jde použít všude,
kde nás napadne. Při běžném použití nemá vedlejší účinky jako
jsou podrážděné sliznice, a pokud by se dostal do dětských
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pusinek, také to nebude mít takové následky jako jiné dezinfekce. Podle mne by neměl chybět v žádné domácnosti.
Lecitol nebo raději Lecitoly, je jich již několik, využití je hodně,
hodně široké. Jde o multifunkční preparát a proto, pokud si
pořídíte neutrální, tak nepotřebujete extra preparát na odlíčení,
omytí, koupání, masírování nebo mazání. To vše lze zvládnout s jednou jedinou lahvičkou. Vůni si přitom můžete zvolit
pokaždé jinou a sami.
Věřím, že se najde mnoho dalších možností, jak použít preparáty AKH a pomoci jimi našim blízkým a hlavně dětem. Každý
chemicky vyrobený preparát, každá tabletka, každý lék, každá
injekce, každá vakcína potřebuje následně
detoxikaci. Zamysleme se, zda nám pro naše
tělo nestačí chemické složky obsažené v jídle,
jehož výběr mnohdy můžeme ovlivnit jen
ztěžka, někdy o nich totiž ani nevíme. Příroda
je příroda a chemie je chemie. Pokud chemie respektuje přírodu, je vše v pořádku
a prevence z přírody je pak to nejlepší.
Michaela Švorcová
laborantka, kosmetička,
masérka a mnoho dalšího
salonaura@seznam.cz
akce@karelhadek.eu,
tel.: 603 513 774

Aromaterapie v Aroma studiu
Ráda bych se s příznivci „voňavého kouzlení“ a zvláště firmy
Aromaterapie Karel Hadek s. r. o. podělila o své zkušenosti
a zážitky při práci na zdraví svém, svých blízkých i fanoušků
přírodní medicíny.
V úvodu jen malé představení. Jmenuji se Jaroslava
Vomáčková a po cestě přírodní léčby se snažím kráčet dvacet
let. A měla jsem to veliké štěstí, že už na samém počátku
bádání si mě našla aromaterapie a to hned přímo pod vedením
pana Hadka. Více snad nemá cenu rozepisovat. A když pro
rady začali přicházet noví a noví lidé a z mého koníčku se stal
„kůň“, je nasnadě, proč první prostor praxe dal název i mému
dalšímu snažení – Aroma studio.
Do současné doby přibylo v mé „stáji“ ještě mnoho dalších
koníčků: různé typy masáží, baňkování, moxování, tělové svíce
i zásady výživy. Dovolím si vám nyní předložit své nejoblíbenější a nejužívanější aromaterapeutické recepisy.
Od samého začátku často a ráda používám eukalyptový
olej – Koala. Při problémech s kašlem je dobré
dát do asi dvou lžic včelího medu 5–8
kapek olejíčku, řádně promíchat, několikrát
za den nechat rozpustit v ústech na špičku
lžičky obohaceného medu (dle chuti a potřeby je možné množství eukalyptu navýšit).
Použití do aromalampy nebo odpařovače je
samozřejmostí. Dalším zajímavým postupem
je technika „kousání oleje“. Tato metoda se
používá při problémech v dutině ústní i hrdle.
Vezme se lžíce slunečnicového oleje, nejlépe
za studena lisovaného, přidají se asi tři
kapky eukalyptu, olej se „srká“ skrz zuby do
vytvoření pěny (asi 10 min). Pak se olej
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vyplivne a ústa se vypláchnou. Velmi vhodné při
problémech s nosohltanem nebo začínající viróze,
pak kousání opakujeme i 3× denně.
Dalším mým favoritem je éterický olej z levandule
a to zejména při streptokokových infekcích. Při
bolestech v krku je vhodné použít kloktání. Do
sklenky se dá lžíce mléka (jako emulgátor) a 3–6
kapek levandule, doplnit chladnou vodou, kloktat
2–4× denně. Levandulový olej používám spolu
s dalšími olejíčky i do mastí např. při gynekologických problémech nebo do nosních kapek.
V řadě oblíbenců nechybí ani kajeputový olej.
Nejen, že ho měl rád taťka do aromalampy, ale
v oleji do nosu nebo na vytírání oušek se mi osvědčil i u miminek.
Bez krému z Dermisoftu s mátovým éterickým olejem si neumí
svůj život představit desítky ekzematiků. Nejen že se pokožka
výrazně zklidní a přestane být horká, ale hlavně je velmi
výrazně omezeno svědění. Proto lze použít takto připravenou
mast i na hemeroidy, při svědivých výtocích nebo jako podporu
při problémech s lupénkou.
V kufříku mi nesmí chybět ani olejíček z hřebíčku. Pomohl už
svým účinkem při bolesti zubů spoustě těhotných žen, kdy není
možno použít protibolestivé léky. V této situaci lze použít „kousání oleje“ obohaceného 2–3 kapkami oleje z hřebíčku. Také
ho využívám spolu s esencí ze zázvoru
a máty na zábaly při bolesti zad či
kloubů.
Již zmíněný zázvorový olej se mi
osvědčil i při problémech s průduškami. Do 50 ml masťového
základu Dermisoft stačí přidat po
4 kapkách zázvoru, máty a fenyklu.
Potírat 1–2× denně oblast hrudníku.
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A tak bych mohla pokračovat éterickým olejem ze skořice,
borovice, tymiánu, ylang-ylangu, … A to jsem ještě nezabrousila do světa hotových aromaterapeutických preparátů.
Zkrátka a dobře jedním slovem – nádhera!
Chtěla bych vám všem popřát spoustu krásných a prospěšných zážitků při aromaterapeutickém bádání.
S láskou Jarka.

www.karelhadek.eu

Jaroslava Vomáčková
Aroma studio, Fügnerova 859, Tábor
jaroslava.aroma@seznam.cz

poradna Karla Hadka
Dobrý den,
Vaše preparáty používám k plné spokojenosti již několik let.
Nyní Vám zasílám dotaz týkající se Vašich regeneračních obličejových olejů. V návodu na jejich použití se zmiňujete, že je
vhodné oleje nanášet na navlhčenou pleť. Co by se stalo při
aplikaci regeneračního oleje na suchou, tedy nenavlhčenou
pokožku? Je možné, že by se tím snížila jejich účinnost?
Předem Vám děkuji za Vaši odpověď, Anna J.
Vážená paní Anno,
děkuji Vám za Váš mail i důvěru, se kterou se na mě se svým
dotazem obracíte.
Dotaz s tématem, který jste mi zaslala Vy, přichází od zákazníků celkem pravidelně a často. Mám pocit, že mnohé tazatelky
se domnívají, že regenerační oleje jsou cosi úplně nového na
trhu s kosmetikou. Opak je však pravdou. Pokud se začtete do
literatury pojednávající o historii kosmetiky, pak by nemělo
uniknout Vaší pozornosti (a zde se již musím usmívat): „Že již
staří Římané, Řekové, Egypťané, Féničané a já nevím kdo
ještě, neznali a tedy nepoužívali různé „noční“, „výživné“,
„hydratační“ a čert ví jaké ještě krémy, ale vonné oleje a masti.
Regenerační oleje tedy nejsou nic jiného než návrat ke
„starým dobrým časům“, kdy dle mého, ještě převládal zdravý
selský rozum a tehdejší lidé koncipovali svoji tehdejší kosmetiku na základě empirických poznatků o jejím působení na
pokožku a nikoli „na základě vědeckých poznatků“ učiněných
v reklamních agenturách. V této souvislosti bych ještě rád
upozornil, na stále probíhající diskuzi, ať již laiků či odborníků,
zda lze vyrábět kosmetiku bez konzervace, či nikoli. A tak milý
čtenáři mudruj, kde slečna (paní) Kleopatra Egyptská ještě
před začátkem našeho letopočtu sháněla parabeny, phenoxyethanol a podobné „lahůdky“ jimiž se dnešní kosmetika jen
hemží. Tehdejší kultury ještě nevyráběly emulze, tedy krémy,

které jsou dnes naprosto běžnou záležitostí, ale jak již jsem
zmínil, vonné oleje a masti. U bezvodých preparátů nehrozí
mikrobiální kontaminace, bezvodý preparát nepředstavuje pro
mikroorganismy akceptovatelné životní prostředí. Jak vidno,
sama historie nám říká, že bezvodé preparáty, v tomto případě
regenerační oleje, lze samozřejmě aplikovat i na suchou
pokožku. V zimním období bych slůvko „lze“ nahradil spojením „je nutno“. Při použití preparátu obsahujícího vodu dochází
k jejímu odpařování z povrchu pokožky a jejímu rychlejšímu,
svrchovaně nežádoucímu ochlazování. Oč rychlejší pohyb
vzduchu (lyžování, vítr apod.), o to silnější chlazení. Při jízdě
na lyžích, po použití hydratačního krému, lze i při teplotách
nad 0 °C utrpět omrzliny. Nelze opomenout ani fakt, že při teplotách pod 7 °C pokožka snižuje tvorbu vlastních kožních
tuků. Jak známo, tuky mají dobré termoizolační vlastnosti. Je
tedy logické, že regenerační oleje právě v zimním období jsou
díky absenci vody vynikajícím ochráncem pleti před nežádoucími účinky chladu a mrazu. Zde bych rád upozornil i na
jednu zajímavou maličkost. Vzhledem ke snížení produkce
vlastních kožních tuků v zimních měsících je naprosto normální, že spotřeba regeneračních obličejových olejů se z tohoto
důvodů může o poznání zvýšit. V teplém ročním období je
tomu obráceně. Obsah vody v preparátu nemůže být na
škodu, právě naopak. Hlavně pak proto, že i některé účinné
látky jsou rozpustné nikoli v oleji, ale právě ve vodě. Za všechny
bych jmenoval, dle mého tu nejdůležitější, pantenol. To je pak
hlavním důvodem proč doporučuji nanášet oleje na navlhčenou pokožku. Pro zvlhčení pokožky se pak jeví jako ideální
pleťové vody a tonika díky obsahu zmíněných, pokožce prospěšných, ve vodě rozpustných, účinných látek. V závěru bych
rád podotkl, že z mého pohledu je nutno regenerační obličejové
oleje považovat doslova a do písmene za „bezvodé krémy“.
Konec konců je to dáno i jejich složením. I zde by asi bylo ku
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poradna Karla Hadka
prospěchu poněkud rozšířit jejich název na „lecitinové regenerační obličejové oleje“. Díky obsahu lecitinu, pokud jsou aplikovány na navlhčenou pokožku, z nich jejich použivatel vmasírováváním, či vhlazováním vytváří krém přímo na pokožce.
Zanedlouho převezme žezlo od paní Zimy, miláček snad
všech, co znám – jaro. Do té doby, než nám jarní sluníčko
začne prohřívat „staré, zimou ztuhlé kosti a svalstvo“ a přispěje svými teplými paprsky k tvorbě tolik potřebného serotoninu, bude ještě hodně příležitostí k přemýšlení, zda použít
regenerační obličejové oleje na suchou či navlhčenou pokožku.
Karel Hadek
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Jde to i bez dobírek
Mám pocit, že jedním z fenoménů doby je (ne)přemýšlet, jak
lidem vytahat z kapsy peníze.
Jak klasik praví, kdo chce psa bít, hůl si vždy najde. A tak se
stále zdůvodňuje, proč to či ono musí být tak, jak je. Vzhledem
k tomu, že v běžném životě jsem také spotřebitel, vždy mě tak
trochu rozčilovalo, že jsem to já, kdo má nést zvýšené náklady
za zasílání na dobírku. Stejně tak, ne-li ještě více, mě rozčilovaly striktní požadavky „hele, hochu, cáluj předem“. Moje
spotřebitelské vnímání se tak pomalu, ale jistě vkrádalo i do
myšlení podnikatelského. Kladl jsem si otázku, proč zákazník
kupující u firmy preparáty má nést náklady na dobírku, či
dokonce platit předem. Logika věci jakoby říkala: Jsme obklopeni samými lumpy, podvodníky a neplatiči. Musíme je zkasírovat dříve, než nás podvedou. S tím ale zásadně nemohu
souhlasit. Už i proto, že se běžně stává, že kupující zaplatí
a čeká a čeká a ještě….a jestli neumřeli…. Já sám zastávám
názor, že za poskytnutou službu musím obdržet i dohodnutou
finanční protihodnotu. A stejně tak, pokud poskytne někdo
nějakou službu mně, platí pro mě úplně stejná pravidla hry.
Myslím, že stejného názoru jsou i všichni klienti firmy AKH.
Před Vánocemi jsem tedy nařídil zrušit rozesílání zásilek na
dobírky. Všechny zásilky tedy odchází jako „obyčejný“ obchodní
balík. Těší mě, že tak každému mohu snížit náklady na
poštovné. V konečném kontextu, tedy pořizovací cenu za
objednané preparáty o více než 30,- Kč.
Musím ale přiznat, tak trochu jsem tímto opatřením přidělal
práci zaměstnancům firmy. Mnozí zákazníci si to vysvětlili
tak, že musí zaplatit předem... Po uskutečnění objednávky
v e-shopu a obdržení potvrzení objednávky s udanou cenou,
marně hledali bankovní spojení s číslem účtu, na který by uvedenou částku mohli převést. A tak dotazů na toto téma bylo

nepřeberné množství. O to větší bylo jejich překvapení, když
slyšeli sdělení, že nemají platit nic, dokud neobdrží v pořádku
zboží, u kterého je samozřejmě i daňový doklad s uvedeným
bankovním spojením. Abych se přiznal, mám z toho více než
dobrý pocit. Sám totiž nerad kupuji zajíce v pytli. O důvod
více, proč bych ho neměl takto nabízet ani našim zákazníkům.
Mnozí klienti se dotazovali, zda se nebojím, že lidé nebudou
platit. Upřímně řečeno, nebojím se. Že jsem i tentokráte učinil
správné rozhodnutí, svědčí i ony zhruba dva měsíce, kdy „bezdobírkové“ zasílání funguje. Lidé obdrží zboží, zkontrolují
zásilku a převedou účtovanou částku. Pokud se někdo s platbou zpozdí nebo „zapomene“ zaplatit, obdrží tak, jak je to
standardní, upomínku. Pokud by na upomínku nereagoval,
tím prvním opatřením u neplatičů by bylo jejich zablokování
v počítači. Nikoli, že by jim nebylo zasláno zboží, ale změnily
by se priority. Nejdříve zaplať a teprve
poté obdržíš zboží.
S dobírkami však úplný konec
není. Pro některé zákazníky
může být, jak jsem zjistil,
zasílání na dobírku z různých důvodů dokonce přijatelnější. A tak platí pravidlo,
že na dobírku dostane zboží
výhradně jen ten, kdo si tuto
formu doručení ve své objednávce vyžádá.
Karel Hadek

10 %, 20 %
I letošní příchod nového roku byl již tradičním důvodem
k oslavám změny letopočtu. Bohužel krom změny letopočtu
nám přinesl i změny výše vybíraného DPH. A tak nejen devátý
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rok třetího tisíciletí se změnil v desátý, stejné postihlo i lidově
zvané dépéháčko. A nejen to devítkové! I z 19 máme, chtě
nechtě, 20. Míním tím procenta. Dlouho jsem přemýšlel, zda
je kvůli jednomu jedinému procentu nutno měnit ceny.
A nejen přemýšlel. Také počítal. Ono se však nezvýšilo jen DPH,
zdražování zastihlo i jiné oblasti, a tak jsme byli donuceni
z oslavování nového roku „vystřízlivět“ daleko rychleji, než by
bylo žádoucí, a alespoň DPH upravit. Dalo by se konstatovat,
ceny jsme nezvyšovali, ale zákazník zaplatí (o 1 %) víc.
Vyjádřeno mluvou středověkou, nemohu se zbavit pocitu, že
jejich blahorodí tam nahoře mě pověřila funkcí drába.
Změna výše DPH s sebou přináší i některé změny v dosavadní
obchodní politice firmy AKH. Nejedná se o nic závažného,
žádné zdražování „ala“ čerpací stanice pohonných hmot.
Vzhledem k tomu, že kalkulace cen probíhá na úrovni „netto“
cen, které jsou následně „obohaceny“ o státem požadované
DPH, rozhodl jsem se, je nezaokrouhlovat již při tvorbě ceníků,
ale ponechat je i s propočítanými halíři. Takto je najdete již
v novém ceníku tohoto vydání časopisu Aromaterapie. Jejich
zaokrouhlování pak bude provádět až počítač při součtu
celkové částky na účtu s tím, že do 49 haléřů se bude zaokrouhlovat směrem dolů a od 50 haléřů pak směrem nahoru.
Karel Hadek

Pro zlepšení služeb
Tímto bych se chtěla vyjádřit k problémům, které občas nastávají při objednávání zboží, a pak následně i při fakturaci. Jak
jste jistě zaznamenali, naše firma se na přelomu srpna a září
přestěhovala do nového místa působení. Vše proběhlo velice
rychle, pro mnohé však byl problém změna adresy. Taktéž
přijetím úplně nových zaměstnanců, kteří se sice snažili
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všechny vzniklé problémy řešit co nejrychleji – a to podle
hesla „co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek“ či „už
včera bylo pozdě“, při oné hektičnosti nebylo vždy vše tak, jak
by mělo být.
Ráda bych napomohla odbourat touto cestou některé problémy,
vznikající při fakturaci. Aby se do budoucna předcházelo nesrovnalostem s fakturační nebo dodací adresou, či dokonce
s nedoručením zásilky, je nezbytně nutné, aby zákazníci
průběžně aktualizovali údaje oboustranně tak důležité. Jen
tak jsme schopni zajistit následně kvalitní a včasné doručení
zakázky.
Je běžné, že lidé se stěhují a mění adresy působení, ženy
a dívky se vdávají, podnikatelé mění adresy provozoven, a tak
se stane, že pro všechny starosti zapomene tyto skutečnosti
nahlásit při sepisování objednávky a problém máme na světě.
Očekávané preparáty se bez cíle toulají po zemích českých
a po nějaké době končí zpět tam, odkud odcházely. A ouvej,
nám začíná detektivní práce.
Nejprve pátráme v databázi a kontrolujeme uvedené údaje.
Pokud je v počítači k dispozici telefonní číslo, zajásáme a okamžitě se snažíme zákazníkovi dovolat a vypátrat důvod, proč
zásilka nebyla doručena a vrátila se nám. Nejsou-li však
v naší databázi potřebné informace, nastává problém. Musíme
s lítostí nedoručitelnou zásilku vrátit na expedici a nechat ji
vybalit. Chudák zákazník pak marně čeká a čeká na objednané
zboží. Nám nezbývá než věřit, že se, někdy smutný, jindy
rozzlobený, zákazník ozve.
Občas se stává, že se objeví nesrovnalosti ve fakturovaných
údajích a položkách.
Za takováto pochybení z naší strany se jak za sebe, tak i své
spolupracovníky, omlouvám. Někdy může být na vině nepřesně formulovaná či špatně vyhodnocená objednávka, konec
konců i my jsme jen lidé a při zpracování zakázky či samotné
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fakturaci můžeme pochybit. Pokud se něco podobného přihodí,
je každá záležitost vždy individuálně vyhodnocována ve spolupráci s vedením firmy. Zjišťujeme zdroj či původ chyby, aby
se budoucnu neopakovala. Mohu zaručit, že každý pracovník
je za svá pochybení zodpovědný i se všemi důsledky. Nejen přijímaná opatření, ale i čas je na naší straně. Zaměstnanci jsou
již dostatečně zapracováni, a v tomto smyslu již „odrostli dětským střevíčkům“.
Občas se stává, že objednávka sice specifikuje objednávané
zboží, nikoli však objemové množství.
Dalším zdrojem nepřesnosti je i uvedení špatného kódu výrobku.
My pak musíme nejprve zjistit, jak velký výrobek zákazník
požaduje, a tím se samozřejmě nejen pozdrží vyřízení objednávky,
ale i zvyšují mzdové náklady, které se vždy musí v kontextu
s tvorbou cen projevit v konečných cenách preparátů.
Problémy vznikají proto, aby byly řešeny. My jsme připraveni
řešit je spolu s vámi, našimi zákazníky, řešit.
Potěší mě, pokud těchto pár řádků napomůže předcházet možným nepřesnostem, a tím i oboustranné spokojenosti.
Pavla Levá, účtárna

Vyberte si z široké nabídky
svůj vysavač !

Mimořádná nabídka
V životě často stojíme před problémem volby. S blížící se změnou ročního období se nevyhnutelně blíží i velký jarní úklid.
Stačí se porozhlédnout kolem sebe. Bordel a smrad, kam se
člověk podívá. Jedinou výjimku samozřejmě tvoří státní kasa.
Ta je nejen čistá, jak slovo boží, ale nejmodernější čistící technika ji až chorobně přečistila.
U této příležitosti jsme připravili mimořádnou nabídku patřící
nejen daňovým poplatníkům, ale i sociálně slabým či osobám
nepřizpůsobivým, schopným však volit.

Sociálně oranžový s růží:
Vysoce výkonný vysavač, v minusových hodnotách. Dobře
vysává nahoře, ale má děravé dno. Navíc extrémně vysoká
vlastní spotřeba. Nenáročný na úschovu, stačí mu dobré
koryto. Momentální předností je, že vysává na dluh. Toto
je spojeno s rizikem, že vás za jeho pořízení budou proklínat příští generace. Schema řazení:
Nebe  RaJ  Peklo.cz
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Modrý ptakosaurus:

Černocuc:

Vysává spolehlivě po celé
republice. Občas si jej
v rámci internacionální
pomoci půjčuje i velký
Silvio. Mimořádností je
dlouhá sací hadice. I z vyšších poschodí dokáže
vysávat tam dole. Motor
je hlučný, zvuk přitroublý.
Spínač je ovládán z Prahy
systémem opencard, lze
jej používat i na vysávání
melounů daňových poplatníků.

Zajímavé designové řešení stále proměnlivých tvarů
s černým výfukovým otvorem. Velice nepraktické
držení v ruce. Při přenášení
vzhledem ke slizkosti držáku často vypadne z ruky.
S odvoláním na Boží zájem
není vhodný na koberce,
ale vysávání kapes.

uTOPse09:
Staré koště, faceliftované
v roce 2009. Zlepšení je
vidět jen na vtíravém
zvuku. Jedná se o nejčestnější vysavač v nabídce,
kterému ale ani pochybné
praktiky nejsou vůbec cizí.

Zelený joint:
Přírodně zelenou povrchovou barvou dokonale
maskuje svůj zelený mozek.
Dle technických parametrů lze usuzovat, že
je tak ekologický, až to
přírodě škodí. Zvolíte-li si
tento typ, pak jako bonus
vám liška bude dávat dobrou noc nejen v zapadlé
vísce, ale i ve velkoměstě.
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Rudý Adolf:
Technika made in China. Žádný levný vysavač, a navíc při
manipulaci značně nebezpečný. I to je důvod, proč jej
nabízíme bez jakékoli záruky a jeho volba je na vlastní
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n áh

nebezpečí. Překvapení
vás může očekávat při
jeho čištění. V minulosti
se stávalo, že místo
prachu se v nádobě
objevila krev. Výrobce
se samozřejmě nechlubí
ani tím, že mnozí, kdož
se nacházeli v blízkosti
právě tohoto třešničkově rudého vysavače,
díky jeho, ze zlotřilého materiálu zosnované přívodní šňůře, za vyjasněných
okolností zemřeli na „rudý záškrt“. Dle farizejského
zvuku vysavače bych usuzoval, že se marně pokouší někoho
přesvědčit, že má Filipa.
dn í
ra

d íly

Všechny uvedené vysavače odpovídají sicilské normě
M.A.F.I.E. Tato norma pak nahrazuje prohlášení o shodě se
slušností.
Jedno mají všechny jmenované vysavače společné. Hromadí se
v nich špína. Jejich technologické řešení není na takové úrovni,
aby u nich fungovalo samočistění. Jejich dlouhodobá aktivita
vede k šíření zápachu, který může trápit široké okolí.
Aromaterapie se svými éterickými oleji má v nabídce i několik
cenově zajímavých řešení, jak šíření zápachu zabránit. Nutno
zmínit, že se osvědčily u vysavačů běžných. Například tymiánový éterický olej. Díky vysokému obsahu fenolických složek
tymolu a karvakrolu jsou schopny, přidány do odpadního
sáčku se špínou, likvidovat různé patogenní mikroorganizmy.
U pojednávaných vysavačů ještě testovány nebyly. Výsledek je
tedy ve hvězdách. Pokud se ale rozhodnete pro volbu některého
z uvedených týpků a nabudete dojmu, že by vás mohl zruinovat, nekoukejte na ekologii a vyhoďte ho z okna. Defenestrace
se jeví, ať již z hlediska historického, či dnešního, jako
nejmenší zlo.
Karel Hadek

Katalog a časopis si nemusíte půjčovat! Lze je objednat na adrese:
Aromaterapie
Karel Hadek
Tovární 510
349 01 Stříbro
e-mail:
info@karelhadek.eu
Vodafone: 777 274 059, T-Mobile: 731 336 475, O2: 722 458 765
Tel.: 374 625 428, fax: 374 625 384
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předjarní zamyšlení
Těším se na jaro
Nechci říci, že zima je krásná, jen pokud
se na ni díváme přes okno příjemně vytopené místnosti. Na bílé Vánoce se těší
snad každý. Lednové příděly sněhu pak
sice potěší ty, jež holdují zimním sportům, současně ale i aktivují touhy po jaru, po slunečním svitu
a jeho hřejivých paprscích. Sníh pomalu mizí a objevuje se
první zeleň. Příchod jara je balzámem pro tělo i duši a náležitě
si je vychutnáváme. Rozloučení se se zimou a příchod jara má
pak vliv na biologickou aktivitu všeho živého, tedy i nás lidí.
Jaro nás láká svými kouzly ven do přírody, v létě nás pak jen
těžko může něco udržet doma. Tato aktivita je pochopitelně
podporována i stravou, kterou nám příroda v daném období
nabízí. Hlavně zeleninou a později i ovocem. Nelze se divit, že
na podzim, kdy se příroda připravuje na období klidu, se naopak biologická aktivita pomalu snižuje. Zima se svými nízkými
teplotami a nedostatkem sluneční energie, a tím i potravy, je
v přírodě obdobím klidu. Mnohá zvířata, aby vůbec přežila, ji
dokonce prospí. Vždy, když se probouzím do zimního rána, jen
a jen závidím ježkům, svišťům, syslům či medvědům, kterým
vývoj v přírodě tento dar poskytl. Tady si tak trochu odporuji.
Nerad bych do zimního spánku upadal podchlazením v nějaké
díře, ale s úsměvem ve vyhřáté postýlce). Biologický útlum se
v tomto období pochopitelně týká i nás lidí, bohužel dnešní
„technická“ doba nám jej neumožňuje prožít přirozeně, a nutí
nás podávat výkony, doslova, jako by se nechumelilo. Nelze se
pak divit, že takovéto lámání přírodních zákonitostí s sebou
přináší krom stresu i značná zdravotní rizika, včetně oslabení
imunitního systému, a tím i zvýšenou nemocnost. Zvýšená
sluneční aktivita s přicházejícím jarem aktivuje celou přírodu,
tedy i nás lidi. V dobách dávno minulých tehdejší lidé v prů-
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běhu zimy spotřebovali vytvořené zásoby potravin a se zvýšenou aktivitou se muselo čekat, pokud se vůbec přežilo, až do
doby, než se objevila nová vegetace. Pojídání různých potravin,
jejichž důležitou obsahovou složkou je celulóza, která je pro
člověka nestravitelná, vedlo k mechanickému pročistění trávicího
traktu, a tím i celého organizmu. Lze předpokládat, že u takto
detoxikovaného organizmu se nejspíše vůbec neprojevovala
„jarní únava“. Dnešní životní styl s sebou, oproti minulosti,
přináší podstatné změny. V době dnešní se již nikdo nemusí
v létě a na podzim dostatečně předzásobit, aby přežil.
Supermarkety nabízí vše, co hrdlo ráčí, v neomezeném množství. Od přemíry různých konzerv, přes další „vymoženosti
doby“, konzumujeme potraviny, které bych označil jako denaturované. Týká se to velmi často i vakuovaných potravin, kde
se výrobci daleko více spoléhají na chemické konzervační
látky než na vakuum. Dnešní zimní období nám prostřednictvím supermarketů nabízí i čerstvé ovoce a zeleninu. Někdy
polozralé z druhé strany polokoule, jindy jalové, někde ze
skleníků. Bohužel takováto strava není pro dané období
typická. Sice by mě to nemuselo zajímat, já to přece neplatím,
navíc každý přece ví, že ovoce a zelenina jsou zdravé, že ano.
Pochutnáníčko by neměla rušit ani skutečnost, že kromě
v chemických lázních koupané zeleniny se objevuje stále více
geneticky manipulovaných „lahůdek“. A tak mrkvička, symbol
zdraví, dokonale očištěná od zbytků zeminy, hezky zabalená do
igelitových sáčků a protiplísňově vykoupaná, se na nás přes
plast usmívá a usmívá. Fundované reklamy ve sdělovacích
prostředcích nás taktéž poučují, jak zdravé jsou rostlinné
oleje. Tím hlavním argumentem pak je konstatování, že neobsahují cholesterol. Těmi nejzdravějšími pak budou zcela jistě
oleje vyzískané technologií „cold processed“. Volně přeloženo
„zpracováno za studena“. Lež to rozhodně není, chemická
extrakce opravdu probíhá za studena. Účelem takovéto definice
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pak je nepoplašit laika spotřebitele a nabídnout mu, aby si to
vyložil jako „cold pressed“, tedy lisováno za studena. Ani ve
snu by jej nemělo napadnout, že sice nepojídá cholesterol,
zato si pošmákne na zbytcích toxických organických rozpouštědel. Že žluklý olej zapáchá a jako potravina je nevhodný, ví
asi každý. A tak, aby tímto zdraví neutrpělo, zabraňuje se
žluknutí olejů chemikáliemi, jako jsou BHT a BHA. BHT je
pak zkratka pro butylhydroxytoluen a vnímavý spotřebitel jej
bude spíše znát jako E 321. BHA je zkratka pro butylhydroxyanisol s označením E 320. Jsem dojat a naměkko z toho, jak je
na zdraví spotřebitele myšleno. Nezištně je nám pomáháno držet
škodlivý cholesterol na uzdě, dopomoženo dopracovat se k…
Organické rozpouštědlo zvané hexan je látka, která je v těle
příjemce v rámci látkové výměny přeměňována na hexandion.
O tomto matabolitu je pak známo že způsobuje nervová
poškození.
Nepopsanou stránkou není ani BHT. Tato chemikálie je nejen
rozpustná v tucích, ale i velice stabilní. Je zde riziko jejího
ukládání v játrech. Jsou prokázány její rakovinotvorné účinky.
A aby toho nebylo málo, pár slov věnujeme i BHA. Tuto chemikálii lze označit téměř jako „lidumila“. Vyvolává totiž jen alergie.
A tak si říkám, čemu to vše slouží. Že by nová potenciální
racio-bio-složka potravin? Ne, ne, komerce se stará, jak jen
může přírodu dochutit, obarvit, učinit trvanlivou i „zkrášlit“.
A zdraví spotřebitele? To myslím nikoho moc netíží. Logikou
věci asi bude, že to je to nejcennější, co každý má, tak ať si
zaplatí doktora, který z něj nakumulované toxické látky zase
dostane ven. Konec konců, víte, kolik nezaměstnaných by
přibylo, nebýt vědeckých pracovišť u farmaceutických firem
zabývajících se problematikou detoxikace. Blíží se jaro, a jeho
příchod byl vždy spojen i se změnou složení stravy. I v dnešní
době by tomu tak mělo být. Mnohé z toho, co jarní příroda
zdarma nabízí, napomáhá očistě organizmu. Pokud budeme

přemýšlet a trošku se i stravovat v historickém kontextu, pak
přinejmenším ušetříme značné částky peněz za různé očistné
kúry, které spíše nežli tělo kupujícího čistí jen jeho peněženku.
Jen jako příklad bych uvedl třeba mladé kopřivy upravené jako
špenát. Krom celulózy, která mechanicky čistí trávicí trakt, je
kopřiva bohatá i na minerálie. Přímo na louce doporučuji
ochutnat pampelišku, listy jitrocele, šťovík, případně dle znalostí terapeutických účinků i další rostlinky. Léčivky v sobě
obsahují bohatou zásobu různých složek, kterých se nám
v „průmyslové“ stravě nedostává. Za všechny bych rád zmínil
například hořčík. Nebudu se rozepisovat o jeho funkcích
v organizmu, nemohu ale opomenout, že je obsažen v zeleném
rostlinném barvivu, chlorofylu. Navíc ve formě pro organizmus
nejpřijatelnější. Chlorofyl má totiž podobnou strukturu jako
hemoglobin s tím rozdílem, že u hemoglobinu je centrálním
prvkem železo, zatímco u chlorofylu právě hořčík. Radím-li
pojídání „trávy“, už to je rada „značně podivná“. Může se stát,
že pro mnohé ne zrovna chuťově příjemná. Mnohé divoce rostoucí rostliny totiž obsahují taktéž složky, jež hořce chutnají.
A zde může být kámen úrazu. Člověk vnímá čtyři chutě.
Sladkou, slanou, kyselou a hořkou. První tři máme ve stravě
zastoupeny buď řádně, u sladkých věciček dokonce v přemíře.
Čtvrtá, tedy hořká chuť nám nijak příjemná není, a proto ji ve
stravě budeme marně hledat. A právě hořké potraviny mají
pozitivní vliv na naše trávení, hořká strava je schopna napomoci likvidovat jak plísně, tak i další patogenní mikroorganizmy v trávicím traktu, zlepšovat látkovou výměnu. Tělesné
schránky se nám za takovéto nestandardní biopotraviny velmi
rychle odmění jak zlepšeným zdravotním stavem, tak i lepší
náladou. Netřeba se potom divit, že tělíčko začne i přirozeněji
reagovat, a jediný strašák, který jaro doprovází, se prostě nekoná.

www.karelhadek.eu

Karel Hadek
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škola aromaterapie
Letální…? A kolik?
K zamyšlení se nad problematikou používání éterických olejů
mě přivedly nejen dotazy čtenářů časopisu Aromaterapie, či
jen na internetu informace hledajících, ale i informace pouštěné do světa různými autory. Dotazů na toto téma přichází
poslední dobou přebohatě, je již pomalu nad mé síly každému
tazateli odpovídat individuálně. Dotazy povětšinou zní: Již
delší dobu trpím plísní na nehtech nohou. Ráda bych s tím
něco udělala. Vzhledem k tomu, že jsem těhotná, měla bych
dotaz, zda je možné preparát Mykosan N používat i během
těhotenství a kojení. Jindy se jedná o „koupelové dotazy“,
vynechány nejsou ani dotazy na nosní oleje. Odpověď na
podobné dotazy bývá stereotypní. Tedy ano. Jedno slůvko by
pak moc nevysvětlilo a tak vždy dodávám, že obsažené éterické
oleje v preparátu Mykosan N nemají, při doporučovaném
použití, žádný negativní vliv ani na průběh těhotenství, ani
následné kojení. Stejná bývá většina odpovědí i na jiné preparáty. Předpokládám, že zdrojem takovýchto dotazů jsou ať již
nepřesné informace, které světem kolují, stejně tak jako
neznalost a neinformovanost. Mnozí autoři ať již knih či
různých článků prostě nějaký ten éterický olej definují jako
„rizikový“, či přímo toxický a varují před jeho používáním,
aniž by ke svým údajům poskytli i věcnou argumentaci. A tak
mívám občas pocit, že používání éterických olejů je nebezpečné, zatímco rýma, či plesnivé nehty jsou nejspíše vrcholem
zdraví. Abych čtenáře trošku poškádlil, prohlašuji jedním
dechem, že všechny éterické oleje jsou jedovaté a současně
i to že žádný není jedovatý. Toto prohlášení pak nutno chápat
nikoli na úrovni jména, a tedy i biochemického složení jakéhokoli éterického oleje, ale s ohledem na jeho použité množství s přihlédnutím na formu použití. Všimněme si tedy první
části mého prohlášení o jedovatosti éterických olejů. Zde se
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pak vracíme na samý začátek článku ke slovu „letální“.
Význam tohoto slůvka je „smrtelný“, či mající za následek
smrt. V tomto kontextu bych rád zmínil známá letální množství některých známých a běžně používaných éterických olejů.
Následně uvedená množství platí pro dospělého člověka vážícího zhruba 80 kg. Pokud by někoho, ať již ze zvědavosti, či
zvídavosti zajímala letální dávka u dětí, pak stačí níže uvedený
údaj v gramech vydělit 80 a vynásobit vahou děcka.
Levandule
Čajovník
Eukalyptus
Citronový eukalypt
Fenykl
Růže
Máta peprná
Jalovcové bobule
Borovice
Tymián
Šalvěj
Rozmarýn
Heřmánek modrý
Saturejka
Skořicová kůra
Mandarinka
Túja

Lavandula angustifolia
Melaleuca alernifolia
Eukalyptus globulus
Eukalyptus citriodora
Foeniculum vulgare
Rosa Damascena
Mentha piperita
Juniperus Communis
Pinus sylvestris
Thymus vulgaris
Salvia officinalis
Rosmarinus officinalis
Chamomilla reticulata
Satuteia hortensis
Cinnamomum ceylanicum
Citrus reticulata
Thuja occidentalis

420
170
390
440
340
440
400
710
610
420
220
440
440
120
300
430
115

g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g

Z uvedených údajů je pak zřejmé že se jedná o relativně velmi
vysoká množství. Přitom jsem zapomněl uvést, že tyto údaje
platí při orální aplikaci. Neumím si představit, že by někdo,
aby ho třeba nebolela hlava, vypil pomalu půl litru levandulového oleje. Jen jako doplňující údaj – svoji letální dávku má
i kuchyňská sůl a je udávána množstvím kolem 260 g.
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Tedy chemikálie jisté jedovatosti…. Ale asi to nebude tak zlé,
když v obchodech je volně dispozici, sypeme ji do polévky,
a jídlo by bez ní nemělo chuť.
Tyto údaje berme jen jako nutné technické termíny. Používání
éterických olejů v praxi je o úplně jiných množstvích.
Vzhledem k tomu, že máme k dispozici údaje o letálním množství různých éterických olejů, rád bych na příkladu konkrétního
preparátu, poukázal na množství receptovaná, která přichází
v úvahu v praxi.
Jako vhodný se mi jeví již zmíněný preparát Mykosan N.
Z tohoto pohledu jej lze označit za „drsňáka“, který již několik
desítek let likviduje plísně.
Statisticky vztaženo k receptuře Mykosanu N, zde by byla letální
dávka daného preparátu kolem 180 g. 20 ml Mykosanu N
obsahuje celkem 4 g éterických olejů. Z toho však jsou jen 0,4 g
oněch „nebezpečných“. 20 ml odpovídá zhruba 600 kapkám.
Pokud ony 0,4 g vydělíme 600, pak nám vyjde číslo 0,00067.
Tedy 6,7 desetitisícin gramu „nebezpečných“ olejů na jednu
kapku Mykosanu N. No a pokud množství jedné kapky, která
je doporučována k aplikaci, tedy zakápnutí nehtu, přepočteme
na procentuální údaj ve vztahu k letální dávce pak je to
0,0004 %. Tedy 4 desetitisíciny. I kdyby se v tomto případě za
nehet vešlo kapek 10, nebo všechny oleje byly nebezpečné,
pak se jen a jen posune desetinná čárka o jednu pozici, ale na
věci samé to nic nemění. Toto je věcný argument, který zcela
jednoznačně dokazuje, že zde ani těhulce nehrozí nejmenší
riziko. Asi nebudu daleko od pravdy, když napíši, že mnohé
autory pojednáních o aromaterapii nutno spíše označit za
odborníky na strašení, zatímco aromaterapie je pro ně hodně
vzdálená planetka. Konec konců, po přečtení řady různých
knih na téma aromaterapie nemohu než konstatovat, že je to
jak ve škole. Někdo napíše nějaký nesmysl, a ten se opisováním
množí a množí.

Snad jen jako hloupý vtip (byť na stejné úrovni) lze konstatovat,
že kuchyňská sůl je nebezpečná. Takže by bylo dobré nesolit.
Stejně tak vtipné by bylo doporučit odvážení 6,7 desetitisícin
gramu soli, tímto množstvím si osolit polévku a zabývat se její
toxicitou.
Dalším preparátem, který je středem pozornosti dámské části
populace, je preparát Femishea.
I jeho posláním je znepříjemnit život plísním, pro změnu v oblasti pohlavních orgánů. Vzhledem k jemnosti a vnímavosti sliznic
všeobecně, u tohoto preparátu nebylo možné použít na plísně
munici stejného kalibru jako u Mykosanu. Zde musela aromaterapie nabídnout své nejjemnější a přesto vysoce účinné olejíčky. Směs éterických olejů receptovaná v tomto preparátu
vykazuje letální množství kolem 420 g. V jedné dóze preparátu
Femishea o obsahu 50 ml se nachází přesně 2,78 g éterických
olejů. Jediným lumpíkem v tomto preparátu je pak thymiánový
olej. Toho je v 50 ml Femishei 0,084 ml. Kolik že to asi je? Bez
nároku na absolutní přesnost lze říci 2,5 kapky. Pokud budeme
vycházet z předpokladu, že oněch 50 ml vystačí na 20 aplikací,
pak v jedné dávce se nachází něco přes 4 kapky směsi éterických olejů, z toho tymiánu 1/8 kapky. A takto bych až na malé
výjimky mohl pokračovat v propočítávání dalších preparátů
a docházet téměř vždy ke stejným závěrům.
Často se mi stává, že se mě lidé různých zaměření a profesí
ptají, co je to ta aromaterapie. Odpověď vždy obsahovala slova
příroda, éterické oleje, životní nastavení, předcházení nemocem a jejich léčení. Díky dotazům vás zákazníků jsem si
uvědomil, že jsem opomínal dodat, že je to také počítání
a argumentování. Ty, kteří svoji rádobyaromaterapii pouštějí
do světa jako strašáka, bych snad jen upozornil, že opravdu
nestačí někde něco opsat, možná i očuchat lahvičku s éteráčkem,
a vydávat se za aromaterapeuta.
Konec konců siličnaté rostliny jsou na této planetě mnohoná-
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sobně déle než člověk sám. Vývoj člověka je provázen používáním éterických olejů. Ať již to byla inhalace lesního vzduchu,
či jako součást potravinového řetězce. Strašit aromaterapií
a mít z ní strach je pošetilé. Stejně pošetilé by bylo tvrdit, že
jako přírodní záležitost nemůže mít i nežádoucí účinky.
Daleko věcnější je poznávat ji, mít z ní respekt a používat
ji adekvátně.
Když už jsme u těch rešerší a z toho vyplývajících praktických
doporučení. U několika preparátů v katalogu se objevuje
doporučení nepoužívat v těhotenství bez konzultace s odborníkem. Jako příklad lze zmínit rozmarýnový koupelový olej.
U zdravé těhulky bych naprosto žádný problém neviděl, spíše
bych doporučil opak, právě díky jeho povzbuzujícím účinkům.
Ale jedná se o prokrvující preparát. Sama o sobě teplá koupel
nemusí být vhodná, pokud by dotyčná měla nějaké ty zdravotní
problémy. A tak jistota je jistota a opatrnost v tomto případě
na místě.
Mnohokráte jsem již četl či slyšel doporučení nepoužívat
v těhotenství šalvějový olej. S tím sice plně souhlasím, nikoli
však s uváděným důvodem. Šalvějový olej obsahuje značné
množství ketonu thujonu. Tuto látku nutno označit za nervový
jed, a argumentací bylo, že by mohl poškodit plod. Výzkumné
práce provedené v kyjevském gynekologicko-pediatrickém
institutu v devadesátých letech minulého století ale prokázaly,
že thujon přes placentu neprostupuje. Šalvějový olej má ale
i silně prokrvující účinky, proto není vhodné jeho používání
z tohoto důvodu hlavně v prvním trimestru těhotenství. Při
problémech s udržením plodu by mohl vyvolat potrat. Jen tak
mezi námi, on se k tomuto účelu v minulosti i používal. Nikoli
však jako koupelový či sprchovací olej, ale v dávkách které
bych označil jako „koňské“. Ale ani v dalším průběhu těhotenství jej nelze doporučovat. Právě tento olej zabraňuje tvorbě
mateřského mléka, dokonce je schopen laktaci úplně zastavit.
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Že by takto příroda bránila tomu, aby se nedostal s mateřským
mlékem do těla kojence? O šalvějovém oleji je též nutno říci,
že je vysoce účinný vůči salmonele. S účinky šalvějového
oleje jsem dobře obeznámen a tak si dovoluji konstatovat, že
i navzdory všemu co jsem zde uvedl, mohu prohlásit, že v případě nouze je šalvějový olej pro toulku daleko menší zlo, než
samo onemocnění salmonelou a její standardní léčení.
A tak údaje o jedovatosti by vždy měly být uváděny spolu
s konkrétními údaji o množství, aby je bylo možné považovat
za korektní. Nehledě na to, že i zde se občas objevují zásadní
chyby při porovnávání a hodnocení. Thujon je účinná látka,
šalvějový olej pak přírodní komplex. Toxicitu thujonu nelze
volně přepočítávat na toxicitu šalvějového oleje jen dle obsahu
thujonu. Tújový olej obsahuje thujonu přibližně stejně jako
šalvějový olej, ale vykazuje podstatně vyšší toxicitu. A takto by
se dalo „cestovat“ od jednoho oleje k druhému.
Karel Hadek

Šalvěj lékařská (Salvia officinalis)
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V

době, kdy píši tyto řádky, je kolem plno sněhu, a místo toho, abychom pomýšleli na jaro, by bylo lepší se teple
obléknout a jít stavět „huhuláky“. Živen však optimismem jsem se pro jistotu se zimou rozloučil dříve, než začala.
Pokukuji do vánoční Aromky a jak jinak, než stejně jako tenkrát, když se psala, sedím v teple vytopené kanceláře.
Nikoli proto, že bych ještě vyčkával na Ježíška, který po odvedené práci nejspíše hibernuje někde v závěji, tak trochu
rozjímám nad „Voňavým vánočním kalendářem“, který, soudě dle ohlasů, udělal čtenářům radost. Konec konců, proč
ne. Dárky tradičně k Vánocům patří, a pokud jsou navíc voňavé…
Jaro, jak všeobecně známo, je spojováno s táním sněhu, květy bledulí, sněženek a petrklíčů. A také se sílícím sluníčkem,
které je schopné i mladé generaci prohřát staré kosti. Různé civilizace po celém světě tradičně a bez rozdílu kultur
slaví jarní slunovrat. Tyto oslavy mají svůj původ v dávné minulosti. Jarní slunovrat s sebou přináší rovnodennost,
tedy vítání delšího dne, začátek nové vegetační sezóny s růstem zemědělských plodin, která znamenala více úrody,
a tedy i jídla. Jak ale přísloví praví: „Nejen jídlem živ je člověk“. Úrodné lány u firmy AKH, zvané laboratoř, plodí po
celý rok „stravu“ (nikoli skleníkovou), která se až na malé výjimky nestrká do hlavy otvorem pod nosními dírkami,
ale maže se na kůžičku. Jako jasnotušec (nižší stupeň jasnovidce) tuším, že i kůžičky široké obce našich klientů
jsou značně žádostivé jarní voňavé stravy. Pohled do stále doplňovaných regálů expedice mi vnukl myšlenku
podělit se s bližními. A tak kromě jarní slevy k našim klientům poputují preparáty a olejíčky, které se
i na jaře mohou nejen hodit, ale snad i tentokráte potěší.

21. únor V neděli dne 21. února doporučujeme odpočívat. Hlavně pak
těm, které dodnes bolí ruce od úklidu sněhu. Pokud ale nebolí tak, že
byste nebyli schopni napsat objednávku, myslím, že se to vyplatí.
O jalovcovém oleji již toho bylo napsáno opravdu hodně. To
konec konců dokazuje zájem o něj. A tak celá stovka
lahviček, každá s 10 ml oleje z jalovcových bobulí, je
k tomuto dni připravena připojit se k objednávkám,
jejichž hodnota překročí částku 700,- Kč.
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28. únor Dalším dnem klidu je pak 28. únor. Práce je hotova a v expedici čeká připraveno pro příští týden 10 lahviček s vetiverovým
olejem. Každá z nich obsahuje 10 ml. Nejsem si jist, ale něco mi
napovídá, že bude patřit nejspíše k těm dámským. Ptáte se na
důvod? Přiznávám, mně vůně tohoto olejíčku nic neříká, prostě mě
neoslovuje. Už to ale před ženami neříkám nahlas. Jim na rozdíl ode
mě půvabně voní. A tak, pokud dnešního dne neodešlete svoji objednávku, je možné, že budete patřit k těm, jež je při rozbalování balíčku
objeví.

8. březen Nějaký ten dáreček by měl být nejen o nedělích, ale i v týdnu. Co
takhle pondělí…, tedy 8. 3.? Byly krásné ty staré, dávné časy. Vzpomínám
si, jak jsem s Janem Žižkou dělal výpady po zemích Českých a sháněl nějaký
ten dáreček pro husitské ženy a dívky k mezinárodnímu dni žen. Většinou
ještě bylo vše pod sněhem, kytičky nebyly k sehnání ani pod pultem, a tak
jsme na Tábor z nouze přivezli trochu medoviny. Když jsme ji zkonzumovali,
chuť na ní zůstala a tak jsem s Janem přepadl i firemní laborku. Ale obsluha
nás hnala, striktně odmítla medovidu vyrobit, byť jsme ji chtěli jen a jen pro
boží bojovníky a snad i bojovnice. Prý se máme namazat něčím jiným.
Znárodnili jsme jim tedy bedýnku s krémem Santália. Po jejich přepočítání
jsme zjistili, že je jich 50 kusů, po 50 ml. Chcete-li se namazat právě
Santálií, pak Vaše objednávka musí být odeslána 8. března.
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10. března Kalendář prozrazuje, že 10. březen je středa.
Je úplně jedno, zda tento den bude sluníčko schováno za
mraky, či zda bude modrá obloha. 20 olejíčků z borovice
kleče po 10 ml je připraveno se připojit k objednávkám
dnešního dne. Éterický olej z kleče je vynikající na
dýchací cesty. A tak i kdyby se snad něco nepovedlo
tak, jak jste si představovali, právě tento olejíček vám to
pomůže rozdýchat.

13. března I v březnu lze narazit na datum s třináctkou.
Je to sobota, jeden si může déle pospat, netřeba nikam
pospíchat. I tento den ale lze odeslat objednávku.
Důvodem může být i skutečnost, že přijde více, než jste
objednali. Tento den má expedice přikázáno chybovat…
Tedy pozitivně chybovat. Zda
i na vás jedna chybička
zbyla, poznáte podle toho,
zda se vám v balíčku
objeví 50 ml krému
Aradea. Všem 40 pozitivně poškozeným se
omlouvám, že se za toto
(ne)dopatření nebudeme
omlouvat.

17. března Jakýpak asi bude tento
den? Jaro na dosah ruky, a dle
dlouhodobé předpovědi počasí specialistů radia Stříbro, nikoli radia
Jerevan, by přes Českou republiku
měla táhnout španělská fronta.
Nebude sice tak silná, aby s sebou ze
Španělska přinesla pomeranče, ale 60
objednávajících jistě pomeranče ucítí.
I kdyby tento den „trakaře padaly“
obsah 20 ml lahviček jistě napomůže
spravit náladu.

21. března. Konečně je jaro zde. Sluníčko překračuje
rovník (to mu to ale trvalo)a to je přece důvod k oslavám.
Kdo se chce namazat, důvod si vždy najde. I bezdomovec… Bohužel těm tato nabídka neplatí. Důvod je
prostý. Chybí jim číslo popisné. Jen na adresu včetně
č.p. lze totiž potřebné mazání doručit. Pokud i vy se
jarního mazání chcete zúčastnit,
pak vězte, že rovných 200 kusů
krémů Gelle Royale po 50 ml, tedy
krému s mateří kašičkou, zde touží
být přidruženo k nějaké té objednávce. Možná vás první jarní den
vytáhne na první jarní toulky.
Pokud by nějaké preparáty z tohoto
dne zbyly… 22. března je přece
taky jarní den!
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25. března. Ve čtvrtek ještě nic v tomto
kalendáři nevonělo. Říká vám něco
exotické jméno Litsea Cubeba? Krásná
vůně jakési blíže neurčitelné směsi
citrusových plodů. A tak 20 objednávek
z dnešního dne obdrží lahvičky po 20 ml
s tímto voňavým skvostem. Stačí je jen
vyndat z balíčku.

28. března. A zase máme neděli. Tento den mám rád.
Lidé, tím míním zaměstnance, odpočívají a mně se dobře
pracuje. Dokonce ani telefony, až na výjimky, nezvoní.
Tato neděle bude trošku jiná. Já budu na kurzu v Ostravě,
ale to nemá vliv na náš jarní
kalendář. Objednávky se
totiž neposílají do Ostravy,
ale… To už stejně každý ví!
A tak, pokud ji nejen
sepíšete, ale i odešlete dnes, a
budete patřit mezi dvacet
prvních objednávajících, obdržíte
po 50 ml krému Montana.
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7. duben Je pro vás sedmička šťastné číslo? Abych pravdu řekl, ať
odpovíte ano či nikoli, nemá to naprosto žádný vliv na skutečnost,
že právě v tento den zde bude připraveno 50 lahviček po 20 ml.
Abych nezapomněl. Taky 50 uzávěrů a 50 etiket. I nejotrlejšího
pesimistu by ani ve snu nemělo napadnout, že v nich bude to, co ve
státní pokladně. Na rozdíl od ministra financí bych se hanbou
propadl. A protože se propadnout nechci, budou lahvičky
naplněny životabudičem, který vyrostl v sluníčkem zalitém
Tunisu. Pokud se domníváte, že by mohlo jít o rozmarýnový olej, pak je váš odhad naprosto správný.

1. dubna. Je tady apríl. Den, kdy je neoficiálně povoleno dělat si z lidí šoufky. Mezi námi, již dnes
přemýšlím, co komu vyvedu. Žádný strach, nikdo se
nemusí obávat, že si objedná krém proti vráskám
a my mu z recese pošleme olejíček na hemeroidy. To
se přece nedělá, a proto se to našich klientů vůbec
netýká. Aromaterapie je naprosto solidní časopis
a nevtipkuje na úkor klietů. Ba právě naopak. Pokud
vám někdo nějakou tu jedovatost provede, budeme stát
při vás. 160 jalovcových koupelových olejů po 100 ml
bude připraveno napomoci rozhýbat lymfu, detoxikovat
tělíčka těch, jejichž objednávka se „vejde“ do první
stošedesátky.
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12. dubna. Ne to není omyl. Těch nedělí, kdy bylo možné
objednávat preparáty s nějakým tím jarním bonusem, již
proběhlo hodně. Pondělí však působilo zanedbaným dojmem.
A tak nedělní klid byl zachován, a dnes je pro objednávající
připraven dáreček, který bych označil za celkem málo známý.
V regále expedice stojí 30 lahviček s 10 ml levandulového
oleje. Ne, ani nyní jsem to nepopletl. Vím, že naopak levandule je asi ten nejznámější a nejpoužívanější olej, ale ten
pochází z rostlinky, jež se nazývá levandule úzkolistá. Dnešní
dáreček je česky označován jako spajkový olej. Ten pak
pochází z rostliny, jež se latinsky nazývá Lavandula latifolia.
Účinky oleje spajkové levandule se od levandule úzkolisté podstatně liší. Hlavně pak tím, že „dárkový olejíček“ nemá uklidňující,
ale díky obsahu kafru a dalších složek účinky podobající se spíše
„slabému“ rozmarýnu.

Na závěr již jen pár slov k jarní nadílce.
I tentokráte, pokud by některý den nebyly spotřebovány všechny bonusové preparáty, pak
se zbylé množství přesouvá na den příští.
I tetokráte budou vedeny záznamy těch, na
které se jarní štěstíčko usadilo. Pokud ano, na
našem webu: www.karelhadek.eu, v rubrice
soutěže bude uvedeno jméno, příjmení
a místo kam preparáty odcestovaly. Tuto
informaci budeme pravidelně aktualizovat.

16. dubna Pomalu se již zase blíží víkend. Je čtvrtek.
Čím asi potěší jarní kalendář dnes? Bude hezky,
nebo bude vládnout ono typické dubnové počasí?
Abych se přiznal, nemám nejmenšího tušení. Jediné,
co mohu prozradit, je, že se nám již blíží měsíc
květen a s ním i další, tentokráte „předletní“ vydání
časopisu Aromaterapie. A nejen to. V expedici je na
čekané 40 krémů Althea po 50 ml. Nene, nebudu se
rozepisovat, k čemu tento preparát slouží. To je přece napsáno v katalogu. A tak čtyřicítka dnešních objednavatelů ať
s tím počítají či nikoli, se svojí zásilkou obdrží i tento
preparát.

www.karelhadek.eu
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kurzy

Kurzy aromaterapie 2010
Na všech kurzech přednáší pan Hadek
19.–21. února 2010 Základní kurz Plzeň
Koterovská 29, 326 00 Plzeň
Marie Brejchová
Tel.: 377 442 822, mob.: 602 430 332
E-mail: info@carpediem.cz

9.–10. dubna 2010 Pokračovací kurz České Budějovice
11.–12. dubna 2010 Pokračovací kurz České Budějovice
Šárka Dominová
E-mail.:slunecnice-cb@volny.cz
Mob.:725 684 335

5.–7. března 2010 Základní kurz Liberec
SAUNA BAR, tř. Dr. Milady Horákové, Liberec
Lenka Brožová
Tel.: 485 179 493, mob.: 608 904 058
E-mail: prokopova_lenka@centrum.cz

8.–9. května 2010 Roční seminář Praha
Veronika Pěkná
E-mail: pekna.v@seznam.cz
Mob.: 775 235 592
Drahomíra Vaculová
E-mail: vaculovadrahomira@seznam.cz
Mob.: 737 312 571 – jen večer

19.–21. března 2010 Základní kurz Praha
Veronika Pěkná
E-mail: pekna.v@seznam.cz
Mob.: 775 235 592
Drahomíra Vaculová
E-mail: vaculovadrahomira@seznam.cz
Mob.: 737 312 571 – jen večer
27.–28. března 2010 Pokračovací kurz Ostrava
Vlastimila Kolarčíková
Mob.: 603 286 335
E-mail: vlastimilakolarcikova@seznam.cz
2.– 4. dubna 2010 Základní kurz Brno
Roviny 2, 643 00 Brno-Chrlice
Vladimír Němeček
Mob.: 777 218 161
E-mail: nemecek@umeni-masaze.cz,
www.umeni-masaze.cz
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17.–19.září 2010 Základní kurz České Budějovice
Dvořáková Vladimíra
E-mail: pansofie@sky.cz
Mob.: 724 545 581
25.–26.září 2010 Pokračovací kurz Liberec
SAUNA BAR,tř.Dr. Milady Horákové, Liberec
Lenka Brožová
E-mail.: prokopova_lenka@centrum.cz
Mob.: 608 904 058
Tel.:485 179 493
2.–3.října 2010 Pokračovací kurz Brno
Vladimír Němeček
Roviny 2, 643 00 Brno- Chrlice
E-mail: nemecek@umeni-masaze.cz
Mob.:777 218 161
www.umeni-masaze.cz

www.karelhadek.eu

fotosoutěž

5. místo Zuzana Řehulková

6. místo Petra Brodská

4. místo Andrej Hofner

8. místo Jitka Staňková

9. místo Monika Jirkovská

Blahopřejeme všem vítězům
a děkujeme všem zúčastněným
za zaslání svých fotografií.

7. místo Jana Holubová

Vítěze z prvních třech míst
a vyhlášení nové soutěže
najdete na 48. straně.
10. místo Irena Ryboňová

37

Ceník preparátů
Tento ceník nabývá platnosti dne 17. 2. 2010, všechny předešlé ceníky pozbývají tímto dnem platnost.

5% sleva

maloobchodní prodejní ceny

(včetně DPH)

Předjarní sleva se týká všech označených preparátů a platí do 14. března 2010
KOUPELOVÉ OLEJE

5% sleva

SPRCHOVACÍ OLEJE
Kč

str.

Kód

kat.

zboží

6

1002

Z borovicového jehličí

7

1003

Citronovo-kafrový

48,40

200,67

6

1004

Eukalyptovo-tymiánový

55,46

229,92

6

1006

Jalovcový

61,51

257,14

5

1007

Levandulový

44,37

5

1008

Mandarinkový

39,32

5

1009

Meduňkový

7

1010

6
7

Kč

100 ml

Kód

20 ml

100 ml

C

E

G

I

kat.

zboží

200 ml

500 ml

C

E

G

196,64

273,28

546,55

11

1102

I

Z borovicového jehličí

43,36

207,73

291,43 582,86

278,32

556,38

10

320,67

641,34

11

1103

Citronový

48,40

199,66

280,34 560,67

1104

Frisch

43,36

204,71

357,98

715,97

287,39 574,79

10

1105

Levandulový

41,34

196,64

275,29 550,59

184,54

256,13

164,37

227,90

512,27

11

1106

Rozmarýnový

48,40

202,69

284,37 568,74

455,80

10

1107

Santálový

47,39

197,65

47,39

196,64

273,28

276,30 552,61

546,55

10

1108

Z citronové růže

41,34

196,64

Pelargóniový

89,75

275,29 550,59

374,12

521,34 1042,69

11

1109

Čajovníkový

42,35

189,58

266,22 532,44

1011

Rozmarýnový

1012

Tymiánový

55,46

229,92

320,67

641,34

10

1112

Šalvějový

48,40

199,66

279,33 558,66

51,43

214,79

298,49

596,97

10

1113

Grapefruitový

43,36

180,50

252,10 504,20

7

1013

6

1014

Ylang-ylang

82,69

343,87

480,00

960,00

11

1110

Neutrální

39,33

158,32

219,83 439,66

Z citrónové růže

53,45

222,86

310,59

621,18

9

1114

Meduňkový

38,32

183,53

258,15 516,30

7

1015

Pačuliový

51,43

214,79

298,49

596,97

9

1116

Jalovcový

45,38

200,67

281,34 562,69

7

1016

Z růžového dřeva

57,48

238,99

332,77

666,55

62

1207

Mandlový dětský mycí olej

44,37

183,53

257,14 514,29

5

1019

Šalvějový

38,32

240,00

335,80

671,60

12

1111C

12×20

401,34

5

1020

Grapefruitový

55,46

229,92

320,67

641,34

8

1017

Neutrální

38,32

158,32

219,83

439,66

4

2732

Dr. Voštěp

70,59

294,45

471,93

943,87

6

1005

Heřmánkový dětský

44,37

183,53

257,14

514,29

8

1018C

18×20 ml

451,76

47,39

200 ml 500 ml

5% sleva

str.

Sada koupelových olejů

20 ml

Sada testerů

PREPARÁTY NA INTIMNÍ HYGIENU
str.

Kód

kat.

zboží

5% sleva

Kč
20 ml

100 ml

C

E

200 ml 500 ml
G

I

OLEJE
13

1202

HY-Intima (pro ženy)

38,32

160,34

216,81 484,03

14

1203

HY-Intim H (pro muže)

38,32

160,34

216,81 484,03

14

1205

HY-Intim set

2×100 ml 311,60 2×200 ml 429,58

KRÉMY
5 ml A 50 ml D 100 ml E 250 ml H
14

1204

Intimiss

34,29

264,20

422,52

845,04

15

1206

Femishea

43,36

313,61

502,18

1004,37

SMĚS ÉT. OLEJŮ
10 ml B 20 ml C 50 ml D 100 ml E
15

38

1201

Candisan (při intim. problémech)

209,75

335,80

671,60

Firma Aromaterapie Karel Hadek neručí za možné tiskové chyby, správnost údajů v ceníku lze ověřit na našem e-shopu www.karelhadek.eu.

1141,51

maloobchodní prodejní ceny
5% sleva

Ceník preparátů

(včetně DPH)

Předjarní sleva se týká všech označených preparátů a platí do 14. března 2010
HY- OLEJE NA OMÝVÁNÍ OBLIČEJE

OŠETŘENÍ VLASŮ A POKOŽKY HLAVY

Kč

5% sleva

20 ml

100 ml

200 ml

500 ml 1000 ml

Kč

Kód

kat.

zboží

C

E

G

16

1305

HY-olej z růžového dřeva

51,43

215,80

323,70

647,39 1099,16

27

1404

Vlasový mycí olej (mast./norm.)

48,40

202,69 304,54 609,08

16

1304

HY-olej ylang-ylang

51,43

215,80

323,70

647,39 1099,16

27

1405

Vlasový mycí olej (suché/norm.)

48,40

202,69 304,54 609,08

16

1303

HY-olej santálový

51,43

215,80

323,70

647,39 1099,16

29

1401

Komonicové vlasové tonikum

16

1306

HY-olej neutrální

46,39

194,62

272,27

544,54

925,71

28

1403

Lupisan

10,08

17

1302

HY-olej na odstr. make-upu

46,39

194,62

272,27

544,54

925,71

28

1402

Haarette Q

46,39

17

1301

HY-olej na holení

48,40

200,67

300,50

601,01

27

1406

Haaretol

2805

Proapinol

I

J

str.

5% sleva

str.

Kód

5 ml 20 ml 30 ml 100 ml 200 ml 500 ml

kat. zboží

A

C

Z

E

G

I

148,24 296,47
152,27
703,87
30,25

149,24 238,99 477,98
178,49 535,46

PREPARÁTY NA OŠETŘENÍ ZUBŮ A ÚSTNÍ DUTINY
Kč

5% sleva

str.

Kód

kat.

zboží

18

1504

Zubní olej

20

1503

Dentarom

21

1501

Herpilan

96,81

21

1502

Lippea SPF

91,76

20

1505

Halitosan

37,31

19

1506

Kariosan

19,16

NOSNÍ OLEJE

5 ml

20 ml

30 ml

100 ml

A

C

Z

E

G

I

str.

Kód

164,37

263,19

526,33

kat.

zboží

190,58

381,18

30

1601

Nosní olej

328,74

31

1603

Donosol

321,68

64

1602

Nosní olej Baby

39,33

133,11

200 ml 500 ml

248,07

496,13

199,66

399,33

PREPARÁTY NA OŠETŘENÍ NOHOU
str.
kat.

Kódsleva
5%
zboží

Kč
20 ml

50 ml

100 ml

C

D

E

115 ml 200 ml
U

215 ml 500 ml

G

V

I

1000 ml
J

22 1804 Koupelový olej

48,40

199,66

280,34

560,67 952,94

23 1805 Masážní olej

66,55

278,32

390,75

780,50 1326,05

23 2728 Preventy

71,60

298,49

417,48

834,96

24 1806 Mykosan N

200,67

657,48

24 1803 Mykosan H

172,44

26 1801 Deo-Profuss

27,23

126,05

24 1807 Thymicon

5% sleva

Kč
10 ml

20 ml

50 ml

B

C

D

147,23

236,97

147,23

236,97

254,12

U faktur v eurech, vystavovaných
pro zahraniční zákazníky,
bude pro přepočet korun na eura používán
aktuální denní kurz České národní banky.

200,67 338,82 533,45

62,52

88,74 136,13 212,77

5 ml

50 ml

100 ml

250 ml

500 ml

A

D

E

H

I

1000 ml
J

25 1808 Lympha-Pack

28,23

213,78

294,45

527,39

888,40

1509,29

26 1802 Pedi-Derm G10

13,11

101,85

138,16

194,62

269,24

515,29

Firma Aromaterapie Karel Hadek neručí za možné tiskové chyby, správnost údajů v ceníku lze ověřit na našem e-shopu www.karelhadek.eu.
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Ceník preparátů
5% sleva

maloobchodní prodejní ceny

(včetně DPH)

Předjarní sleva se týká všech označených preparátů a platí do 14. března 2010
REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE

5% sleva

str.

kód

kat.

zboží

32

1907

Levandulovo-mrkvový

32

1908

32

1910

33

REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ KRÉMY
Kč
30 ml

100 ml

str.

Kód

Z

E

kat.

zboží

225,88

36

2003

Levandulovo-mrkvový SPF 6

251,09

35

Ylang-ylang

241,01

35

1919

Avokádo

186,55

33

1904

Avokádo SPF 6

33

1901

Aloe vera

33

1920

33

1902

33
32

5% sleva

Kč
5 ml

50 ml

A

D

Citronovo-mrkvový

28,24

216,81

334,79 669,58

2007

Eleutheroccocový

28,24

216,81

334,79 669,58

2008

Eleutheroccocový SPF 6

33,28

259,16

401,34

37

2011

Santalia

25,21

194,62

331,76 593,95

211,76

37

2012

Santalia SPF 6

28,24

215,80

331,79

194,62

36

2014

Levandulový

30,25

229,92

334,79 669,58

Aloe vera SPF 6

219,83

36

2015

Levandulový SPF 6

31,26

240,00

371,09

Arnika

190,59

36

2016

Mateřídouškový

29,24

221,85

340,84 679,66

1903

Arnika SPF 6

215,80

39

2017

Apisan

35,29

274,29

384,20 691,76

1916

Alipia

294,45

38

2018

Olivový

23,19

178,49

283,36 566,72

33

1909

Geraderm SPF 4

209,75

38

2019

Olivový SPF 6

29,24

221,85

33

1911

Neutrální

196,66 535,46

37

2022

Roseana

34,29

267,23

357,98 715,97

37

2023

Roseana SPF 6

38,32

294,45

456,81

EXKLUZÍVNÍ REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE BPJ

5% sleva

100 ml 250 ml
E

H

36

2024

S mateří kašičkou

35,29

273,27

416,47 827,90

30 ml

100 ml

37

2025

Aknette

27,22

206,72

315,63 628,24

Z

E

37

2026

Aknette SPF 6

29,24

225,88

Kč

str.

Kód

kat.

zboží

34

1917

Rosea BPJ

590,92

38

2027

Z citronové růže

29,24

221,85

340,84 535,46

34

1912

Heřmánkový BPJ

804,71

38

2029

Čajovníkový

20,17

143,19

214,79 429,58

34

1913

Neroliový BPJ

804,71

38

2030

Čajovníkový SPF 6

20,17

155,29

237,98 475,97

34

1914

Santálový BPJ

761,34

39

2039

Neroli

35,29

274,29

422,52 845,04

34

1915

Neutrální BPJ

468,91 1364,37

2050

Sensishea

18,15

123,03

184,54 369,08

34

1921

Jasmín

298,49

866,22

34

1922

Jasmín SPF 6

317,65

952,94

40

Firma Aromaterapie Karel Hadek neručí za možné tiskové chyby, správnost údajů v ceníku lze ověřit na našem e-shopu www.karelhadek.eu.

maloobchodní prodejní ceny
5% sleva

Ceník preparátů

(včetně DPH)

Předjarní sleva se týká všech označených preparátů a platí do 14. března 2010
LECITINOVÉ KRÉMY

SPECIÁLNÍ KRÉMY
Kč

5% sleva

str.

Kód

kat.

zboží

41

2042

Leciderma Shea Neutral

41

2049

Leciderma Shea Neutral SPF 6

36,30

276,30

427,56

41

2043

Leciderma Shea Lavendel

38,32

290,42

435,63

41

2046

Leciderma Shea Lavendel SPF 6

41,34

315,63

486,05

40

2044

Leciderma Shea Růže

45,38

350,92

526,39 1052,77

40

2047

Leciderma Shea Růže SPF 6

49,41

376,13

576,81

40

2045

Leciderma Shea Santál

45,38

350,92

526,39 1052,77

40

2048

Leciderma Shea Santál SPF 6

50 ml

100 ml

250 ml

str.

Kód

A

D

E

H

kat.

zboží

33,28

251,09

377,14

754,29

46

2001

Montana

47

2002

47

2020

46

2062

48,40

376,13

871,26

576,81

Kč

5% sleva

str.

Kód

kat.

zboží

44

1950

Lipio-Sérum Neutrální

240,00 554,62

44

1951

Lipio-Sérum Růže

437,65

35 ml

100 ml

S

E

43

1952

Lipio-Sérum Santál

382,18

44

1953

Lipio-Sérum Heřmánek

300,50

43

1954

Lipio-Sérum Růžové dřevo

271,26

43

1955

Lipio-Sérum Levandule

266,22

43

1956

Lipio-Sérum Cedr Atlas

271,26

Kč
100 ml

100 ml

250 ml

A

D

E

H

I

22,18

162,35

250,08

500,17

843,20

Atop-Derm

26,22

199,66

307,56

610,08

913,61

Aradea

19,16

298,49

590,92

990,25

Body Salvia

33,28

278,32

556,64

180,50

500 ml 1000 ml
J

Kč

5% sleva

str.

Kód

kat.

zboží

49

2036

Saltia

49

2037

Saltia BN

30,25

230,92

389,24

769,41

52

2404

Saltia W/O

24,20

183,53

248,07

436,64

5 ml

50 ml

100 ml

250 ml

A

D

E

H

I

151,26

274,29

407,39

20,17

500 ml 1000 ml
J

744,20

OČNÍ KRÉMY
Kč

5% sleva

str.

Kód

kat.

zboží

50

2201

Shea-Carre R

236,97

50

2202

Shea-Carre N

216,81

str.
50 ml

50 ml

15 ml
T

ZÁKLADNÍ KRÉMY

TĚLOVÉ KRÉMY
5 ml

Kč
5 ml

PROGRAM SALTIA

LIPIO-SÉRA

5% sleva

5% sleva

5 ml

Kód

5% sleva

kat. zboží

str.

Kód

250 ml 500 ml

kat.

zboží

A

D

E

H

I

45

2060

BodyEm Neutral

17,14

121,01

169,71

338,82

575,80

45

2061

BodyEm Roy

19,16

143,19

199,66

399,33

678,66

51 2301 Dermisoft

Kč
5 ml
A

50 ml 100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml
D

E

H

I

12,10 91,76 130,08 179,50 253,11

J
352,94

51 2302 Naturalia

21,18 158,32 228,91 437,65 683,70 1162,69

51 2303 Shea Butter

27,23 206,72 279,33 510,25 865,21 1470,25

45 2060 BodyEm Neutral

17,14 121,01 169,71 338,82 575,80

41 2042 Leciderma Shea Neutral

33,28 251,09 377,14 754,29

41 2049 Leciderma Shea Neutral SPF 6 36,30 276,30 427,56
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41

Ceník preparátů
5% sleva

maloobchodní prodejní ceny

(včetně DPH)

Předjarní sleva se týká všech označených preparátů a platí do 14. března 2010
REGENERAČNÍ PLEŤOVÉ MASKY

BYLINNÉ PLEŤOVÉ VODY A TONIKA

Kč

Kč

5% sleva

5 ml
A

D

E

H

2402

Lecitinová W/O

26,22

199,66

268,24

474,96

802,69 1380,50

60 2501 Pleťová voda citronová

11,09

81,68 187,57 298,48

52

2403

Naturalia W/O

25,21

193,61

260,17

462,86

779,50 1359,33

59 2502 Pleťová voda hřebíčková

11,09

81,68 187,57 298,48

52

2404

Saltia W/O

24,20

183,53

248,07

436,64

744,20 1311,93

60 2503 Pleťová voda jalovcová

11,09

81,68 187,57 298,48

53

2401

Jojoba

21,18

162,35

219,83

382,18

670,59 1165,71

60 2504 Pleťová voda levandulová

11,09

81,68 187,57 298,48

53

2405

Aktiderma LY

26,22

199,66

299,50

536,47

895,46 1510,59

60 2505 Pleťová voda rozmarýnová

11,09

81,68 187,57 298,48

59 2506 Pleťová voda růžová

15,12

110,92 260,17 415,46

str.

Kód

kat.

zboží

52

5% sleva
str.

50 ml

100 ml

250 ml

500 ml 1000 ml
I

J

PREPARÁTY NA OŠETŘENÍ RUKOU

Kód

Kč
5 ml 15 ml 30 ml 50 ml 100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

kat. zboží

A

T

Z

D

E

H

I

45 2060 BodyEm Neutral 17,14

121,01 169,41 338,82

45 2061 BodyEm Roy

19,16

143,19 199,66 399,33

56 1702 Rea

17,14

135,13 184,54 335,80 496,13

56 1703 Myrhea

17,14

57 1701 Elastosan

J

131,09 173,45 314,62 484,03
164,37 297,48

55 1704 Sheaderm TH

34,29

261,18 470,92 800,67 1255,46

55 1705 Balnaru TH

25,21

197,65 355,97 603,03
20 ml
C

100 ml

200 ml

E

G

70 2716 Lecitol Neutral Z

30,25

121,01

219,83

69 2719 Lecitol neutral Super

42,35

175,46

296,47

N 2721 Lecitol MSC-N

99,83

963,03

500 ml 1000 ml
I

J

str.

Kód

5% sleva

kat. zboží

20 ml 100 ml 200 ml 500 ml 1000 ml
C

E

G

I

J

60 2507 Pleťová voda ylang-ylang

11,09

81,68 187,57 298,48

60 2508 Pleťová voda čajovníková

11,09

81,68 187,57 298,48

60 2509 Pleťové tonikum citronové

12,10

92,77 197,65 332,77

59 2513 Pleťové tonikum hřebíčkové

12,10

92,77 197,65 332,77

60 2514 Pleťové tonikum jalovcové

12,10

92,77 197,65 332,77

60 2516 Pleťové tonikum levandulové

12,10

92,77 197,65 332,77

60 2517 Pleťové tonikum měsíčkové

17,14

127,06 264,20 448,74

60 2518 Pleťové tonikum rozmarýnové

12,10

92,77 197,65 332,77

59 2522 Pleťové tonikum růžové

17,14

127,06 264,20 448,74

60 2520 Pleťové tonikum ylang-ylang

12,10

92,77 197,65 332,77

60 2521 Pleťové tonikum čajovníkové

12,10

92,77 197,65 332,77

61 2510 Pleťové ton. Eleuteroccoc-propolisové 31,26

130,08 180,50 385,21

OPALOVACÍ OLEJE
189,57

322,69

str.

Kód

5% sleva

Kč
20 ml

100 ml

C

E

200 ml

N 2735 Lecitol Lindenol

41,34

173,45

294,45

588,91 1001,34

kat.

zboží

N 2723 Lecitol Royale

51,43

215,80

326,72

653,45 1112,27

76

2601

Opalovací olej SPF 4

42,35

248,07

N 2736 Lecitol Ylja

52,44

219,83

374,12

748,24 1271,60

76

2602

Opalovací olej SPF 7

50,42

211,76 360,00

N 2737 Lecitol Walo

47,39

197,65

335,80

671,60 1141,51

76

2603

Opalovací olej SPF 10

57,48

237,98 402,35

76

2604

Opalovací olej SPF 15

70,59

292,44 497,14

58 1706 Citrio

13,10

274,28

58 1707 Desinfi

14,12

294,45

58 1708 Sensitiv

18,15

365,04

54 9502 Termorukavice 1 pár 2218,49 včetně 100 ml Sheaderm, 100 ml Balnaru a sáčků
9503 Sáčky k termorukavicím 100 párů

42

49,41

sleva 0 %
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G

maloobchodní prodejní ceny
5% sleva

Ceník preparátů

(včetně DPH)

Předjarní sleva se týká všech označených preparátů a platí do 14. března 2010
DĚTSKÁ SÉRIE

5% sleva
str. Kód

MASÁŽNÍ OLEJE, KRÉMY A BALZÁMY
Kč

5 ml 10 ml 20 ml 50 ml 100 ml 200 ml 250 ml 500 ml

kat. zboží

A

B

C

D

E

G

H

Kč

Kód

I

kat.

zboží

68

2714

Cayatherm

70

2710

Levandulový

42,35

175,46

296,47

593,95 1005,38

70

2711

Mandlovo-třezalkový

41,34

171,43

291,43

582,86

72

2712

Thermoton

82,69

344,87

585,88
615,13 1230,25

62 1005 Heřmánkový dětský
koupelový olej

44,37

183,53 257,14

514,29

62 1207 Dětský mandlový
mycí olej

44,37

183,53 257,14

514,29

64 1602 Nosní olej Baby

5% sleva

str.

147,23 236,97 473,95

20 ml

100 ml

200 ml

C

E

G

71,60

298,49

477,98

500 ml 1000 ml
I

J

955,97 1625,55
990,25

71

2717

PMS (uklidňující)

86,72

362,02

62 2034 Baby K heřmán.

18,15

140,17 194,62

355,97

71

2718

PMS – PRO (prokrvující)

41,34

173,45

294,45

588,91

62 2035 Baby L levan.

17,14

133,11 185,55

328,74

70

2720

Skořicový

42,35

175,46

296,47

593,95 1005,38

71

2722

Cosette

99,83

415,46

704,87

70

2724

Neutrální

36,30

153,28

264,20

528,40

897,48

70

2716

Lecitol Neutral Z

30,25

121,01

219,83

439,66

747,23

69

2719

Lecitol neutral Super

42,35

175,46

296,47

592,94 1007,39

N

2721

Lecitol MSC-N

N

2735

Lecitol Lindenol

N

2723

Lecitol Royale

51,43

215,80

326,72

653,45 1112,27

N

2736

Lecitol Ylja

52,44

219,83

374,12

748,24 1271,60

62 2708 Baby (masáž. olej)
str.

37,31

Kód

155,29 234,96
100 ml

200 ml

500 ml

C

E

G

I

45,38

188,57

324,71

649,41

48,40

200,67

340,84

kat. zboží
63

2709 Masážní olej fenyklový

63 2713 Muttisoft

469,92

20 ml

64 2729 Testovací sada Baby 9 ks – 298,49

SPECIÁLNÍ PROGRAM COUPEROSE
str.

Kód

kat.

zboží

Kč

5% sleva

322,69

588,91 1001,34

100 ml

250 ml

N

2737

Lecitol Walo

47,39

197,65

335,80

671,60 1141,51

Z

D

E

H

69

2732

Dr. Voštěp (Holzfälleröl)

70,59

294,45

471,93

943,87 1651,77

74

2727

Testovací sada masážních olejů 12×20 – 552,61
250 ml 500 ml

Regenerační krém Althea

37,31

285,38 434,62 866,22

Regenerační krém Althea SPF 6

40,34

308,57

65

1905

Regenerační olej Althea

250,08

65

1906

Regenerační olej Althea SPF 6

275,29

73

ANTICELULITIDOVÁ SERIE „CELLU-THERAP“
Kč
20 ml

100 ml

200 ml

500 ml

1000 ml

C

E

G

I

J

66 1001 Koupelový olej Cellu-Therap

76,64

318,66

444,71

889,41

1588,24

66 1101 Sprchovací olej Cellu-Therap

58,49

245,04

340,84

681,68

1192,94

67 2707 Masážní olej Cellu-Therap

55,46

230,92

322,69

645,38

1097,14

str. Kód

5 ml

50 ml

100 ml

250 ml

500 ml

kat. zboží

A

D

E

H

I

28,24

216,81

344,87

684,71

1160,67

67 2730C

189,57

A

2005

67 2702 Masážní krém Cellu-Therap

294,45

50 ml

2004

kat. zboží

173,45

30 ml

65

5% sleva

41,34

5 ml

65

str. Kód

99,83

2701

Calen B

5 ml

50

100 ml

A

D

E

14,12

73

2704

Calen K

21,18

73

2705

Tenarene Akut

23,19

176,47
297,48

73

2706

Tenarene Super

38,32

74

2731

Schoko pack

22,18

74

9501

Termopodložka 1 Ks 1097,14

H

I

211,76

418,49 625,21

313,61

622,18 931,76

271,26
461,85
253,11

506,22 860,17

sleva 0 %

Sada testerů Cellu-Therap 4 ks – 199,66
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Ceník preparátů
5% sleva

maloobchodní prodejní ceny

Předjarní sleva se týká všech označených preparátů a platí do 14. března 2010
SPECIÁLNÍ PREPARÁTY

Kč
Kč

5% sleva

str.

20 ml 100 ml 200 ml 500 ml

Kód

str.

kód

kat.

zboží

78

2733

Narbenol

78

1809

Depilol

80

2803

Hemosan

43,36 187,56 300,50 601,01

86 4014 Citronová růže – Citrosenöl
86 4015 Citronová tráva – Lemongrasöl

C

E

G

86 4012 Citronový extra – Zitronenöl extra*

143,19

229,92

459,83

89 4013 Citronelový – Citronellaöl

87,73

140,17

280,33

475,97

160,34

256,13

511,26

869,24

50 ml

Z

D

100 ml 250 ml 500 ml
E

G

55,46 230,92 305,55

77

2726

Thermo-Balsam

14,60

79

2804

Molusan

29,24

166,39 257,14

79

2802

Wintershea

33,28

180,51 280,34

G

216,81 429,58 771,43

POTRAVINOVÉ DOPLŇKY
Kč
100 ml

250 ml

500 ml

1000 ml

E

H

I

J

176,61

406,70

100 g E 250 g H
81 3002

Eleutherococc – kořen

82 5105

Vitamín C v prášku, 130g – 134,12 Kč

76,64

130,08

str.

Kód

5% sleva

83 4001 Amyrisový – Amyrisöl

780,50

93,78

150,25

300,50

510,25

87 4016 Cypřišový – Cypressenöl

180,50

288,40

577,82

982,18

87 4076 Čajovníkový – Teebaumöl

138,15

222,86

445,71

758,32

88 4017 Česnekový – Knoblauchöl

177,48

284,37

568,74

967,06

88 4054 Dobromyslový – Origanumöl

214,79

343,87

687,73 1169,75

88 4018 Elemiový – Elemiöl

174,45

279,33

558,66

88 4019 Estragonový – Estragonöl

277,29

438,66

876,30 1491,43

89 4020 Eukalyptový – Eukalyptusöl

84,71

137,14

274,29

89 4096 Eukalyptovo-citronový – Eukal. Citr.

77,65

125,04

249,07

423,53

1 – 5 ks

82,69

150,25

89 4021 Eukalyptový Koala – Eukal. Koala

950,92
463,87

773,03 1479,45

89 4021 Eukalyptový Koala – Eukal. Koala

6 – 12 ks

76,64

140,17

500 g I 1000 g J

89 4021 Eukalyptový Koala – Eukal. Koala

13 – 25 Ks

73,61

134,12

220,84

89 4021 Eukalyptový Koala – Eukal. Koala

351,93

26 Ks a více

89 4022 Fenyklový – Fenchelöl
90 4023 Grapefruitový – Grapefruitöl*

ÉTERICKÉ OLEJE

kat. zboží

E

83,70 347,90

30 ml

Extrakt eleutherococc

100 ml

D

44,37 183,53 293,45 586,89

China Balzám

81 3001

50 ml

C

770,42 1309,92

A

kat. zboží

B

20 ml
385,21

5 ml

kód

A

10 ml
241,01

2725

sleva 0 %

I

kat. zboží

5 ml

87 4011 Citronový bez terpenů – Zitronen tpa.*

77

str.

(včetně DPH)

90 4024 Heřmánk. žlutý – Kamillenöl gelb

Kč
10 ml

20 ml

50 ml

100 ml

B

C

D

E

128,07

185,55

372,10

632,27

96,71

156,05

312,00

530,82

738,40 1182,74 2365,47 4021,95

90 4025 Hřebíčkový – Nelkenöl
91 4026 Jalovcový (bobule) – Wacholderbeeröl
N 4101 Jalovcový extra (bobule)

70,59

115,97

81,68

131,09

262,18

231,93

371,09

741,18 1259,50

443,70

291,43

466,89

932,77 1586,22

179,50

286,39

572,77

161,34

258,15

516,30

877,31

84 4002 Badyánový – Sternanisöl

84,73

140,17

280,34

471,93

91 4027 Jedlové šišky – Edeltannenzapfenöl

N 4108 Bazalkový – Basilikumöl

120,00

192,61

385,21

655,46

92 4028 Kadidlovníkový – Weihrauchöl

84 4004 Benzoin absolue přír. (krystaly) g

247,06

396,30

792,61 1346,22

92 4029 Kafrový – Kampferöl

54,45

87,73

174,45

293,47

84 4005 Bergamotový – Bergamotteöl*

199,66

318,66

637,31 1082,01

92 4030 Kafr přírodní(krystaly/g) – Kampfer

89,75

144,20

287,39

488,07

84 4006 Borovicové jehličí – Kiefernnadelöl

118,99

190,59

382,18

649,41

93 4031 Kajeputový – Cajeputöl

99,83

162,35

325,71

553,61

79,66

126,05

252,10

428,57

93 4032 Kanangový – Canangaöl

193,61

309,58

619,16 1053,78

428,57

85 4003 Cedrové dřevo Atlas – Cedernh. Atlas

286,39 430,59

974,12

690,75 1381,51 2349,58

79,66

126,05

252,10

91 4033 Jehličí kleče – Latschenkiefernöl

174,45

279,33

559,66

963,02

85 4008 Cedrové jehličí – Cedernblätteröl

251,09

402,35

805,71 1371,43

93 4034 Kmínový – Kümmelöl

169,41

271,26

543,53

923,70

85 4009 Celerový – Selleriesamenöl

223,87

357,98

715,94 1218,15

93 4035 Koprový – Dillkrautöl

269,24

431,60

863,19 1471,26

86 4010 Citronový – Zitronenöl*

116,97

187,56

375,13

93 4036 Koriandrový – Corianderöl

204,71

329,75

659,50 1118,32

85 4007 Cedrové dřevo – Cedernholzöl

44

639,33
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maloobchodní prodejní ceny
5% sleva

Ceník preparátů

(včetně DPH)

Předjarní sleva se týká všech označených preparátů a platí do 14. března 2010
Kč

str.

Kód

Kč

5 ml

10 ml

20 ml

50 ml

100 ml

str. Kód

10 ml

20 ml

50 ml

100 ml

A

B

C

D

E

kat. zboží

B

C

D

E

103 4070 Skořicová kůra – Zimtrindenöl

291,43

466,89 932,77 1586,20

kat. zboží
94 4038 Lavandinový – Lavandinöl

134,12

214,79

429,58

728,07

94 4039 Levandulový extra – Lavendelöl extra

187,56

301,51

603,03 1027,56

103 4071 Skořicový – Zimtöl

160,34

257,14 514,29

94 4097 Litsea-Cubeba* – Litsea Cubebaöl*

103,87

165,38

330,76

103 4072 Smrkové jehličí – Fichtennadelöl

103,87

166,39 332,77

569,75

95 4040 Majoránkový – Majoranöl

204,71

327,73

656,47 1006,39

104 4073 Spajkový – Spiköl franz.

171,43

275,29 549,58

934,79

95 4041 Mandarinkový červený – Mandarinenöl*

175,46

280,34

560,67

952,94

104 4074 Šalvějový – Salbeiöl

184,54

294,45 589,92 1002,35

95 4098 Mandarinkový zelený – Mandarinenöl*

172,44

276,30

552,61

939,83

104 4075 Šalvěj muškátová – Muskat.-Salbei

225,88

361,01 722,02 1227,23

95 4042 Máta kadeřavá – Krauseminzöl

224,87

361,01

722,02 1227,23

105 4077 Tújový – Thujaöl

108,91

174,45 348,91

96 4043 Máta peprná – Pfeffeminzöl

104,87

167,39

334,79

105 4078 Tymiánový červený – Thymianöl rot

260,17

415,46 831,93 1413,78

218,82

349,92

699,83 1189,92

96 4044 Mateřídouškový – Quendelöl
96 4045 Medový – Honigwachsöl

278,32 417,48

562,69

569,75

105 4079 Tymiánový světlý – Thymianöl hell

99,83

159,33 319,66

873,28

593,95
542,52

668,57 1336,13 2270,92

106 4080 Vavřínový – Lorbeerblätteröl

230,92

368,07 736,13 1252,44
402,35 805,71 1371,43

96 4046 Meduňkový indicum – Melissenöl ind.

75,63

121,01

242,02

409,41

106 4081 Vetiverový – Vetiveröl

251,09

97 4047 Mentolový přír. (krystaly g) – Menthol

103,87

166,39

332,77

563,70

106 4082 Ylang-ylang – Ylang-Ylangöl

171,43

274,29 548,57

574,79 1148,57 1953,28

106 4083 Yzop – Ysopöl

440,67

704,87 1410,76 2398,99

107 4084 Zázvorový – Ingweröl

256,13

410,42 820,84 1396,64

97 4048 Mrkv. semena – Karottensamenöl 238,99 358,99
98 4049 Muškátový květ – Macisblütenöl

204,71

329,75

659,50 1118,32

98 4050 Muškátový ořech – Muskatnussöl

191,60

308,57

617,14 1047,73

98 4051 Myrhový – Myrrhenöl

261,18 392,27

628,24 1255,46 2134,79

str. Kód
kat. zboží

98 4052 Myrtový – Myrtenöl

203,70

325,71

651,43 1106,22

99 4053 Niaouliový – Niaouliöl

169,41

270,25

541,51

sleva
0

932,77

EXKLUZIVNÍ ÉTERICKÉ OLEJE

%

1 ml

5 ml

10 ml

20 ml

50 ml

M

A

B

C

D

919,66

83 4085 Angelika kořen – Angelikawurzelöl 201,68

795,63 1272,61 2035,97 4070,92
490,08

99 4055 Pačuliový – Patchouliöl

196,64

294,45

589,92 1002,35

90 4086 Heřmánk. modrý – Kamillenöl blau 123,03

87 4057 Pepř černý – Pfefferöl schwarz

204,71

327,73

655,46 1114,29

91 4087 Jasmínový absolue – Jasminöl

363,03 1453,11 2324,37 3718,99 7437,98

589,92 1002,35

94 4037 Kozlíkový – Baldrianöl

101,85

99 4099 Pelargoniový – Geraniumöl (Egypt)

196,64

294,45

99 4058 Petrželový – Petersilienblätteröl

324,71

516,30 1037,65 1763,70

250,08

400,34

49,41

65,55

100 4059 Pimentovníkový – Bayöl
100 4060 Pomerančový – Orangenöl*
100 4061 Pomeranč. bez terpenu – Orang. tpa.*
100 4062 Pomerančový extra – Orang. extra*
100 4063 Pomerančové listí – Petitgrainöl

800,67 1360,34
131,09

408,40

784,54 1254,45 2508,91
653,45 1045,71 2091,43

97 4088 Meduňkový offic. – Melissenöl off. 380,17 1520,67 2433,28 3893,45 7785,88
97 4089 Mimózový absolue – Mimosenöl

179,50

718,99 1150,59 1841,34 3682,69

221,85

101 4090 Pomeranč. květ – Neroli – Neroliöl 419,50 1680,00 2688,40 4300,84 8601,68

179,50

287,39

574,79

977,14

102 4091 Růžový – Rosenöl

801,68 3205,71 5129,75 8207,39 16414,79

77,65

125,04

249,08

423,53

102 4092 Řebříčkový – Schafgarbenöl

173,45

691,76 1107,23 1770,76 3540,50

120,00

192,61

385,21

655,46

102 4068 Santálové dřevo – Sandelholzöl

195,63

784,54 1255,46 2008,74 4017,48

101 4064 Puškvorcový – Kalmusöl

174,45

280,34

559,66

951,93

103 4093 Slaměnka – Immortellenöl

198,66

795,63 1272,61 2035,97 4070,92

101 4065 Rozmarýnový extra – RosmarinöI

114,95

184,54

369,08

627,23

105 4094 Vanilkový absolue – Vanillenöl

195,63

784,54 1255,46 2008,74 4017,48

*Jedná se o skupinu olejů, které mají oproti ostatním sníženou trvanlivost.
Proto u nich vyznačujeme záruční lhůtu 1 rok. Tyto éterické oleje je nutné skladovat v chladu.

N 4100 Rozmarýnový spa.
101 4066 Růžová palma – Palmarosaöl

138,15

222,86

445,71

758,32

116,97

186,55

373,11

634,29

102 4067 Růžové dřevo – Rosenholzöl

305,55

490,08

980,17 1666,89

103 4069 Saturejkový – Bergbohnenkrautöl

282,35

451,76

902,52 1534,79
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45

Ceník preparátů
5% sleva

maloobchodní prodejní ceny

Předjarní sleva se týká všech označených preparátů a platí do 14. března 2010
SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ

str.

(včetně DPH)

5% sleva

Kód

kat. zboží

VÁNOČNÍ SMĚSI ETERICKYCH OLEJŮ
Kč
10 ml

20 ml

50 ml

B

C

D

str.

5% sleva

Kód

kat. zboží

Kč
10 ml

20 ml

50 ml

B

C

D

108 4201 Afrodiziakální – Aphrodite

146,22

233,95 467,90

112 4301 Vánoční čas – Weihnachtszeit

124,03

198,66 396,30

108 4206 Antiinsekt – Antiinsekt

134,12

213,78 427,56

112 4302 Vánoční dárek – Weihnachtsgeschenk

120,00

192,61 384,20

108 4208 Antirauch – Antirauch

147,23

235,97 471,93

112 4303 Vánoční koleda – Weihnachtslied

163,36

260,17 520,34

108 4205 Antischnärchen

162,35

260,17 519,33

112 4304 Vánoční pohádka – Weihnachtsmärchen

226,89

363,03 726,05

108 4202 Aromeclima

128,07

204,71 409,41

113 4305 Vánoční sen – Weihnachtstraum

150,25

240,00 478,99

108 4203 Harmonie

180,50

288,40 576,81

112 4306 Vánoční večer – Weihnachtsabend

126,05

201,68 402,35

141,88

227,30 454,59

112 4307 Vánoční vůně – Weihnachtsfest

124,03

198,66 396,30

108 4204 Noc lásky – Liebesnacht

278,32

444,71 889,41

112 4308 Vánoční stromeček – Tannenbaum

125,04

199,66 399,33

109 4212 Relaxační – Relax

247,06

394,29 788,57

113 4309 Ježíšek – Christkind

136,13

217,82 435,63

109 4213 Senné květy – Heublume

100,84

161,34 322,69

N 4310 Vánoční hvězda – Weihnachtsstern

85,71

137,14 274,29

109 4215 Uvolňující – Entspannungsmischung

125,04

198,66 397,31

N 4311 Vánoční nálada – Weihnachtsstimmung

124,03

198,66 396,30

109 4214 Ušlechtilé dřevo – Edelholz

167,39

267,23 534,45

N 4312 Voňavé Vánoce – Duftige Weihnachten

140,17

223,87 447,73

N 4216 Insektol

124,03

197,65 395,29

N 4313 Romantické Vánoce – Romantische Weihnachten

160,34

256,13 512,27

N 4217 Nelinol

182,52

291,43 582,86

N 4219 Atemol

164,37

262,18 524,37

N 4218 Virosan

173,45

277,31 554,62

N 4221 China

SPECIÁLNÍ SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ
str.

Kód

kat.

zboží

110

5% sleva

Kč
10 ml

20 ml

50 ml

B

C

D

4401 Čínská sauna

246,05

394,29

787,56

110

4402 Finská sauna

195,63

312,61

624,20

111

4404 Horská sauna

225,88

361,01

721,01

111

4405 Japonská sauna

212,77

339,83

679,66

111

4406 Lesana sauna

195,63

312,61

626,22

111

4409 Polární sauna

274,29

438,66

876,30

110

4412 Ruská sauna

208,74

333,78

667,56

111

4410 Relax sauna

210,76

336,81

673,61
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5% sleva

kat. zboží

SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ SAUNA
str.

Kód

Kč
10 ml

20 ml

50 ml

B

C

D

114 1201 Candisan

209,75

335,80 671,60

114 4210 Thymion

180,50

288,40 576,81

197,65

316,64 633,28

163,36

261,18 522,35

114 4207 Antinikotin – Antinikotin (CZ patent č. 280420)
114 4209 Candiöl
N 4220 Aroma-Budík

280,34
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maloobchodní prodejní ceny
5% sleva

Ceník preparátů

(včetně DPH)

Předjarní sleva se týká všech označených preparátů a platí do 14. března 2010
ROSTLINNÉ OLEJE

str. kód

KOSMETICKÁ MÁSLA
Kč

5% sleva

115 ml

215 ml 500 ml
V

I

1000 ml
J

str.

kód

Kč

5% sleva

100 g

250 g

500 g

E

H

I

kat. zboží

U

117 5001 Arašídový LZS – Erdnussöl

93,85 146,33

278,53

473,30

125 5025 Mangové máslo – Mango-Butter

200,67

116 5002 Avokádový olej – Avocadoöl

105,96 165,60

314,86

534,86

124 5026 Kakaové máslo – Kakao-Butter

115,06

230,09 387,52

117 5003 Brutnákový LZS – Boretschöl

342,11 533,85 1014,22 1724,68

124 5029 Bambucké máslo – Shea-Butter

68,57

137,14 232,94

117 5004 Dýňový LZS – Kürbiskernöl

136,24 211,93

402,66

684,22

118 5005 Jojobový LZS – Jojobaöl (DPH 19%)

120,00 188,57

358,99

603,03

118 5031 Konopný LZS

126,15 196,79

373,39

634,77

119 5006 Lněný LZS – Leinöl
119 5007 Makadamiový LZS – Macadamianussöl

81,74 126,15

242,20

402,66

110,00 172,57

327,98

557,06

64,59 101,93

193,76

328,99

119 5009 Mandlový LZT – Mandelöl
117 5022 Z jader andské růže LZS – Hagebuttekernöl

258,15 402,66

118 5017 Z jader hroznů LZT – Traubenkernöl

78,72 124,13

765,96 1300,83
236,15

401,65

kat. zboží

ROSTLINNÉ OLEJOVÉ MACERATY
str.

kód

126 5201 Arnikový olej – Arnikaöl

272,27

425,55

805,71 1369,41

126 5202 Kaštanový olej – Kastanienöl

164,37

259,16

492,10 836,97

126 5203 Měsíčkový olej – Calendulaöl

188,57

297,48

558,66 949,22

127 5204 Třezalkový olej S10 – Johanniskrautöl S10

164,37

259,16

492,10 836,97

103,94 161,47

306,79

521,74

443,03

752,84

120 5010 Olivový LZS – Olivenöl KGP

110,00 172,57

327,98

557,06

120 5021 Z vlaš. ořechů LZS – Walnussöl KGP

187,71 293,67

558,07

947,61

str.

120 5023 Z vlaš. ořechů LZT – Walnussöl WGP

80,73 126,15

240,18

407,71

kat. zboží

68,57 106,89

126 5205 Třezalkový olej W10 – Johanniskrautöl W10 376,13

kód

sleva 0 %

687,25 1168,62
202,69

500 ml 1000 ml

V

150,37 234,13

121 5012 Ricinový LZS – Rizinusöl (DPH 19%)

115 ml 215 ml
U

121 5020 Z pšeničných klíčků LZS – Weizenkeimöl

231,10 361,28

Kč

5% sleva

kat. zboží

120 5019 Z meruň. pecek LZS – Aprikosenkernöl

121 5011 Pupálkový LZS – Nachtkerzenöl

401,34 681,68

344,87

128 5101 Lecitin super

I

J

586,89 1114,29 1894,79

VITAMÍNY
Kč
20 ml

50 ml

C

D

166,39

332,77

115 ml 215 ml
U

V

648,40 1037,65

121 5013 Z rýžových klíčků LZS – Reiskeimöl

78,72 124,13

236,15

401,65

128 5102 Pantenol – provitamin B5

39,33

78,66

156,30

245,04

122 5014 Sezamový LZT – Sesamöl

61,56

95,87

184,68

313,85

128 5103 Vitamin A

162,35

323,70

633,28

992,27

117,06 182,66

347,16

589,36

128 5104 Vitamin E

140,17

280,34

555,63

843,03

78,72 124,13

236,15

401,65

28,26

54,50

91,83

1 ml
35 ml
15 ml

U
V
Z

122 5024 Karité (shea olej) – Karité (Sheaöl)
122 5015 Slunečnicový LZS – Sonnenblumenöl KGP
122 5016 Sojový LZT – Sojaöl WGP

PŘEVODNÍ TABULKA OBJEMŮ NA PÍSMENOVÝ KÓD

A
B
C

5 ml
10 ml
20 ml

D
E
G

50 ml
100 ml
200 ml

H 250 ml
I
500 ml
J 1000 ml

M
S
T

115 ml
215 ml
30 ml
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na poslední stránce
Naše soutěž
Nejprve bych rád poděkoval všem, kteří se s fotoaparátem
v ruce, zúčastnili naší zimní fotosoutěže. Jak dopadla psát
nebudu, to můžete posoudit sami. Myslím, že je na co hodit
oko. Těm, kteří byli vyhodnoceni, se pak samozřejmě sluší
i poblahopřát.
Fotografování bylo loňskou záležitostí, co bude tématem této
soutěže? Lákají mě bylinky.
A tak jsem prohlédl svůj archiv a něco tam vyšťoural. Na snímcích jsou záběry tří různých bylinek. Všechny tři bylinky jsou
siličnaté a získávají se z nich éterické oleje. V rámci nápovědy
bych ještě prozradil, že olej pouze ze dvou z nich je v nabídce
éterických olejů, olej všech tří se používá při výrobě preparátů.
Soutěžní otázka zní:
Jaká jsou česká a latinská jména uvedených rostlinek?
Odpovědi zasílejte na známou adresu:
akh-soutez@email.cz
Uzávěrka soutěže je 30. dubna 2010 ve 2400 h.

1

Vyhodnocení vánočně – zimní soutěže

2. místo Zuzana Klimentová

1. místo Marie Franců
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2

3

1. cena: odběr zboží v hodnotě 1000 Kč
2. cena: odběr zboží v hodnotě 750 Kč
3. cena: odběr zboží v hodnotě 500 Kč
4.–5. cena: odběr zboží v hodnotě 300 Kč
6.–10. cena: odběr zboží v hodnotě 150 Kč

Výhercům blahopřejeme!

3. místo Dagmar Bulánková

Ostatní výherce najdete na 37. straně
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