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TTeerrmmoorruukkaavviiccee

Věnovat péči pleti obličeje a těla jsme si už zvykli díky kos-
metickým firmám, které se předhánějí v nabídce výrobků

na ošetření, vylepšení a pěstění pleti. Téměř „popelkou“ je
nabídka prostředků na ošetření rukou, které i při všech
vymoženostech dnešní doby (pračky, myčky...) se stále více
podepisují na vzhledu a zdraví našich rukou. Díky používání
vysoce odmašťujících nabízených čisticích prostředků, které
denodenně používáme, naše ruce velice trpí. Pokožka rukou je
přesušená a je proto mnohem náchylnější k různým formám
poškození např.: ekzémy, lupenka, vyrážky, poškození nehtů,
nebo „jen“ nepěkný vzhled rukou. Parafínové zábaly, které
jsou nabízeny k ošetřování rukou, mají sice viditelný, ale
velice krátkodobý efekt, získaný tím, že z parafínu se na
rukou vytvoří nepropustný teplý obal, který donutí ruce se
potit, čímž se voda z pokožky rukou dostane na povrch a vylepší
její vzhled, ale na úkor toho, že už z tak tenké a namáhané
pokožky rukou je „vytažena“ voda, která se odpaří a ruce mají
opět nepěkný vzhled, čím více se toto ošetření používá tím
jsou ruce na tom hůře. Příznivý účinek na ruce má parafín jen
tehdy, když jsou bolestivé klouby rukou, nebo problémy, kde
zahřátí působí na zmírnění bolesti. Naproti tomu se nabízí
unikátní ošetření rukou, jak pro vylepšení jejich vzhledu, tak
při bolestech. Toto exkluzivní ošetření nabízí fa. AKH, při
němž se znásobuje účinek ošetření rukou tím, že byly vyvinuty
speciální krémy Sheaderm TH, ve kterém jsou obsaženy látky
(viz katalog), které pokožku rukou uklidňují, zjemňují, 
podporují její regeneraci, a poskytují jí vynikající ochranu.
Dalším preparátem je Balnaru TH. Ošetření tímto krémem se
použije na pokožku, která jeví známky zvýšeného výskytu
záděrů, trhlinek a rovněž potřebuje regeneraci a dlouhodobé
ošetření a pěstění. Přednosti těchto krémů se znásobí ještě 

použitím Thermorukavic. Jak tedy takové ošetření rukou
vypadá? 1. ruce otřeme nebo umyjeme, abychom z nich
odstranili nežádoucí povlak (prach, pot...) osušíme 
a naneseme dostatečné množství krému Sheaderm TH nebo
Balnaru TH, můžeme provést i masáž. Takto ošetřené ruce
zasuneme do mikrotenového sáčku nebo zabalíme do folie 
a vsuneme do zahřátých Thermorukavic. Doba tohoto thermo-
zábalu se pohybuje od 20 minut do jedné hodiny. Po uplynutí
této doby ruce z Thermorukavic vyjmeme, přebytek krému
setřeme a radujeme se z výsledku, který vidíme. Protože
opravdu stojí za to, je vynikající.
TTiipp:: při kosmetickém ošetření obličeje udělat nejdřív ošetření
rukou, a pak teprve ošetření obličeje, čímž je bezezbytku využi-
ta doba vyčleněná na kosmetické ošetření, a ošetření rukou 
je vnímáno zákaznicemi jako velice příjemné a prožitek při 
ošetření je daleko výraznější.

Vlastimila Kolarčíková
e-mail: vlastimilakolarcikova@seznam.cz

Fotografováno v areálu firmy Lázně Luhačovice a. s. - Jurkovičův dům
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LLeehhkkéé  ššiimmrráánníí  uu  žžaalluuddkkuu
ii  ss  aarroommaatteerraappiiíí

Kdoby ten pocit neznal. Někdy příjemný, jindy nepříjemný.
Jak tento pocit vzniká? Kdysi jsem četl nějaké to pojed-

nání o Hitlerově „Třetí říši“ a takovéto šimrání jsem cítil. Šlo
prostě o falšování dějin. 
Dnes je nám však daleko bližší falšování dějin soudruhy
komunisty. Z bílé se udělá černá a hotovo. Stokráte opakovaná
lež se má stát pravdou. I zde lze cítit šimrání u žaludku. 
A abych se přiznal, právě to šimrání cítím zase. Hodil jsem
totiž pohled na webové stránky  ckhi.cz a....
To „ckhi“ mi něco říká... Jakoby v této zkratce byla skryta
slova Cosmetic snad i Karl a možná i Hadek.
Začínám chápat. „Významní“ lidé – umělci, spisovatelé, zpěváci
a občas i politikové (třebas Pepík V. Stalin) prostě vystupují na
veřejností pod pseudonymem. Proč by nemohli „podnikatelé...?“
Takže milý čtenáři drž se, jedeme z kopce.... 
Firmu Cosmetic Karl Hadek založila v polovině osmdesátých
let v Taufkirchenu u Mnichova se vší pravděpodobností jistá
Anastázie Skopalová pod pseudonymem Karl Hadek. Pilně se
v Německu učila nejen německy, ale začala i s aromaterapií.
Stejně jako Lenin, aby unikl pozornosti carské policie se převlékal
za ženu, ona se tehdy honosila začínající pleší a plnovousem.
Jen a jenom jí napadlo vyrábět kosmetiku na objednávku a tak
vypracovala potřebné receptury na koupelové, sprchovací oleje,
recepturu Intimy zmákla levou zadní v nejmenovaném 
mnichovském kasinu. Mykostopy, oleje na mytí vlasů,
masážní oleje, zubní oleje a mnoho dalších preparátů... co se
divíte, je to holt, byť pod pseudonymem, ale přesto potentní děva. 

Už tenkráte ke konci osmdesátých let si sama navrhla ochrannou
známku , kterou si, samozřejmě že pod pseudonymem
Karel Hadek, nechala chránit u německého Patentamtu. No 
a pak přišla oklikou přes Vrbovec na český trh... Shodila plnovous
a stala se (ona sice nenapíše jak) majitelkou 80% firmy 
Cosmetic Karl Hadek spol. s r. o., jak se lze dočíst v Aromaterapii.
Pak z ní zase, nejspíše jen z dlouhé chvíle odešla a  založila si
novou, její internacionální proslulosti odpovídající firmu 
Cosmetic Karl Hadek International. 
V časopise Aromaterapie 1/2005 na straně 17 si s potěšením
pročítám jak na „Nepravdivé informace reaguje Anastázie
Skopalová“. Cituji:  „„UUžž  zzaa  ddoobb  zzaaččááttkkůů  ffiirrmmyy  CCKKHH  kkddyy  bbyyll
ssppoolleeččnněě  ssee  mmnnoouu  mmaajjiitteelleemm  aa  jjeeddnnaatteelleemm  ppaann  KKaarreell  HHaaddeekk,,
jjsseemm  vv  NNěěmmeecckkuu  ppoommááhhaallaa  mmíícchhaatt  pprreeppaarrááttyy  aa  zznnáámm  tteeddyy
vvššeecchhnnyy  rreecceeppttuurryy......““!   
Co na tom, že na začátku firmy Cosmetic Karl Hadek v polovině
osmdesátých let v Německu, kdy paní jednatelka a majitelka
Anastázie žila v Československu ani ve snu ji nenapadlo, že
nějaký pan Hadek by mohl vůbec existovat... Prostoto boží...
bbyyll  ssee  mmnnoouu  ssppoolleeččnněě  mmaajjiitteelleemm!! Co k tomu dodat…? Nutno,
samozřejmě, že pravdivě upřesnit: Jó to bývaly časy vážení…
účetního tenkráte dělal Jan Hus, Jan Žižka byl vedoucím
dopravy, Jan Kozina byl Sladký a správcem počítačové sítě. 
A abych nezapomněl… Lomikar s Trautenbergem se věnovali
propagaci…. Že by nějaký ten éteráček vyvolával halucinace?
Nebo jen na „nepravdivé“ informace odpovídá paní jednatelka
a majitelka Anastázie lží? A co na tom, že ani v začátcích
firmy CKH v tehdejším Československu po roce 1990 nejen že
neměla s firmou Cosmetic Karl Hadek nic společného a nejspíš
ani netušila, že nějaká aromaterapie existuje....
Z těch pár řádků je pravdou jen jediné: Z Německa (z dob
pozdějších) zná receptury hadkovské  Aromaterapeutické Olejové
Kosmetiky....
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Původně AÖK, později originál AÖK,  ještě později originál
AtÖK a dnes Original ATOK... Ach ta paměť, fakt není doko-
nalá... Atomaterapie, nearomaterapie vzpomenout si ne a ne. 
A i kdyby, někdy je výhodnější si prostě vymýšlet….. 
V časopise 1/2001 se pak dočteme, cituji:
„„VVzzttaahh  kk  ppřříírroodděě  mmáámm  uužž  oodd  dděěttssttvvíí,,  nneebbooťž  jjsseemm  ssee  nnaarrooddiillaa  
vv  hhoorráácchh  aa  ttaamm  ssee  ttoo  ‘‘bbaabbkkaammii  kkoořřeennáářřkkaammii’’  jjeenn  hheemmžžiilloo..  
AAllee  aarroommaatteerraappiiee  mmnnee  hhlloouubběějjii  oosslloovviillaa  aažž  vv  ddoobběě  kkddyy  jjsseemm
pprroovvoozzoovvaallaa  kkoossmmeettiicckkoouu  aa  mmaasséérrsskkoouu  pprraaxxii..  TTeehhddyy  jjsseemm
zzíísskkaallaa  nnaa  „„hhaaddkkoovvsskkýýcchh““  kkuurrzzeecchh  aarroommaatteerraappiiee  (1992
poznámka KH) nneejjeenn  pprrvvnníí  sseerriioozznníí  iinnffoorrmmaaccee  oo  aarroommaatteerraappiiii,,
aallee  ii  ppoovvěěddoommoosstt  oo  ffiirrmměě  CCoossmmeettiicc  KKaarrll  HHaaddeekk aa  jjeejjíí  aarroommaatteerraa--
ppeeuuttiicckkéé oolleejjoovvéé  kkoossmmeettiiccee..  VV  mméémm  žžiivvoottěě  nnaassttaall  zzlloomm  ddííkkyy  aarroo--
mmaatteerraappiiii  aa  ppaannuu  KKaarrlluu  HHaaddkkoovvii  jjsseemm  nnaaššllaa  žžiivvoottnníí  cceessttuu......““  atd.
Já se fakt picnu… to je na psychiatra… 1992 se seznámila na
hádkovských kurzech... atd, ….ale už za dob začátků firmy
CKH jsem s ní byl  (asi bych měl poděkovat, že mi to vůbec
dovolila…!) majitelem a jednatelem….
Všechny ty interpretace jsou bohužel natolik různé, nepře-
hledné a účelové, že já Karel Hadek cítím potřebu prohlásit, že
přísahám, že nejsem matkou paní Skopalové. Čtenáři bude asi
jedno, kdo její matkou je a kdo není, spíše předpokládám, že
sama paní Skopalová by si mohla přečíst starší čísla
Arometarapie, podívat se na registrační výpis firmy Cosmetic
Karl Hadek a nad svými výkony se zamyslet. 
Doufám jen, že to nepochopí špatně a nezavede zase oblíbenou
rubriku Karel Hadek radí... se svojí upřímně rozesmátou
fotografií...

Karel Hadek
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AAddvvookkááttkkaa

Na webu a v časopise Aromaterapie firmy Cosmetic Karl
Hadek International jsem po laskavém upozornění 

některých čtenářů objevil zajímavé počteníčko paní právní 
zástupkyně firmy CKHI JUDr. Soni Rákosové. 
Jeden se snad ani nemůže divit, že někteří jedinci po nevy-
dařeném mistrovství světa v hokeji mají v hlavě hokej i nadále…
Je mi líto, že na stránkách časopisu, jehož posláním je voňavá
aromaterapie jsem nucen probírat i věci, které mně osobně smrdí.
Ale nenechal jsem si kdysi líbit nic od soudruhů a tak mi odpusťte,
je to holt již tradice, že se vyjádřím i nyní k absurditám paní JUDr.
Předně bych rád paní doktorku upozornil, když už něco píše, že
z hlediska jak věcného, tak i právního je celkem podstatný
rozdíl mezi firmou a kosmetickým výrobkem. Jako právnička by
měla vědět, že firmy nejsou ze zákona připuštěny jako kosme-
tický prostředek… Mně osobně je šuma fuk, co aplikuje na svou
pleť paní JUDr. Rákosová, normální lidé kosmetiku, tedy nikoli
firmu. Takže poučení zdarma pro paní JUDr., ta kosmetická
řada, se jmenuje, či lépe, má značku , zatímco firma se
jmenuje Aromaterapie Karel Hadek s. r .o.  
O právní fundovanosti paní právničky svědčí i její konstatování,
že za řadu kosmetiky Aromaterapie Karel Hadek, jí zastupovaná
společnost nemůže nést odpovědnost za kvalitu a složení. 
Minimálně mi tam chybí slovo „ firmy“… Ale i kdyby nechybělo…
Paní doktorko, pokud se nepletu, a já se fakt nepletu, nikdy, ať
již Vás osobně, nebo Vámi zastupovanou firmu jsem nežádal,
abyste za nás odpovědnost nesli. To bych vám totiž nemohl
udělat, ani kdybych chtěl. Hlavně tedy proto, že Vaše paní 
klientka k tomuto nemá potřebné, zákonem předepsané
odborné vzdělání…. V tomto konkrétním případě by se mi vaše
nošení zodpovědnosti jevilo jako těžce neúnosné! 

No a nyní k té podobě etiket…. Abychom vyloučili možné
škádlení mozku páně Alzheimrem, dovoluji si otisknout pár,
mnou, Karlem Hadkem navržených etiket ještě s původními
německými texty a adresou, tedy z poloviny osmdesátých let,
samozřejmě, že minulého století. Byť  jméno Karl Hadek na
etiketách přímo vyzývá když ne k právní úvaze, pak alespoň
dedukci, že by mohlo jít o etikety z osmdesátých  let devátého
století, kdy německým králem byl jistý Karl III., der Dicke
(tlustý), který už tenkrát… na královském počítači… že ano.... 
A taky s Vámi občas musím souhlasit! 
Některé názvy paní doktorko, mohou být fakt až proklatě
zaměnitelné…. Jak se Vám líbí původní hádkovic HY-INTIMA…?
To musela být zcela jistě i nadlidská makačka a nárok na
inteligenci vymyslet ten stejný název ještě jednou. Mezi námi
ona nejen etiketa, ale i receptura (kterou jsem já Karel Hadek,
jistě prominete, nikoli na vaši, ale na vlastní zodpovědnost
vytvořil) je proklatě podobná. To jste ale, jak ejhle zjišťuji,
opomněla napsat. A tato, jak se v knihách píše, podobnost
samozřejmě jen náhodná, že ano, se bohužel netýká jen Intimy,
ale prakticky všech, jak jen to napsat… kdysi a původně mnou
vytvořených preparátů. Hlavu si paní JUDr. nelamte dokonce
ani s podobností obalů či barvou potisku. Jejich dodavatele jsem
vyhledal a zelenou barvu etiket používal taky již v dobách, kdy
Vaše paní klientka ještě nabízela ve Vrbovci, myslím, že to byly
meruňky a možná i rajčata. 
Také je dobře, že doporučujete maximální pozornost při
nákupu. Co kdyby si někdo koupil třeba Antinikotin, tedy paten-
tovaný přípravek za který firma CKHI obdržela bronzovou
medaili v Ženevě, jak se nestydí Vaše paní klientka uvádět ve
svých prospektech. Pak ale vysvětlete klientům, jací že to hlupáci
sedí na patentovém úřadu, když jako majitele českého patentu
č. 280420 evidují jistého pana Karla Hadka. O těch ignorantech
v Ženevě se raději nebudu zmiňovat, měla byste i na ně podat
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trestní oznámení, že diplom potvrzující získání bronzové
medaile vystavili na jméno Karel Hadek, když už Vaše klientka,
jistě jen z vrozené  skromnosti píše, že to byla její firma, kdo
obdržel tento diplom.
I přes trestní oznámení (spíše humorné oznámení), pro trestné
činy nekalé soutěže, a trestného činu pomluvy, které jste na mě
podali, mi nezbývá než znova a znova konstatovat fakta:
Používání mého jména, jakož i duchovního majetku, fakt nelze
označit jinak než za parazitování. 

Karel Hadek

SSoouuttěěžž

Mnozí zákazníci odebírají Hadkovy voňavé preparáty již
po dlouhá léta. Pro ně jsme připravili malou soutěž. Pár

původních, originálních etiket i s logy. Soutěžní otázka zní: 
Od kterého roku byly preparáty z danými logy na tehdy česko-
slovenském trhu?

AA))  EEttiikkeettyy  ss  llooggeemm  ssppaattřřiillii  ččeesskkoosslloovveennššttíí  zzáákkaazznnííccii
ppoopprrvvéé  vv  rrooccee  11661144,,  11999911,,  22000055..  

BB))  EEttiikkeettyy  ss  llooggeemm ssppaattřřiillii  ččeesskkoosslloovveennššttíí  zzáákkaazznnííccii
ppoopprrvvéé..  VV  rrooccee  11883300,,  11999900,,  22000055..  

Odpovědi zasílejte formou dopisu na adresu firmy: 
Aromaterapie Karel Hadek s. r. o.,
Předbranská 415 
688 01 Uherský Brod
nejpozději do 15. října 2007.

Z doručených správných odpovědí vylosujeme u každé otázky
pět výherců, kteří si budou moci vybrat preparát dle své
vlastní volby.
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PPllííssnněě,,  ppllííssnněě,,  ppaammppeelliišškkaa……

Již v dobách, kdy jsem s kosmetikou aktivně začínal, tedy na
začátku osmdesátých let, mě okolnosti donutily si velice rychle

povšimnout různých problémů s kosmetikou sice spojených, ale
její rámec daleko překračujících. Jedním z těchto fenoménů jsou
samozřejmě plísně. Člověk se svým škatulkováním je zařadil do
kategorie nemocí. Tedy stejná kategorie jako zlámaná noha….
Co mi na této „klasifikaci“ nesedí, je skutečnost, že nemoc „zlá-
maná noha“ bohudík není všudypřítomná a nikoli na našem
imunitním systému záleží, zda si nohu zlámeme či nikoli, ale
více či méně, na naší šikovnosti.  Na rozdíl od plísní, kde třebas
na zledovatělém chodníku sebou můžeme třískat a tlouct od
rána do večera, bez nejmenšího vlivu na plísně…
Plísně též na rozdíl od zlámané nohy, či jiných nemocí nebolí….
chtělo by se mi říci, „dokonce se s nimi nechá dobře žít“. Toto
zdání však těžce klame. Plísně jsou živé organismy a zda se 
v nás uchytí, zda v nás najdou vhodné životní podmínky či
nikoli záleží  na schopnostech našeho imunitního systému jim
v tom zabránit. Následuje to, co stejně každý ví, ale nedá mi to,
to neříci. Plně funkční imunitní systém nám v případě potřeby
žádný doktor na recept nepředepíše a tudíž ani lékárna vydat
nemůže. Ve hře je i několik faktorů. Něco jsme si přinesli na svět
jako genetickou výbavu zděděnou po rodičích, něco pro sebe
můžeme (nechci psát musíme) udělat sami. A taky neza-
pomeňme, že něco pro nás dělá, ať se nám to líbí či nikoli
prostředí (asi by však bylo vhodnější napsat permanentně se
zhoršující), ve kterém žijeme. 
I přes proklamované úspěchy medicíny v posledních letech, je to
s plísněmi, řekl bych jako s životním prostředím. Obojí je den
ode dne aktuálnější. Velice zjednodušeně bych plísně označil
jako pořádkovou policii, která má od přírody za povinnost

uklidit nepotřebné, nemocné, odumírající či již odumřelé.
Spadané listí, zapomenutou housku, či krajíc chleba...
Pochopitelně, že ani člověk v tomto smyslu není výjimkou… 
A proto, ať se nám to líbí či nikoli, občas plísně přichází
„uklízet“ daleko dříve, než je nám libo. Pokud se porozhlédneme
v přírodě, zjistíme, že hlavní úklidovou sezónu mají plísně na
podzim. Domnívám se, že i  člověk plísněmi postižený, má právě
podzim. V přírodě po podzimu přichází zima, pak jaro i léto,
tedy cyklus, který se permanentně opakuje. Na každém z nás
záleží, zda svým životním stylem dá plísním najevo, že právě
jeho tělíčko není ve stádiu podzimu života, ale na jaře.
Jak již jsem se zmínil,  plísně jsou živé (mikro)organismy a jako
takové mají i vlastní látkovou výměnu. Že v těle svého „hosti-
tele“ produkují látky, které v žádném případě zdraví neprospívají,
snad zdůrazňovat nemusím. Pochopitelně, že tyto toxické 
produkty patogenních plísní se lidský organismus snaží
vyloučit. Avšak čím více plísní v těle, tím méně se mu to daří. Ve
chvíli, kdy to nezvládá standardními cestami, se mohou začít
objevovat i různé kožní projevy, jako jsou alergie, ekzémy ap. 
A co imunitní systém? Pochopitelně, že je tímto úkolem zatěžován
a vyčerpáván stejně jako tělo samo. Při dlouhodobějším
nediagnostikovaném a tedy neléčeném onemocnění plísněmi se
pak začnou projevovat další problémy. Vzhledem k tomu, že se

Pampeliška – Taraxacum officinale
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plísně živí cukry, ať sní postižený
cokoli, jsou to plísně, kdo se
obslouží jako první! Nelze se divit, že
na „hostitele“ prakticky nic nezbude
a u dotyčného se začne objevovat
touha „přepadnout“ nikoli banku,
ale cukrárnu. Přemnožení plísní 
v těle způsobuje nadýmání, svrbění
v oblasti konečníku, u žen pak 
i plísňová onemocnění pohlavních
orgánů. Nelze se divit, že v mnoha
případech lékaři konstatovaný
chronický únavový syndrom není
nic jiného, než opravdu těžká
únava vyvolaná plísňovým onemoc-
něním. Ve chvíli kdy je zřejmé, že
plísňová onemocnění vyčerpávají 
i imunitní systém se jeví jako zají-
mavá otázka vztahu tohoto onemoc-
nění k onemocnění rakovinou. 
Ani u tohoto onemocnění netřeba
rozvádět, jak extrémně důležitou
roli zde plně funkční imunitní 
systém každého jednotlivce má.
Pokud je však vyčerpán několikaletým
soubojem s plísněmi, je zřejmé, že
nemůže zasahovat tam, kde by bylo
třeba a rakovinovému bujení pak
nestojí nic v cestě. Nelze než konsta-
tovat, že značná část rakovinových
onemocnění je přímý důsledek
dlouhodobě neléčených plísňových
onemocnění.

Z předešlé argumentace je zřejmé, že plísně opravdu nejsou
kamarádi do deště a život bez nich je daleko příjemnější. V pří-
padě podezření na toto onemocnění lze jen a jen doporučit
odborné vyšetření u lékaře, kde na základě odběru vzorků 
a jejich vyhodnocení dostaneme přesné informace, jak na tom
jsme. Při rozvinutých onemocněních jistě nebude na škodu pro
začátek standardní léčba. Jako vždy i zde je nutno zdůraznit, že
jistým problémem je plísně vyléčit, ale daleko větším je 
v budoucnosti zabránit reinfekci. 
Na tomto místě bych rád věnoval pozornost několika maličko-
stem, které se mohou ukázat jako velcí pomocníci. Jak jsem se
již zmiňoval, nejdůležitější „potravinou“ jsou pro plísně cukry. 
V jakékoli formě, tedy i jejich substituty (alkohol)  i vyšší
štěpitelné formy (mouka, škrob ap.). Proto je nezbytně nutné 
se jim vyhýbat. To platí i o jinak na vitamíny bohatém
a zdravém ovoci, či mléčných výrobcích.  
Doporučit lze naopak kysané mléčné výrobky, jogurt, tvaroh,
kde mléčné cukry již pozřely laktobacily a vyprodukovaly z nich
kyselinu mléčnou.
Vhodné jsou též různé ořechy a tuky. Jsou zdrojem energie pro
člověka, nikoli však pro plísně. Prakticky všechny rostlinné
oleje mají, některé slabší, jiné silnější, protiplísňové účinky.
Z těch „našich“ nutno vyzvednout a doporučit nejen velmi
chutný, ale i účinný olej z vlašských ořechů, z těch exotických
nelze nezmínit kokosový tuk. Vzhledem k tomu, že se skládá 
z převážně nasycených mastných kyselin, v teple je to olej 
a pokud ho máme při nižších teplotách ztuhne a máme k dis-
pozici pevnou hmotu, občas označovanou jako kokosové
máslo. I tento tuk má výborné protiplísňové účinky, které jsou
dány hlavně zhruba 8%-ním podílem kyseliny kaprylové. Jako
doplňující, terapeuticky vhodná dávka by byla 3–5× denně
jedna čajová lžička (zhruba 3 g) což odpovídá v přepočtu 
přibližně 0,25 g (250 mg) kyseliny kaprylové. 

Zakoupená pampeliška před
rozemletím

Zakoupená pampeliška po
rozemletí 

Pampeliška vlastní sběr po
rozemletí
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Samozřejmě, že i aromaterapie má zde svou velmi silnou pozici.
Éterických olejů s protiplísňovými účinky je celá řada. Speciální
protiplísňová směs Candiöl využívá synergického (vzájemně se
posilujícího) působení jednotlivých olejů ve směsi. Z jednotlivých
éterických olejů nutno zmínit hlavně tymián, mateřídoušku,
dobromysl, skořici, čajovník, hřebíček, šalvěj, borovici, levanduli,
lavandin, rozmarýn, jalovec, pomerančové listí. Tím však tento
seznam pochopitelně nekončí. Při jejich vnitřním používání
musíme být velice opatrní. Málo z toho, co se na trhu nachází, je
svou kvalitou vhodné i pro vnitřní použití! Syntetické, pančované
a nekvalitní éterické oleje, byť za nízkou cenu, jsou absolutně
nevhodné, doslova zdraví ohrožující.  Kvalitní éterické oleje
jsou vysoce koncentrované účinné látky z rostlin, jejich
dávkování se pohybuje v oblasti 1–3 kapky, 3× denně.
Za spolehlivého spojence lze označit i různé rostliny s vysokým
obsahem hořčin. S troškou nadsázky lze totiž plíseň označit za
žijící klubíčko bílkovin. Hořčiny obsažené v různých (hořkých)
rostlinách jsou schopny způsobit jejich „sražení“ a tím i likvidaci.
Jako zástupce těchto rostlin bych mohl jmenovat například
snad každému známou pampelišku (Taraxacum officinale).
Jako léčivka je všeobecně a velmi dobře známa. Vysoký obsah
draslíku napomáhá vylučování vody z těla, jejích účinků se
nechá využít při nedostatečné tvorbě žluči stejně dobře jako
napomáhá regeneraci jater. Tím její pozitivní účinky na lidský
organismus ani zdaleka nekončí, ale vraťme se k plísním.
Různé návody, jak z pampelišky připravit salát, najdeme v každé
lepší kuchařce. Asi to mě vedlo k tomu, že jsem ji začal při svých
procházkách pojídat (ze zvědavosti, nikoli z hladu…). Ač mi nic
nebylo, asi po 10-ti dnech – jinak to nelze napsat – jsem se cítil,
jako bych pil jen a jen Red Bull – narůstala mi křídla. Hm, to je
přehnané jak reklama sama, tedy bez nadsázky, prostě jsem se
cítil o poznání lépe. Loni na podzim jsem si nasušil trošku pam-
peliškového listí a v zimě jsem pak na sobě testoval jeho účinky.

Z pampelišky jsem však nic nevařil, ale suché listí jsem rukama
rozdrobil a v tříštivém mlýnku na kávu rozemlel na prach.
Jednu čajovou lžičku, tohoto suchého pampeliškového prachu
jsem pak smíchal ve sklenici s vodou a vypil. Důvod byl
jednoduchý, krom látek, které lze vyluhovat, jsem konzumoval 
i nestravitelnou, bezvodou celulózu, která v trávícím traktu na
sebe váže vodu, zvětšuje objem, mechanicky čistí střevní stěny
a napomáhá vyprazdňování střívek a tím i čistění organismu.
No a pokud se v mých střívkách nějaké plísně vyskytovaly,
hořčiny z pampelišky si s nimi poradily.
Listí jsem měl málo a tak bylo brzo pryč. Při cestě do Mnichova
jsem se zastavil v jednom vyhlášeném bylinkářství a doplnil své
zásoby. Bohužel, to nebyla pampeliška co mi prodali, ale jakýsi
pampeliškový odpad. Naštvaný touto (komerční) nekvalitou
jsem si jen zabrumlal pod fousy, že je to zase jen a jen důkaz,
že zdraví si nelze koupit! Něco jsem sice pokusně rozemlel, ale
když mi navíc začal skřípat písek mezi zuby vzdal jsem to a o to
více se těšil na  vlastní sběr, kvalitní sušení. Konec konců i pořízená
fotodokumentace onu „kvalitu“ dokazuje.

Karel Hadek

IInnttiimmaa  lleevvnněějjššíí......??  LLeeppššíí!!

Chtěl by tímto poděkovat všem, kteří vyjádřili své potěšní
nad větším obsahem nejen u preparátu Hy-Intima , ale

i u pleťových vod a tonik . Ano, v obou případech se objem
zvětšil z původních 150 ml na nynějších 200 ml tedy o jednu
čtvrtinu a cena zůstala stejná. 
Některé došlé dotazy se týkaly zvětšeného objemu a zachování
ceny. Mezi námi děvčaty, nejsou v tom skryta žádná kouzla.
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Kdysi jsem u dodavatele obalů vyhledal lahvičku 150 ml, která
se mi líbila. Měla jedinou vadu na kráse, byla podstatně dražší
jak lahvička nynější o objemu 200 ml. Z hlediska technického
byla původní lahvička z materiálu HDPE, zatímco nynější je 
z PETu, který je chemicky ještě o poznání stabilnější a přibližuje
se svými vlastnostmi sklu. Spočítáno a podtrhnuto, neviděl
jsem jediný důvod, proč dlouholetým příznivcům Hadkovy 
aromaterapeutické olejové kosmetiky tuto výhodu nenabídnout.
I proto, že se nepovažuji za prodejce obalů, vznikla otázka, co
s ušetřenými penězi. Troška počítání dala odpověď. Použijí se
na „vyplnění“ právě onoho rozdílu na objemu mezi 150 a 200 ml.
Přiznávám, i receptura doznala jistého zkrášlení, či vylepšení.
Část sojového oleje jsem nahradil olejem z vlašských ořechů
(Juglans regia) a olejem Karité (Butyrospermi Parkii), tedy tekutou
frakcí bambuckého másla. Olej z vlašských ořechů obsahuje vysoký
podíl na kyselině linolové a linolenové. K jedinečnosti oleje 
z vlašských ořechů přispívají jeho, na rostlinný olej velmi silné
protiplísňové účinky. Tím dochází k synergickému posílení
účinku obsažených éterických olejů. Mimoto jsou známy i jeho
desinfekční schopnosti, které při jeho jemnosti lze využít nejen
při ošetřování a pěstování pokožky, ale velmi účelně i sliznic. 

Samozřejmě, že ani olej Karite jsem 
v receptuře nepoužil náhodně. Je to velice
jemný olej. Vysoký obsah nezmýdlitelných
složek v tomto oleji jedinečně zvláčňuje
pokožku. Karite olej navíc uklidňuje
poškozenou či velmi citlivou pokožku. To
platí samozřejmě jen v případě Hy-Intimy
s logem i pro sliznice.
Takže shrnuto a sečteno, HY-Intima
není fakt levnější, levnější je obal, zatímco
HY-Intima je kvalitnější a je jí více.

Karel Hadek

AAllee  jjddee  ttoo  bbeezz  nníí!!

Někdy se stává, že se jeden nestačí divit. Cítím, že právě je
někdy! Minulá Aromaterapie přinesla článek Bez kon-

zervace. Snažil jsem se vysvětlit, že to, o čem se tak hlasitě 
a neustále mluví, co je přáním mnohých spotřebitelů, možné je.
O to více mě překvapilo, že krom těch, kteří pochopili, je zde 
i pár těch, pro které je matička Země nejspíše stále ještě placatá
a středem vesmíru. Prohlášení typu, že kosmetika bez konzervace
by se zkazila je sice značně rozšířené, nikoli pravdivé. Kdyby si
autoři podobných tendenčních vyjádření můj článek přečetli,
jistě by je zmínka o Kleopatře přivedla i k zamyšlení, kde že
Kleopatra brala chemickou konzervaci. Za zmínku by stála 
i úvaha jak dlouho se vyrábí kosmetika a jak dlouho chemické
konzervanty. A snad ještě jeden maličký detail. Kdyby firma 
Aromaterapie Karel Hadek byla jedinou firmou na světě, která
vyrábí kosmetiku bez konzervace, mohlo by to budit jisté
podezření. Pokud mě mysl nešálí, německá firma Dr. Baumann
vyrábí kosmetiku bez konzervace několik let, firma Dr. Hauschka
taktéž, dále snad netřeba jmenovat, spíše konstatovat – nic
nového pod sluncem. Je sice pravdou, že konzervanty brání
zavlečení mikroorganismů do kosmetiky, např. plísní a tím i její
znehodnocení. Bohužel, tyto chemicky stabilní složky působí
takto nejen v kosmetickém přípravku, ale pokud jej naneseme
na pokožku, jejich účinnost nekončí, ale pokračuje. Zde už pak
nechrání přípravek před mikrobiální kontaminací, ale likvidují
vše na pokožce, včetně symbiotické mikroflóry. 
Samozřejmě, že kosmetika s logem není plísním a dalším
mikroorganismům úplně vydána na pospas. Ochranu zde pře-
bírá směs éterických olejů, které díky synergickému působení
vykazují relativně silné antimikrobiální účinky. Oproti chemické
konzervaci mají éterické oleje jako rostlinné produkty jednu
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velice pozitivní vlastnost. Jejich působení není totální, ale 
selektivní! Nelikvidují symbiotickou mikroflóru, jež sídlí na
naší pokožce a chrání ji právě před nasídlením patogenních
organismů. Pochopitelně, že zde se i trošku změnilo.
Ani neutrální krémy, tedy Dermisoft , Naturalia , Shea-
Butter nejsou nyní naprosto pachově neutrální, ale přináší
s sebou jemnou pachovou informaci použitých éterických olejů.
To samé se týká samozřejmě i masek. Nechci zde diskutovat, co
je výhoda co nevýhoda. Stejně jako jsem se kdysi rozhodl
vyrábět olejovou kosmetiku (mimochodem taky bez konzervace)
a nehleděl na to, že mnozí před „bláznivými koupelovými oleji“
dávali přednost „přírodním pěnám“ do koupelí, ani dnes si
nečiním nárok u emulgovaných přípravků bez chemické kon-
zervace uspokojit každého jedince. Trvalo mi hodně dlouho, než
byly splněny všechny podmínky, aby to fungovalo. Ale pak jsem
se naprosto svobodně rozhodl, že to budu vyrábět. Stejně tak
každý spotřebitel má možnost se stejně svobodně rozhodnout,
zda kosmetiku s chemickou konzervací… či aromaterapii
chráněnou éterickými oleji. 
Pokud Vás tato tématika zajímá, nabízím účast na základním kurzu aromaterapie

(viz str. 37). Jsou to plné tři dny informací, které Vaše pokožka zcela jistě uvítá.

ZZmměěnniillaa  ssee  vvůůnněě??

Přišlo k nám několik dotazů ohledně změny vůně preparátů.
Někomu i připadá, že po otevření krémů voní všechny stejně,

a tak bych se ráda u této záležitosti zastavila a vše vysvětlila.
Ano, preparáty svou vůni opravdu změnily – jinak to ani nešlo.
Panu Hadkovi – se po dlouhém čase stráveném v laboratoři –
splnil sen a podařilo se mu vylepšit všechny receptury preparátů
a to tak, že se již mohou vyrábět bez chemických konzervačních

látek. Konzervace je nyní nahrazena speciální směsí éterických
olejů, které se do preparátů přidávají a tím se tedy nutně musela
změnit jejich vůně. 
A pokud by i vám připadalo, že krémy po otevření dózy mají
stejnou vůni, tak to je způsobeno tím, že mimo toho, že při výrobě
preparátů bez chemické konzervace musí být dodržována přísná
hygienická opatření, tak ještě před uzavřením každé dózy je na
krycí víčko stříknut dezinfekční preparát Thymicon , který
svým složením neumožní existenci jakýmkoliv nežádoucím
mikroorganismům, které se do krému mohly nasídlit. Thymicon
obsahuje: líh, isopropylalkohol a směs éterických olejů, a má tedy
své specifické aroma, které můžete krátce cítit z krémů po
jejich otevření. Tohle aroma však rychle vyprchá a pak již voní
samotný krém.
Důležité však je, abychom při používání krémů dbali maxi-
mální hygienické opatrnosti! Nejvhodnější je nabírat krém
špachtličkou, kterou ještě před použitím doporučujeme vyde-
zinfikovat Thymiconem a otřít papírovým či bavlněným
ubrouskem. Je jasné, že ne vždy se toto doporučení může
dodržet, tak alespoň vždy dbejme na to, abychom při nabírání
krému měli čisté ruce. Po každém použití krému, před jeho
uzavřením, také doporučujeme stříknout na krycí víčko
preparát Thymicon. Tím se zlikvidují byť neviditelné, ale
všudypřítomné aerobní  mikroorganismy, jejichž přítomnost 
v preparátu je nežádoucí. Můžete si tak být jisti, že vždy
používáte „mikrobiálně čistý“ krém. Snad nemusím ani
zmiňovat, že nechávat preparáty otevřené je to nejhorší, co jim
můžeme udělat. Preparáty bychom měli skladovat v chladných
místech (nejlépe v lednici, v zimních měsících to pak mohou
být spíže), tím se výrazně prodlužuje jejich trvanlivost. 
Věříme, že při vědomí, že používáte preparáty bez konzervace si
na jejich novou vůni rychle zvyknete a budete i nadále spokojeni.

Lenka Hadek
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AAkkttiiddeerrmmaa  LLYY

Pokud přednáším na kurzech aromaterapie, vědom si toho,
že ani já nemám patent na rozum se snažím nezapomenout

hned v úvodu účastníkům říci: „Nikdy, nikomu a ničemu nevěř!“
Hlavně proto, že oblast reklamy v kosmetice má více společného
s dezinformováním, než informováním. Nehledě na to, že jeden
se může i při dobré vůli zmýlit. Při pojednání o surovinách
používaných v kosmetice téměř vždy přišla řeč i na med. Tato
sladkost byla od nepaměti používána nejen v kosmetice,
empiricky prokázány jsou i jeho léčebné účinky. Není se čemu
divit, že téměř každý, kdo píše o kosmetice se o medu zmíní. Při
pohledu do minulosti je evidentní, že med byl vždy používán
jako domácí krášlící prostředek. Použití medu v průmyslové
kosmetice je však velmi problematické. Hned z několika
důvodů. Pokud ho dáme do kosmetického přípravku větší
množství, zbude pochopitelně po odpaření vody pocit lepka-
vosti. Med je med, a pokud ho mám doma, prostě se nekazí. Je
to dáno jak vysokým podílem cukrů (více jak dvaceti různých
druhů) tak i látkami, které mají antibakteriální účinky.

Jakmile ho však naředíme vodou, můžeme ho nechat kvasit 
a vyrobit si třeba medovinu. 
V průmyslovém kosmetickém přípravku by pak naředěný med byl
doslova a do písmene pro pokožku medvědí službou. To dobré,
tedy rozředěný med, by byl extrémně náchylný na mikrobiální
kontaminaci a z tohoto důvodu i mimořádně silně konzervován.
A tak jsem se na dlouhá léta vzdal možnosti používání medu.
Přesto však informace o jeho složení mi nedaly spát. Obsažené
cukry jsou hygroskopické,  inhibitory mu propůjčují jisté anti-
septické vlastnosti, dále ho lze označit jako bohatý na vitaminy
a minerální látky. Již tento skromný výčet lze chápat, jako to
nejlepší doporučení. Kožních problémů s časem přibývá a tak
asi bylo jen otázkou času, kdy se k medu zase vrátím. Je to asi
rok, co jsem s ním začal experimentovat a povedl se přípravek
který…. Kdybych jej nabízel někde v drogerii či supermarketu,
asi by byl neprodejný. Na první hodnocení stačí dvě slova:
mastný a lepkavý.
Lidé, kteří mají kožní problémy a hledají účinnou pomoc, 
a kterým jsem tento preparát poskytl k vyzkoušení, jej však
hodnotili zcela jinak. Excelentní působení na pokožku.
Obsahuje nejen med, ale i další vynikající složky jako jsou
Shea-Butter, brutnákový, pupálkový a jojobový olej, lecitin,
pantenol, vitamíny E a A, kyselina mléčná a pochopitelně 
i specifické éterické oleje podporující pohyb lymfatických
tekutin.  A voda? Ne, to není běžný krém, kde se jí nachází
40–80 %. Spíše by bylo vhodné označení balzám. Ač med 
s sebou trošku vody přinesl, označil bych Aktidermu LY jako
bezvodý preparát. A to je i důvod proč se zcela spolehlivě 
obejde bez konzervace. Doporučuji jej nanášet na vlhkou pleť,
stejně jako u regeneračních olejů. Nejlepších výsledků dosá-
hneme při pravidelné a dlouhodobé aplikaci. Z tohoto pohledu
ho lze též označit jako permanentní masku.

Karel Hadek 

......bbuuddee??

nneebbuuddee......??  

aallee  bbuuddee......!!

PPrrvvnníícchh  ddeesseett  oobbjjeeddnnáávvaajjííccíícchh  jjeejj  oobbddrržžíí    zzddaarrmmaa!!
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RRůůžžoovvýý  ppoozzddrraavv  zz  CChhiillee

Vždy když se rozpovídám o éterických olejích jako účinných
látkách , jako jeden z prvních, důležitých faktů konstatuji,

že abychom mohli éterické oleje používat v kosmetice či při
masážích, musíme je nejprve „zředit“, neboť v koncentrovaném
stavu jsou pro tyto účely nepoužitelné. Jako nosiče těchto účin-
ných látek se ve vztahu k lidské pokožce nejlépe osvědčily tuky.
Jenom pro úplnost zde znova a znova zmiňuji, že nepoužíváme
ani oleje minerální (vazelína, parafin /naftové deriváty/), ani
oleje syntetické (např. silikonové). Z čistě technického hlediska
jsou to tuky zcela jistě velice zajímavé… z hlediska ošetřování,
či pěstování lidské pokožky nutno konstatovat, že jsou to tuky
nefyziologické a tedy pro jmenované účely naprosto bezcenné.
Nevstupují do pokožky, zůstávají na jejím povrchu, vytváří na
něm okluzní vrstvu, pokožka tedy „nemůže dýchat“. Mísí se
však s kožními tuky, které pokožce odnímají a tedy ji vysouší….

V kosmetice našly použití jen a jen
proto, že nežluknou a při jejich
použití lze vyrábět (nesmrtelnou)
kosmetiku na sklad. Teoreticky
tedy zbývají tuky živočišného 
a rostlinného původu. U živočiš-
ných tuků mám ale také výhrady.
Norkový olej, vorvaňovina a po-
dobně.... Neumím si představit,
jak olej z norka, který v podstatě
nikdy nežil, pouze existoval 
v chovu pro kožešinu může sloužit
pěstování krásy.
A vorvaňovina..? Je potěšitelné,
že většina civilizovaných zemí

přistoupila ke konvenci o zákazu jejich
lovu. Jinak by vorvaňům hrozilo, že
budou vyhubeni jako druh v marném
souboji s lidskými vráskami, které
bohužel vyhubit jen tak nelze. Zbývají
tedy oleje a tuky rostlinné. O mnohých
z nich jsem již psal, nyní však v kata-
logu přibyl nový olej, nesoucí název
Olej z jader andské růže. Když jsem se
s ním před několika lety seznamoval,
byl tehdy představován jako zázrak.
Prakticky neznámý olej přišel do
Německa z Chile pod názvem Rosa
Mosqueta. Prý bylo nejen empiricky
potvrzeno, ale i vědecky dokázáno, že lidé kteří ho pravidelně
používají prostě nemají vrásky. Autoři citované průpovídky jistě
počítali s tím, že nikdo, aby se přesvědčil nepoletí do Chile hledat
jejich bezvráskové homunkuly. A tak více než tato, v kosmetice
do zpitomění stále oprašovaná a opakovaná reklama mě 
zajímalo (bio)chemické složení nového zázraku. Vyžádal jsem
si několik vzorků a k nim samozřejmě i analytické certifikáty. 
S nimi přišlo i poučení. Za exotickým názvem se skrývá snad
každému člověku známý keřík šípkové růže. Tento olej se
pochopitelně nezískává z jeho květů, ale jader šípků. Asi se moc
nespletu když napíši, že slupka šípků se i v Chile používá na
výrobu vynikajícího čaje, možná se i exportuje. Ale co s odpadem,
tedy jádry šípků…?  Myslím, že přesně takto přišel na svět i olej
z jader hroznového vína, meruněk,  broskví, třešní….
Jako každý jiný olej i Rosa Mosqueta je směsí mastných kyselin.
Nutno podotknout, že tento olej se skládá prakticky výhradně
z nenasycených mastných kyselin. Výjimkou jsou zde zhruba
3% C16:0, tedy nasycené kyseliny palmitové. Dále obsahuje
kolem 15% C18:1 – (1x) nenasycené kyseliny olejové (hlavní

Jižní
Amerika

Místa výskytu  andské růže
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součást olivového oleje – kolem 77%), kolem 45 % C 18:2 – (2x)
nenasycené kyseliny linolové (hlavní součást slunečnicového
oleje – kolem 70%) a kolem 35 % C 18:3 (3x) nenasycené kyseliny
alfa-linolenové (hlavní součást lněného oleje – kolem 55%).
Díky tomuto složení patří tento olej k těm, které označujeme
jako řídké. Má slabě žlutavou barvu a je téměř bez vůně. Na
pokožce je velmi dobře roztíratelný  a velice rychle se vstřebává. 
K zajímavým látkám, které jsou v tomto oleji zastoupeny, byť ve
stopovém množství, patří např. kyselina transretinolová, tedy
extrémně aktivní derivát vitamínu A. Tato forma vitamínu A je
známa svými vynikajícími účinky při různých kožních pro-
blémech. Olej z jader andské růže lze doporučit např. při akné,
couperose, lupénce, atopickém ekzému či zralé, tedy suché
pokožce. Olej lze u jmenovaných problémů použít jako základní,
byť vzhledem k jeho vysoké ceně bych ho doporučoval používat
spíše jen jako zhruba 10%-ní součást základního media.
Kdysi jsem četl v tomto smyslu reklamní slogan: „Rosa Mosqueta
– a vaše pokožka pocítí nejjemnější luxus“. Ano, olej Rosa
Mosqueta je skutečně velmi zajímavý a jedinečný olej. To však lze
říci prakticky o všech rostlinných olejích. Myslím, že je to hlavně
jeho vysoká cena, která jeho punc mimořádnosti ještě posiluje.
Nelze než souhlasit, že patří k těm „lepším“ olejům. Samozřejmě,
že má své opodstatnění i místo v kosmetice a to je také důvod
proč je součástí mnoha preparátů s logem . Na druhou stranu
však nutno dodat, že ani s tímto olejem se zázraky opravdu nedějí.
Nebudeme se tedy spoléhat na účinky vynalezené fantazií
obdařenými tvůrci reklamy, ale spíše na analytické certifikáty 
a empirické zkušenosti. Myslím, že tím pověst Rosy Mosquety
rozhodně neutrpí, seriozní informace jí mohou jen a jen přidat.
Po dlouhodobých zkušenostech a výsledcích s brutnákovým 
a i pupálkovým olejem to bude mít na trhu  každý nově se
objevený „zázrak“, včetně Rosy Mosquety více než těžké.

Karel Hadek

MMaassáážžnníí  oolleejj CCaayyaatthheerrmm
......aanneebb  uužž  nneebboollíí……

Myslím, že není bez zajímavosti podívat se do „rodného
listu“ preparátu který nyní přichází na trh se jménem

Cayatherm a který se rodil více než dlouho. Za všechno
vlastně může moje návštěva ve voňavé porodnici v Klatovech,
která se udála na přelomu tisíciletí.
Tehdy jsem si tam s personálem porodnice povídal o všem
možném, mimo jiného se probíraly i možnosti uplatnění
tenkráte zcela nového preparátu, který jsem vyvinul pod
názvem Intisan (originální receptura byla bez syntetických
složek /isopropylmyristát/).  Stejně jako je ta dnešní receptura,
kdy originál bez syntetiky dostal nové jméno – Intimiss .
Píši povídal, ona to nebyla jen přednáška o aromaterapii, pro
mě na oplátku to byl kurz o porodnictví. Ta něžnější část popu-
lace mě zcela jistě omluví, že jsem se až jako chlap již ve věku
když ne přezrálém, pak zralém dozvídal co vše se před, při a po
porodu děje. Prostě a jednoduše jsem si připadal jak Alenka 
v říši divů a oči mi lezly z důlků. 
Těch problémů bylo více, jistě se k nim někdy vrátíme, dnes bych
se rád dotkl věcičky, kterou jsem přijal tak jak jsem slyšel… nikoli
chápal. Není to nic jiného než bolesti zad a nelze se mi divit. Co
jsou to bolesti zad z vlastní zkušenosti nevím a chlapsky a kajícně
dodávám, nikdy jsem nerodil, takže o důvod víc cítit se jako ryba
na suchu. Hezké na celé věci však bylo, že u každého definovaného
problému přišla i otázečka… pane Hadek, nemohla by aroma-
terapie pomoci? Řeknu-li u každého, platí to i v tomto případě. Po
příjezdu do Německa jsem začal v laboratoři zkoušet recepturku
nějakého přípravku, který by pomohl zbavit těchto bolestí.
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Netrvalo dlouho a masážní olej na bolesti zad byl na světě.
Potěšilo mě, že  byl ohodnocen jako dobrý, přesto jsem se i nadále
zabýval otázkou, zda by nám aromaterapie nemohla nabídnout
ještě trošku víc. Těch bolestí je mezi lidmi pochopitelně daleko
víc. Hlavně pak generace dříve narozených o tom může vyprávět.
Krom i neporodních bolestí zad jsou to nohy, někoho trápí
tenisový loket, jinému nedopřejí klidný spánek revmatická
ramena a takto by mohl tento výčet kráčet pomalu vstříc
nekonečnu. Nelze zapomínat ani drobné nepříjemnosti, které
některým z nás přináší všední, pracovní dny. Zde bych rád
zmínil za všechny třeba dálkové řidiče, u kterých mnohahodinová
strnulá pozice za volantem nechá pěkně ztuhnout zádové sval-
stvo. V průběhu let vznikaly individuální verze receptur onoho
původního oleje na bolesti zad a s tím přicházely samozřejmě
i nové informace o účincích použité směsi éterických olejů.
Souhrn všech nových poznatků pomalu vedl k vytvoření nynější,
velice účinné receptury Cayathermu . Opravdu, nemusí 
to být vždy injekce, či tableta, co nás „spolehlivě“ zbaví
bolestí. Potěšitelná je i skutečnost, že Cayatherm působí

velice rychle.
Trvalých výsledků však lze
dosáhnout pouze pravidelným
používáním. Krom již zmíně-
ných bolístek se Cayatherm

osvědčil jak u artrosy
tak i artritidy, při bolestech,
pásovém oparu, „houseru“,
bolestech pohybového sys-
tému. Není bez zajímavosti,
že ti kdo ho vyzkoušeli kon-
statovali, že se jim osvědčil
při svědivosti pokožky u lu-
pénky či atopickém ekzému.

Cayatherm je z pohledu aromaterapie velmi „teplý“ preparát.
Hlavními obsahovými složkami jsou prokrvující éterické oleje,
které jsou schopny proniknout do hlubších vrstev pokožky. Po
jeho aplikaci se většinou dostaví pocit slabšího či silnějšího tepla.
V místě aplikace dochází díky použité kombinaci éterických olejů
k prokrvení  a odplavení produktů látkové výměny ze svalstva.
Důsledkem lokálního prohřátí preparátem Cayatherm
a účinků kombinace obsažených éterických olejů je pak útlum, až
vymizení bolesti.
Cayatherm doporučuji aplikovat na bolestivá místa nejlépe
2–3 x denně a alespoň krátce vmasírovat.
Po použití preparátu je nezbytně nutné si omýt ruce, aby se
účinné látky preparátu nedopatřením nedostaly do očí.
Výjimkou v tomto případě budou samozřejmě samy ošetřené
bolestivé ruce, kdy preparát nesmýváme, ale dbáme zvýšené
opatrnosti.
Přestože se jedná o velmi teplý a tedy dráždivý preparát, je velice
dobře snášen. 
Zčervenání ošetřeného místa a pocit tepla jsou v tomto případě
žádoucí.
Trvanlivost preparátu Cayatherm je více než jeden rok. 
Schraňování preparátu  v chladu a ve tmě, nejlépe ledničce jeho
trvanlivost podstatně prodlužuje.
Případné dotazy k preparátu Cayatherm lze mailovat na
hadekk@seznam.cz

Karel Hadek

Cayatherm: ...to vezmeme saturejku, 
rozmarýn, pepř, jalovec  a ...
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1100××  CCaayyaatthheerrmm  zzddaarrmmaa
Pokud jste se rozhodli objednat Cayatherm, může vás očekávat
i malé překvapení. Prvních deset objednávajících obdrží jedno
balení 100 ml zdarma.
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Poptávka po mycím olejí na ruce vznikla chvíli po první
prezentaci koupelových a sprchovacích olejů dovážených 

z Německa v roce 1991. Až do poloviny roku 2005 jsem vždy,
ať již na kurzech Aromaterapie, či v odpovědích zákazníkům
říkal, že je to zbytečné, že mohou používat sprchovací oleje,
neboť při sprchování si s nimi ruce myjí tak jako tak. Jak jsem
ale vycítil, olej na ruce by měl být na ruce, nikoli na sprchování.
A tak na podzim roku 2005 jsem začal experimentovat 
a míchat něco extra pro ručičky, které jak víme jsou, co se
pokožky týče, tou nejstresovanější tělesnou partií. Na otázku
kolikrát denně si myjeme ruce je velmi obtížné odpovědět.
Kdysi pro mě jeden masér uskutečnil v tomto směru průzkum
mezi „svými ovečkami“. Výsledek byl ovlivněn hlavně
vykonávanou profesí a udávaná čísla byla velice zajímavá.
Začátek byl u deseti mytí za den a konec u čtyřiceti. Nutno
podotknout, zde nebylo započítáno mytí nádobí, ruční praní,
úklidové práce, kdy ručičky skončí v nějaké té bečce s dravými
tensidy. Nelze se pak divit, že na začátku je to jen suchá
pokožka rukou, později se může připojit zarudnutí, svědění,
lomivost nehtů i ekzémy. Běžné mycí a čistící prostředky mají
společného jmenovatele a tím jsou tensidy. Byť opakování je
matkou moudrosti, mluvit o jejich extrémně vysoké odmašťovací
(a tím čistící) schopnosti už mi někdy připadá jako nošení
dříví do lesa. Požadavek kladený na nový preparát byl tedy
zřejmý. Stejně dobré mycí vlastnosti, ale pokud možno ještě
vhodnější speciálně pro pokožku rukou. Konzultace s poten-
ciálními uživateli mi nejen pomohly, ale trošku i zamotaly
hlavu. Téměř každý chtěl však nějaký jiný éteráček, či jejich
kombinaci. Vyhovět všem by znamenalo vydat speciální,
velmi obsažný katalog mycích olejů.

A tak se hledal a našel kompromis. První je pro běžné použití,
druhý je antiseptický, a třetí – mycí lahůdka pro pokožku.    
Mycí oleje na ruce doporučuji jak pro běžné použití, tak i tam,
kde dochází k silnému znečištění či stresování rukou – auto-
mechanici, tiskaři, kadeřnice. Vzhledem k použitým surovinám
a koncepci preparátu je pokožka omývána naprosto přirozeně
a nikoli chemicky. Lipofilní nečistoty jsou rozpouštěny
obsaženými oleji a s hydrofilními nečistotami pak smyty při
oplachování vodou. Ti kdo mají zkušenosti s koupelovými 
a sprchovacími oleji vědí, jak důkladně a současně šetrně je
pokožka těmito preparáty ošetřována. Pokožka rukou omytá
těmito oleji pak zůstává jemná a vláčná. 
Na trh přicházejí tři druhy: Citrio, Desinf, Sensitiv.

Karel Hadek

Italský dodavatel obalů na mycí oleje nebyl schopúen dodat obaly 
k 1. září a proto prodej mycích olejů bude zahájen až v říjnu.
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Co se eleutherococcu týká, přestože obsahuje mimo jiných
složek i stopová množství éterických olejů, rozhodně jej nelze

řadit do siličnatých rostlin. A přesto si aromaterapii bez něj prostě
neumím představit. Když už tam nepatří díky svému excelent-
nímu (bio)chemickému složení, pak tam zcela jednoznačně má
své čestné místo díky svým „jedinečně voňavým“ účinkům.
Když jsem s eleutherococcem začínal, to bylo někdy v polovině
osmdesátých let, mimo jiného jsem se dočetl, že je to nejen
rostlina příbuzná se žeňšeněm, ale několik autorů se zmiňovalo
i o tom, že eleutherococc je podstatně účinnější. Na začátku jsem
z toho měl v hlavě tak trošku zmatek, nemohl jsem pochopit, že
na rozdíl od žeňšeně je eleutherococc současně účinnější i pod-
statně levnější. Tehdy jsem vyslovil domněnku, že je otázkou času,
kdy se ceny vyrovnají, popřípadě eleutherococc bude dokonce
dražší. Moje přetrvávající obava se díky Bohu zatím nenaplnila,
byť jeho ceny od té doby též trošku vzrostly. Předpokládám, že je
to hlavně tím, že farmaceutické firmy tučné zisky z prodeje léků
investují zase jen a jen do reklamy na léky. Eleutherococc, na
kterém se nic moc vydělat nedá, z tohoto důvodu nemůže být
předmětem jejich zájmu.
O to více potěší skutečnost, že při vyhledávání nových dodavatelů
se mi podařilo sehnat přímého dodavatele, který garantuje 
nejen mnou požadovanou kvalitu eleutherococcového kořene, ale 
i podstatně nižší nákupní cenu této jedinečné rostlinné suroviny.
Když tak zavzpomínám, co vše jsem již o eleutherococcu za těch
uplynulých více než 20 let napsal….
Soupeřit s ním může už asi tak jen levandule. Nutno podotknout,
že vždy to byly jen a jen pozitivní písmenka. Ani dnešní řádky
nejsou výjimkou. Pomalu jsme si zvykli na permanentní proces
zdražování prakticky všeho kolem nás. O to větší radost mám 
z toho, že se s Vámi mohu podělit o prima sdělení, že 

eleutherococcový kořen je  výjimka  a naopak bude podstatně 
levnější. S okamžitou platností se následně mění jeho ceny: 
100 g – 69 Kč, 250 g – 117 Kč, 500 g – 198 Kč, 1000 g – 298 Kč.
V těchto cenách je již obsaženo DPH. Zatím co u kořene se jeho
prodejní cena doslova a do písmene podstatně sníží, u extraktu je
situace trošku jiná.
Neustále se zvyšující náklady na energeticky nákladný obal 
– sklo, plastové etikety a uzávěry taktéž podražily, jakož i sama
výroba extraktu. Jinými slovy, náklady na jeho výrobu se zvýšily.
A tak i zde nákup kvalitativně stejné, ale cenově výhodnější
suroviny vede k tomu, že když už extrakt z eleutherococcu
nemůžeme zlevnit, není ani důvod jej zdražovat.

Karel Hadek  

PPooddzziimm  ss  eeuukkaallyypptteemm  KKooaallaa

Pomalu přichází doba, kdy začneme zřídkavěji otvírat okna,
podzimní chlad nás přinutí přitápět a používání éterických

olejů ať již do aromalamp či do zvlhčovačů vzduchu nabude na
aktuálnosti. Jednou ze zajímavých nabídek jak cenově, tak i svými
účinky je velmi kvalitní eukalyptový olej Koala . Své 
pojmenování získal po medvídkovi Koala, který se živí výhradně 
eukalyptovými listy. Olej má antibakteriální účinky (mimořádně
účinný u různých streptokokkových kmenů), je vhodný při akutní 
bronchitidě, kašli, zánětech dutin, rýmě, kdy i napomáhá uvolnit
zahlenění. Je znám svými účinky proti nastydnutí, v případě
horečnatých onemocnění snižuje teploty. Jeho služby ocení i ti, kdo
trpívají na migrény. Nehledě na to, že z něj lze krom již zmíněného
použití na jmenované problémy připravit i masážní či koupelový
olej, je to jeden z olejíčků, který každému příznivci aromaterapie,
který si ho pořídí, poskytne výborné služby a udělá radost.

Karel Hadek
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CCoo  jjee  ccoo……??  AAnneebb  ccoo  jjee  ttoo……??

Ač nerad, občas jsem jako chemik donucen zabývat se nejen
tím co vyrábí firma AKH, ale  i tím, co vyrábí jiní. Ale 

k tomu se vrátím později.
Kdysi, když jsem na začátku osmdesátých let s kosmetikou 
v Německu začínal, platily trošku jiné předpisy a tak dnes,
samozřejmě že s nadsázkou, říkám, že tehdy byla kosmetika
daleko ekologičtější. Kvůli její produkci se nepopsalo tolik
papíru a nepotisklo tolik plastů. Dokonce nebylo třeba ani
tolika zaměstnanců.
Jak známo doba se mění a s ní i předpisy. Ať již bývala dříve
kosmetika jakákoli, vždy nějaké ty předpisy platily. Z pohledu
státu a ekologů byly vždy samozřejmě nedostatečné a tak
docházelo a stále dochází  k jejich novelizaci. Nechci zde pitvat
vše, co pamatuji, proto se budu věnovat jen fenoménu zvanému
INCI, neboli povinnosti výrobce deklarovat složení kosme-
tických výrobků.
Do dnešních dnů na kurzech aromaterapie nejen říkám, ale 
i zdůvodňuji, proč zhruba 90 % toho, co se na trhu objevuje
(jak před INCI, tak po INCI) není kosmetika, ale antikosmetika.
Za těchto okolností naprosto souhlasím s názorem, který vedl
k zavedení této nomenklatury. Každý spotřebitel má právo
vědět, co obsahuje výrobek, který si buď chce zakoupit, či již
zakoupil. I zde bych však volil trošku přísnější formu. Nikoli
má právo vědět, ale povinnost! Za těchto okolností by pak ve
školách musel být zaveden zcela nový předmět, něco jako
kosmetická (a nejen kosmetická) sebeobrana občana.
Tehdy se strhla diskuse a není bez zajímavosti, že požadavek
na informování spotřebitele o složení výrobků byl výrobci
komerční kosmetiky striktně odmítán. I oni měli srozumitelné
důvody – obchodní tajemství, cena vývoje receptur ap. Tlak

spotřebitelů však s časem rostl a náhle se stalo to, co nikdo
neočekával, ani nepředpokládal.... Starší argumentace, proč
by se složení nemělo udávat doslova a do písmene, přes noc
přestala existovat a přišlo se s naprosto novou politikou. Ač se
to může zdát i humorné, byli to právě renomovaní výrobci
komerční kosmetiky, kteří zcela dobrovolně začali složení
deklarovat. Marketingoví psychologové jim dobře poradili.
„Obyčejný spotřebitel stejně neví co je co, tak to tam napište 
a investujte do nového reklamního sloganu: Nemáme před
vámi co skrývat, používáme jen to nejlepší a nejvhodnější...“
A že to zabralo jsem se přesvědčoval na vlastní oči. 
Lidé v supermarketech (v Německu) otáčeli lahvičky či dózy 
s kosmetikou a měli zajímavé hodnotící kriterium. Je to tam,
je to dobrá kosmetika, není to tam, je to špatná kosmetika.
Ne každý je chemik, ne každý nosí INCI seznam v hlavě, aby se
podle těchto údajů mohl rozhodovat. Jedna věc je přečíst si, co za
složku tam je, a druhá vědět, proč byla použita, jakou má
funkci. A samozřejmě vztah jak jednotlivých složek, tak celého
výrobku k pokožce člověka. Tento problém přetrval až do
dnešních dnů a já se mohu vrátit k první větě tohoto článku.
Mnozí za mnou dochází s dotazy pane Hadku co říkáte...? 
A už mám v ruce nějaký ten výrobek jakéhosi výrobce.
Přiznávám se, ač chemik, ani já nemám v hlavě všechny infor-
mace o všem. A tak se občas stává, že krom toho co posoudit
mohu, musím taktéž odhadovat.
Dotazů, co je co, je stále dost, a tak jsem se rozhodl nejen nap-
sat průvodní článeček k této problematice, ale na pokračování 
i některé pojmy objasnit.
Dnešní legislativa přikazuje, aby přímo na obalu, či pokud to
není možné, pak na příbalovém lístku, který je nneeddííllnnoouu
ssoouuččáássttíí  kkoossmmeettiicckkééhhoo  vvýýrroobbkkuu, byl nápis „Ingrediens“ a poté
vyjmenovány jednotlivé složky od největšího podílu v sestupné
řadě. Nikoli však v českém či národním jazyce, ale dle tzv. INCI
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normy či seznamu. (INCI znamená internacionální nomenklatura
kosmetických ingrediencí). 
Zavedení tohoto opatření však dle mého není naplněním
poslání, tedy práva na informace, neboť bych mohl jmenovat
tisíc a jednu námitku. Ale abych byl konkrétní. 
V seznamu ingredienci objevíme nápis Olea Europaea... ano,
všem dobře známý olivový olej. Ale pokud nám to výrobce
jinak neprozradí, nikdy se nedozvíme, zda se jedná o olivový
olej lisovaný za studena či za tepla. Nedozvíme se ani kdyby
to byl olej vyzískaný chemickou extrakcí....
A pokud by to byl olej vyzískaný touto cestou, nikdy se
nedozvíme, jak vysoký podíl organických (tedy chemických)
rozpouštědel v něm zůstal. Legislativa ignoruje právo na
informaci o takovýchto „zbytcích delikates“ v použitých kosme-
tických surovinách. Jiným příkladem může být například Arachis
Hypogaea, tedy arašídový olej. Když jsem ho poprvé sháněl, moji
dodavatelé znalí mých kvalitativních požadavků, mi samozřej-
mě dodali to nejlepší co měli. V analytickém certifikátu jsem se
dočetl i věcičku, která mě sice potěšila, ale neznalý problematiky
pěstování, sklizně a skladování arašídů jsem ji prostě nevěnoval
pozornost. Analytický certifikát potvrzoval, že dodaný olej
prokazatelně neobsahuje aflatoxiny – extrémně jedovaté pro-
dukty látkové výměny specifických druhů plísní. Když byl
arašídový olej z první zakázky prodán a já jsem učinil další
objednávku, bylo mi řečeno, že v té původní kvalitě, tedy bez
aflatoxinů prostě není. A já byl postaven před otázku, zda
koupit pro zákazníky olej s aflatoxiny, byť v množství které je
regulováno a tedy povoleno vládními směrnicemi a nebo čekat.
A tak jsem čekal a čekal, a zákazníci se mnou.
No a do třetice všeho dobrého i zlého. Triticum vulgare. Za
tímto názvem se schovává dle INCI olej z pšeničných klíčků.
Když jsem úplně na začátku sháněl různé informace, mnoho
autorů psalo o tomto oleji, „že je to velmi silný olej a měl by

se málo používat, protože může vyvolávat alergie“. Kurňa, kdo
by se v dnešní době nebál alergie, že ano...? No a tak jsem sháněl
olej z pšeničných klíčků, lisovaný za studena a jak je v Německu
zvykem i „naturbelassen“, tedy volně přeloženo nijak neupravo-
vaný, či přírodně ponechaný. Přišly mi vzorky oleje, analytické
certifikáty a při jejich pročítání se o mě pokoušela mrtvice.
Spíše než kosmetický olej, bych to definoval jako olejovou sbírku
těžkých kovů. Co si do dneška pamatuji, kvanta olova, niklu, rtuti
a kadmia. Zapomenout nesmím ani na herbicidy, pesticidy 
a fungicidy v daném certifikátu a tedy i oleji. Volal jsem doda-
vateli co mi to poslali, a dostal jsem ubezpečení, že jen to, co jsem
si výslovně přál. Následovala lekce o pšenici od odborníků a já
se dozvěděl, že pšenice je prostě magnet na těžké kovy, a tak v té
mé nejvyšší, přírodně ponechané kvalitě, jsou prostě obsaženy.
V tu chvíli mi došlo, proč je to „tak silný olej“, proč může
vyvolávat alergické reakce. Pokud někdo alergicky reaguje na nikl
a namazal by se tímto olejem, byl by to fakt zázrak, aby nezarea-
goval. Tehdy jsem se též dozvěděl, že to byli právě chemici, kteří
vyvinuli technologii, jak z přírodně ponechaného oleje lze udělat
olej použitelný.  Šetrně jej zbavit těžko-kovové taky přírody, jakož
i dalších jmenovaných jedůvek a udělat je použivatelným.    
Jak už jsem psal, i přes INCI zůstává otazníku více než je zdrávo.
Budu jen a jen rád, pokud tato rubrika bude živena dotazy 
zvídavých čtenářů. A bude mi potěšením, pokud se nám
společně podaří některé otazníky prostě zrušit.  
PPhheennooxxyyeetthhaannooll – Jedná se o chemickou konzervaci, používá
se velmi často u krémů a pleťových mlék a budeme ji nacházet
někde u konce seznamu ingrediencí. Používání phenoxy-
ethanolu nelze doporučit, protože je schopen vyvolávat alergie
(kontaktní ekzémy).
V poslední době se v odborném tisku objevují i zprávy o výzkumu
neurotoxicity phenoxyethanolu. I to jsou důvody proč tato
látka nebývá používána samostatně ve vyšší koncentraci, ale
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používá se v kombinaci s jinými konzervačními látkami, čímž
za cenu nárůstu počtu konzervatů ve výrobku, lze dosáhnout
snížení množství jednotlivých konzervačních složek.
NNaattrriiuummllaauurryyllssuullffáátt (dále jen NLS) – tuto chemikálii můžeme
najít sice ne ve všech, ale téměř ve všech mycích a čistících
prostředcích. Z hlediska chemického se jedná o ester který vzniká
reakcí laurylalkoholu s kyselinou sírovou. O NLS je známo, že je
schopný alergizovat a dráždit pokožku. Jeho použití v kosmetice
je dáno jeho nízkou cenou, vysokou mycí (odmašťovací) scho-
pností a výbornou pěnivostí.  Jeho HLB hodnota se pohybuje
někde kolem 40, je tedy zřejmé že při aplikaci na pokožku ji musí
extrémně silně odmašťovat. Při dlouhodobém používání 
(v pěnách do koupele, sprchovacích gelech, výrobcích pro intimní
hygienu, šampony) dochází postupně k chronickým škodám na
pokožce. Suchost, šupinatění a svědění jsou průvodní jevy. Pokud
takto, po léta – a nyní jsem na pochybách zda napsat „hýčkanou“
či likvidovanou – pokožku vystavíte slunečním paprskům…
nezapomeňte na to, že díky používané (anti)kosmetice ji máte
předpoškozenou a i sluníčka snese dááááleko (to není chyba
tisku) méně. Jen tak mezi námi, vůbec mě nepřekvapuje, že po
zavedení tenzidů do kosmetického používání, tedy nikoli výhradně
jen NLS, se s několikaletým zpožděním začíná objevovat progre-
sivní nárust počtu rakovinových onemocnění pokožky! Ale ono je
to jednodušší udělat blbce ze sluníčka. Jedno je však jisté. Ve
vzdálenosti zhruba 160 milionů kilometrů může být sluníčku
ukradeno, co si na něj lidé, ať již obyčejní nebo i vysokoškolsky
vzdělaní, zde na Zemi vymýšlí. Na principu věci samotné to jaksi
nic nemění. Bohužel stejně tak nutno konstatovat, že nevědomí
před následky neochrání!
No a na závěr něco jako přání dobré chuti… Není žádným tajem-
stvím, že NLS se celkem běžně používá i v zubních pastách….
Sice nevím a nechápu proč, ale to až někdy jindy. Jen okrajově se
zmíním o negativním vlivu na symbiotickou ústní mikroflóru 

a fyziologické funkce dásní. Takže trošku černého humoru. Pokud
máte v ústech nedostatek aftů, začněte používat zubní pasty 
s obsahem NLS. Při trošce štěstí nebude trvat dlouho a afty 
přestanou být ve vašich ústech nedostatkovým zbožím.

Karel Hadek

AArroommaatteerraappiiee??

Pokud se zamyslíme nad významem slůvka aromaterapie,
pak asi ten nejvhodnější překlad by mohl být léčení vůněmi.

V mezidobí se natolik vžil, že ho zcela jistě budeme používat 
i nadále i přes jeho nedostatečnost. Vůni vnímáme nosem… tedy
léční přes nos…? Ta praprapůvodní aromaterapie prostě
nemohla vypadat jinak, ale už se na této planetě nějaký ten čas
pohybujeme a naučili jsme se i něco víc, než jen éterické oleje
inhalovat. Umíme si připravit koupel, masážní olej a mnoho
jiných maličkostí, které někdy jen zpříjemní život a provoní den,
jindy nám pomohou od nějakého bolístka. Nevyvratitelným 
faktem ale zůstane, že naše nosánky vždy měli do věci nejen co
mluvit, ale pro specifickou část účinků byly, jsou a navždy 
zůstanou vstupními dveřmi do organismu. 
Jaro a léto jsou… pesimista řekne za námi, optimista bude tvrdit,
že před námi. Faktem je že podzim je na vůně podstatně skoupější
než obě jmenovaná roční období. Při vědomí jak krásně voní
a jsou i zdraví prospěšné jistě nebudu sám, kdo by ses těmito
éterickými maličkostmi jen kvůli podzimu a zimě loučil.
Aromalampa se v mnoha domácnostech stala rodinným příslušní-
kem, na pracovištích kolegou a znám i školy kde je spolužákem…
Rozhodně nelze říci, že by se jednalo jen o módní záležitost.
Není žádným tajemstvím, že provoněný den je prostě krásnější.
Proberme si tedy tuto voňavou záležitost po praktické stránce.
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Předně bych chtěl upozornit, že k provozování aromaterapie
není aromalampa nezbytně nutná. 
Účelem je dostat zvolené éterické oleje, ať již jednotlivé, či jejich
směsi v určité koncentraci do vzduchu, který vdechujeme. 
K tomuto účelu  nám dokonale poslouží např. buničinový papír,
či kousek bavlněné látky, na které éterické oleje nakapeme 
a necháme volně odpařovat. V prostorách (byty, kanceláře apod.)
vytápěných ústředním topením si většinou stěžujeme na 
přesušený vzduch a zavěšujeme na ně odpařovače s vodou.
Pokud zvolíme keramické (nikoli plastové) můžeme do
takovéhoto zvlhčovače též pár kapek éterických olejů přidat. 
Na trhu se nachází i různé elektrické odpařovače na éterické
oleje… ale někdy méně, je více.
Pokud například chceme provonět dětský pokoj: Jistě se mnou
budete souhlasit, že zde aromalampa s hořící svíčkou je
trvalý rizikový faktor a nemá zde co hledat. Kousek bavlny 
či odpařovač na radiátoru poskytnou své služby stejně dobře
a navíc bez rizika dětských popálenin, či dokonce požáru.
Pokud však patříte k těm skalním a aro-malampa je „nutností“
pak již jejímu výběru by se měla věnovat náležitá pozornost.
Nejen její líbivost je důležitá. Jedná se o jisté technické
zařízení, které by mělo mít i vhodné „parametry“. V úvahu
nutno vzít, že je „poháněna“ čajovým, tedy nekouřícím

kahánkem. Podle mých praktických
zkušeností se na trhu nachází kahánky
jež hoří cca. 4 – max. 5 hod. Proto je nutné,
aby nádobka na vodu byla dostatečně
dimenzována a voda zde zůstala po
celou dobu hoření kahánku! Bohužel,
většina aromalamp tento základní poža-
davek nesplňuje. U některých, byť
hezkých, konstrukčních nesmyslů již po
hodině dojde k odpaření veškeré vody,

přehřátí nádobky na vodu a přepálení neodpařených zbytků
éterických olejů. Vůni pak vystřídá nepříjemný zápach. Jistým
uměním je i dávkování éterických olejů. Na otázku kolik je
velice obtížná odpověď. Ze všeho nejvíce to záleží na velikosti
místnosti. Učitelkou nám budiž sama příroda. V borovém lese
vnímáme onen čistý a svěží vzduch, ale sama intenzita vůně
borovice je na samém prahu vnímání (zde hodně záleží na
individuální kvalitě čichu). Není proto nutné doma dávat do
aromalampy více… „než nám dává borovice“. Dvouhodinový
pobyt v borovém lese bude jistě příjemný, ale coby přínos pro
naše zdraví...opravdu nic moc! Takže i pro aromalampu platí
nízké koncentrace, ale po co nejdelší dobu. Snažil jsem se najít
nějakou poučku jak dávkovat, ale nějak mi to nejde. Podle
propočtu velikosti mé kanceláře mi vychází, že zhruba na 5 m3

vzduchu přijde jedna kapka éterického oleje, nebo směsi olejů. 
Dále nesmíme zapomínat, že naše nosánky mají schopnost po
přibližně 10 minutách prostě vypnout. Vůni zcela jednoduše
přestaneme vnímat.
Toto je nutné vědět a řídit se tím. V žádném případě to není
důvod k přidávání další dávky éterických olejů. Takovéto
počínání by mohlo přivodit opak žádaného. Zmiňoval jsem se
o borovici. Její olej přijímán v malých dávkách má sekretolytické
účinky. Při dlouhodobějším předávkování by však vykazoval
sekterostatické účinky. Jako dalším příkladem může posloužit
olej z levandule. Vynikající uklidňující účinky, osvědčený při
bolestech hlavy. Při předávkování však může naopak bolesti
hlavy vyvolat. 
Pokud se chcete přesvědčit, zda olejíčky stále ještě voní, nabízí se
jednoduchý trik. Stačí na chvíli danou místnost opustit a za pár
minut se vrátit. Nosík se zase na chvíli zapne a vůně znova 
registruje. A účinky? (bio)Chemické složky zvolených éterických
olejů pochopitelně působí i ve chvílích, kdy náš nosánek odpočívá.
Vdechováním se dostávají do plic a dále do krevního oběhu. Je to
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jedna z cest jak aromaterapii přirozeně a současně účinně
praktikovat. Nejstarší a v mnoha případech i nejjednodušší
a nejdostupnější způsob. Ne vždy najdeme čas na koupel, ne
každý si odskočí na masáž, ale chvilku na  zprovoznění aroma-
lampy, či pokapání kousku bavlněné látky si najde jistě každý.
A na závěr pár poznatků, kde, nebo kdy lze výhodně použít éter-
ické oleje – buď samostatně či ve směsi. Samozřejmě, že při
rozhodování musí být šéfem váš nos.

VV oobbýývvaaccíímm  ppookkoojjii:: Eukalyptus Koala (4021), Eukalyptus cit-
rónový (4096), Borovicové jehličí (4006), Smrkové jehličí (4072),
Čajovník (4076), Litsea Cubeba (4097), Citronová tráva (4015),
Růžová palma (4066), Směsi Senné květy (4213), Ušlechtilé dřevo
(4214),  Harmonie (4203), Uvolňující (4215),  Afrodiziakální (4201). 
VV kkaanncceelláářřii:: Rozmarýn (4065),  Bergamot (4005), Vavřín (4080),
Zelená mandarinka (4098), Citronová růže (4014), Borovicové
jehličí (4006), Eukalyptus Koala (4021).
VV  lloožžnniiccii::  Levandule extra (4039), Citrón (4010), Červená man-
darinka (4041), Pomeranč (4060), Ylang-Ylang (4082), Amyris
(4001), Borovicové jehličí (4006). 
VV  dděěttsskkéémm  ppookkoojjííččkkuu:: Pomeranč (4060), Levandule extra (4039),
Meduňka citronelová (4046), Uvolňující (4215),  Červená manda-
rinka (4041), Borovicové jehličí (4006), Eukalyptus Koala (4021).
VV  ddoobbáácchh  kkaappéénnkkoovvýýcchh  iinnffeekkccíí  aa  kk  mmiikkrroobbiiáállnníímmuu  vvyyččiiššttěěnníí
vvzzdduucchhuu:: Směs Aromeclima (4202), Mateřídouška (4044), Pome-
rančové listí (4063), Čajovník (4076), Citrón (4010), Levandule
extra (4039), Eukalyptus Koala (4021).

AAllee  nneezzaappoommeeňňmmee,,  éétteerriicckkéé  oolleejjee  nneejjssoouu  nnááhhrraažžkkoouu  vvěěttrráánníí……..

Karel Hadek 

OO ttěěkkaavvoossttii  éétteerriicckkýýcchh  oolleejjůů  

Jedním z dotazů, se kterým se velice často setkávám, je otázka
odpařování éterických olejů. Přestože stanovení hodnot

odpařování éterických olejů by nebyl v laboratorních podmín-
kách žádný velký problém, údajů v této oblasti je velmi málo
a nutno zmínit fakt, že při jejich porovnání je zde možné zjistit
odlišnosti. Odpověď na tuto otázku tedy nebude vůbec jednoduchá.
Nutno podotknout, že mi není jasné, proč odpověď je pro některé
jedince tak důležitá. 
Já sám se v aromaterapii pohybuji již nějaký ten pátek, od
poloviny osmdesátých let minulého století jsem již vytvořil
stovky receptur různých preparátů, ale odpařivost éterických
olejů, odborně nazývaná „evaporace“ pro mě nikdy nebyla
důležitá. Prioritou číslo jedna bylo vždy (bio)chemické složení
jednotlivých éterických olejů, a z toho pak vyplývající 
terapeutická hodnota. Samozřejmě, že v předešlé definici je
zahrnuta i špičková kvalita. Tak vznikaly všechny receptury
preparátů , bez ohledu na definovatelnou odpařivost 
jednotlivých éterických olejů v dané receptuře. 
Z tohoto pohledu je pak zřejmé, že daleko zajímavější a snad
i užitečnější než odpařovací hodnota by pro mě byla hodnota
vstřebávání. Vzhledem k tomu, že jednotlivé směsi éterických
olejů se v různých preparátech svým složením podstatně liší,
byla by to nelehká práce. Nutno vzít v úvahu, že jiné časové
údaje o vstřebatelnosti bychom získali např. u koupele a jiné
u masážního oleje. Upřímně ale přiznávám, že ani této proble-
matice jsem nevěnoval pozornost… možná by bylo zajímavé
znát tyto údaje, ale na definované prioritě číslo jedna by to
stejně nic změnit nemohlo.
Daleko důležitější je vědět, že éterické oleje jsou nerozpustné
ve vodě, že mají lipofilní charakter, tedy velice dobře se váží
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na tuky a oleje. Občas jsem četl od různých autorů vyjádření,
že éterické oleje mají velmi malé molekuly. Takovéto tvrzení je
ale scestné, neboť jednotlivé éterické oleje se skládají z několika
desítek až stovek různých (bio)chemikálií.
Takže výraz molekula éterického oleje je technický nesmysl.
Přesto je informace ve své podstatě správná, jednotlivé
(bio)chemikálie mají opravdu malé molekuly. Tato skutečnost
je dána i technologií výroby, převážná většina éterických olejů
je získávána parní destilací a větší a těžší molekuly prostě
zůstávají v destilovaném materiálu.  
Z výše uvedeného pak vyplývá, že éterické oleje prostupují
pokožkou, dostávají se do krevního řečiště a zúčastňují se na
různých úrovních chemických procesů v organismu. Důsledkem
pak je, že některé tělesné orgány, či fyziologické systémy jsou
obsahovými složkami éterických olejů ve své činnosti ovlivněny. 
No ale zpět k oné otázce odpařování, abych nebyl pokládán
za politika, který odpovídá sice nádherně a dlouze, ale na
něco, na co nebyl vůbec tázán. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že
složení jednotlivých éterických olejů
je odlišné. Z toho lze odvodit, že 
i odpařování bude rozdílné. Znalosti
těchto hodnot se však využívá hlavně
v parfumerii. Domnívám se, že pro
potřeby výrobců parfémů byly defi-
novány skupiny dle rychlosti odpa-
řování. Rychle se odpařující oleje
(hlava), oleje se střední odpařivostí
(srdce) a s malou odpařivostí (báze).
Rychle se odpařující oleje ve směsi
pak ucítíme jako první. 
Následují vůně srdce, jejichž odpa-
řivost by měla být zhruba poloviční

až třetinová. Báze pak by měla mít odpařivost čtvrtinovou až
šestinovou. Je známo, že oleje s nejnižší odpařivostí jako jsou
benzoe, pačuli a santál se používají u parfémů jako tzv. 
fixátory vůní. Tedy nejenže se sami stávají voňavou složkou
parfému, ale jejich dalším úkolem je zpomalit odpařování těch
„rychlých“ olejů.
Pokud se někdo bude zabývat myšlenkou, nevyrábět svůj 
individuální parfém standardním způsobem…, tedy příroda,
nepříroda, hlavně, že to krásně voní, ale k jeho formulování
bude chtít použít jen a jen éterické oleje, pak zcela jistě násle-
dující údaje pro něho budou mít cenu.
Do skupiny „rychlíků“ patří eukalyptus (nejrychleji se odpa-
řující olej), následován čajovníkem, rozmarýnem, cypřišem,
jalovcem, citronem, pomerančem, grapefruitem….
V srdcové skupině se pak nachází majoránka, heřmánek,
bergamot, pepř, skořice.
Někde na počátku báze se nachází máta peprná a kadidlo.
Následují neroli, muškátová šalvěj, fenykl, levandule, pelargónie,
ylang-ylang, jasmín, cedr. Až úplně na konci nacházíme pak
růži, myrhu, pačuli, santal a benzoin.
Při míchání různých směsí však musíme krom odpařování vzít
v potaz ještě jeden fenomén éterických olejů. Tím je jejich
velmi rozdílná intenzita vůně. Tento fakt potom může 
podstatně ovlivňovat množství jednotlivých olejů pro danou
kompozici použitých. Kdysi jsem pro čtenáře jednoho časopisu
jako výhru v soutěži nechal v laboratoři vyrobit jasmínový
(nikoli parfém, ale) regenerační olej... Navržená receptura
zněla: na 30 ml základního oleje (tedy cca. 900 kapek) 
6 kapek jasmínového oleje. Což je 0,67 %. Výsledkem nebyl
jasmínově voňavý, ale jasmínově smradlavý vzorek. Nezbylo
než recepturu pozměnit… a ne jednou! Správně a krásně 
jasmínově voňavý olejíček vznikl až při koncentraci cca. 0,14 %,
tedy 1,25 kapky jasmínového oleje na 30 ml základu. Podobné
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platí například i o růži a neroli. Opatrně nutno též zacházet se
santálovým olejem, pokud ho chceme používat jako parfé-
movou složku. Je celkem hustý, jak jsem výše uvedl působí
jako fixátor vůní, ale…. Při pokojové teplotě je jen velmi slabě
cítit, ale jakmile ho naneseme na pokožku, dojde k jeho
ohřátí na tělesnou teplotu i ke zvýšenému odpařování a jeho
vnímání. A závěr…? Ten je notoricky znám. Jen kdo nic nedělá
nic nezkazí a chybami se přece jeden učí….

Karel Hadek

IInnttiimmaa  5500×× zzddaarrmmaa  
V prvním čísle časopisu Aromaterapie (č. 1/2007) jsme slíbili,
že prvních 50 objednávek, které k firmě dojdou, obdrží nové
200 ml balení Intimy zdarma. A tady jsou jména těch, kterým
se to podařilo. Snad jim Intima příjemně posloužila.

P. Kašparová – Plzeň, R. Manethová – Dolní Bečva, S. Šustková – Nivnice,

S. Hejhalová – Kroměříž, V. Lukášová – Kaznějov, L. Kňourková – Jaroměř,

I. Zahořová – Plzeň, J. Nejedlá – Hradec Králové, E. Kadlecová – Praha,

Z. Floriánová – Bučovice, M. Schoszmeierová – Annín, B. Kuruczová – Úvaly,

S. Mošťková – Chvalčov, D. Kudová – Svitavy, E. Hesová – Blížejov, M. Sefero-

vičová – Břeclav, Z. Růžičková – Plzeň, E. Malcová – Nezdenice, I. Walsber-

gerová – Ptení, D. Kalužíková – Kuřim, L. Graicarová – Rájec-Jestřebí, 

B. Paulík –  Petrov, R. Luňáčková – Zlín, J. Nakládalová – Olomouc, V. Linková

– Olomouc, R. Roucal – Malá, B. Pecinová – Chrudim, H. Andrlová – Měšice,

J. Hájek – Brno, A. Smičková – Prostějov, E. Šídlová – Nedvědice, V. Jakubková

– Moravec, R. Haltufová – Sloupno, E. Žáková – Brno, L. Krstevová,

Domažlice, Vachová – Nový Jičín, J. Hánělová – Starý Rokytník, I. Baková 

– Olomouc, R. Váňová – Ostrava, T. Kovář – Praha 4, J. Šlechtová – Plzeň, 

fa. GALANT – Vyškovice, fa. Cosmetic Maedycos Studio – Brno, I. Verbíková 

–  Kunovice, J. Zahradníková – Znojmo, M. Kalabisová – Roštín E. Vávrová 

– Brno, E. Rach – Kuřim, J. Trnovská – Pohořelice, K. Klobová – Kroměříž.

PPoocchhvvaallaa  zzuubbnníímmuu  oolleejjii

Protizánětlivé a zklidňující účinky zub-
ního oleje KH ze sedmi léčivých bylin jsou
už všeobecně známé. Na moje doporučení
ho již používá celá naše rozvětvená rodina.
Já jsem si zvykla zubním olejem přímo
zuby čistit. Někteří mí známí se s pěnou ze
zubní pasty nechtějí rozloučit, tak zubní
olej používají alespoň na masáže dásní
(kapkou oleje rovnou na prstě). Potvrdili
by vám, že uklidnění podrážděných dásní
a vymizení krvácení je úžasné a trvalé.

B. O. Trutnov

ČČáárryy  aa  kkoouuzzllaa  ttoo  nneebbuuddoouu,,
ttoo  jjeenn  bbyylliinnkkyy  vváámm  ppoommoohhoouu!!

Novinka Cayatherm ,

masérský sen 

v podobě preparátu,

který odstraní bolest 

a obnoví pohyblivost.

Vladimír Němeček – masérská škola
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KKiinneettóózzyy……

Co se cestování po tomto světě
týče, mám toho již opravdu

hodně za sebou. Nejvíce jsem se
napřesunoval autem, trochu v leta-
dle, něco v autobusech, ve vlacích
i na lodích (to je přehnané…
spíše lodičkách). A abych neza-
pomněl i ve výtahu. To co píši se
mě osobně sice netýká, ale když
se tak ohlédnu zpět, nebylo 
jednoho jediného dopravního
prostředku, který jsem zmínil,
abych se nesetkal s někým, komu
se udělalo šoufl. Nejen, že se
udělá špatně, občas se nestihne
zastavit a pokud není při ruce 
v tuto chvíli (ceny zlata dosahu-
jící) igelitový sáček… Hm, ne
vždy je třeba popisovat vše do
nejmenších detailů…. 
Jak už to bývá, sytý hladovému
nevěří a tak ani mě tento prob-
lém nijak nezajímal. 
O tom, že jsou kinetózy velice
častým zjevem vím nejen z vlast-
ních pozorování, ale i dotazů na
časopis Aromaterapie, je jich
celkem slušná řádka. 
Zde se však rýsuje menší pro-
blém…. Standardně pokládaný
dotaz, zda pomůže nějaký éteric-

ký olej nebo jejich směs, považuji za ne úplně správný. 
Předem bych chtěl upozornit, že kinetóza není žádná choroba,
spíše bych ji označil jako reakci mimořádně vnímavých 
jedinců na příchod dezorientujících informací. Od přírody jsme
naprogramováni na jistou rychlost pohybu… co a jak rychle
se co hýbe „posuzují“ naše oči a náhle neví co si s „naměřenou
nepřiměřenou rychlostí“ počít. No a pak zde máme také dvě
ouška, kde uvnitř sídlí orgán dbající na udržování rovnováhy.
I tento orgán byl přírodou „kalibrován“ na určité podmínky.
Při každém tělesném pohybu jež vede k jakékoli změně polohy,
dochází k aktivaci tohoto orgánu, který zajišťuje a řídí změny
svalového napětí a tím i stabilitu v nové poloze.
Jisté informace poskytuje do tohoto komplexu samozřejmě 
i pokožka, popřípadě i další orgány. Všechny informace se
pochopitelně schází v mozku, kde dochází k jejich sloučení 
a vyhodnocení.  
Nelze se pak divit, že oči hlásí šílenou rychlost, ale tělíčko
sedící v autě se ani nehne. Oči podporuje orgán zajišťující
rovnováhu… reaguje na houpání (na českých silnicích spíše
drncání) jedoucího auta, dokonce i zatáčky, brždění či
akcelerování se snaží korigovat, ale to tělo… sedí si a ani se
nehne. Informuje, že není co korigovat.
Bohužel, tyto protichůdné informace vedou u některých lidí 
k tomu, že se jejich „infosystém“ zhroutí a tělíčko reaguje
individuálně tak jak reaguje…. Nevolností začínaje, přes
závratě, pocení, nechuť k jídlu, zvracení. Mohou se objevit 
i poruchy krevního oběhu, strach jakož i další projevy.
S Radou dojdi si do lékárny a kup si něco na mořskou nemoc
(???) nelze za této situace bezvýhradně odsouhlasit. Volně
prodejné tablety totiž mají i nežádoucí vedlejší účinky, krom
toho navíc způsobují útlum a ospalost.
Z uvedeného je zřejmé, že i aromaterapie může přispět se svou
troškou do mlýna. Jako vhodné bych doporučil k individuálnímu

Ta máta od maminky je ostrá jako
břitva… odřízne i občasné nepříjem-
né pocity z cestování.

Nestačím se koukat, co to cestování
s někým může dělat. Já už jsem si
na auto začal zvykat cestou do poro-
dnice… dnes jsme kamarádi.

Když mám někam jet – ať již autem,
autobusem nebo vlakem – bez
tabletky nebo éteráčku by to
nedopadlo dobře…
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inhalování uklidňující éterické oleje jako je levandule, citron,
mandarinka, litsea-cubeba, meduňka ať již jednotlivě, či jako směs.
Zvláštní pozornost bych věnoval i mátě peprné, která má 
v oblasti informatiky excelentní neurotonizační účinky na
organismus (např. analgetické, spasmolytické), a v mnoha
případech by mohla poskytnout vítanou pomoc ve chvílích
nejhorších.
Ale i aromaterapie je jen taková pomocná ručička.
Kinetóza je pravděpodobně daleko více známa jako „mořská
nemoc“. A nelze se tomu divit…. Dříve než ostatní dopravní 

prostředky zde byly lodi, které hlavně na rozbouřeném moři,
uměly své posádky pořádně pohoupat. Důsledkem pak
nemohlo být samozřejmě nic jiného než „mořská nemoc“.
Není však bez zajímavosti, že u velké většiny takto
postižených dochází i v tomto případě k adaptaci v daném
prostředí a projevy mořské nemoci se po několika dnech ztrácí….
Z uvedeného je zřejmé, že nikoli tablety těsně před cestou jsou
to pravé ořechové, ale vědomé a opatrné dlouhodobé
zvyšování schopnosti adaptability organismu na zmiňované
problematické situace.

Karel  Hadek

VVÝÝRROOBBEEKK ZZÁÁRRUUKKAA

Koupelové oleje 12 M
Sprchovací oleje 12 M
Preparáty na intimní hyg. 12 M
Intimiss 8 M
Hydrofilní oleje 12 M
Zubní oleje 12 M
Herpilan-Lippea 12 M
Oleje na nohy 12 M
Krémy 6 M
Mykosan N 24 M 
Mykosan H 12 M
Thymicon 24 M 
Pediderm 6 M

VVÝÝRROOBBEEKK ZZÁÁRRUUKKAA

Deo-profuss 24 M 
Vlasové mycí oleje 12 M
Lupisan-Haarette Q 6 M
Vlasové tonikum 12 M
Nosní oleje 12 M
Rostlinné oleje 12 M
Masky 6 M
Pleťové vody a tonika 6 M
Masážní oleje 12 M
Rostlinné oleje+tuky 12 M
Vitaminy 6 M
Tenarene, Calen K 6 M
Calen B 12 M

VVÝÝRROOBBEEKK ZZÁÁRRUUKKAA

Opalovací oleje 12 M
Thermobalzám 6 M
China balzám 24 M 
Vitamin C 12 M

ÉTERICKÉ OLEJE

citrusové plody 12 M
ostatní 24 M 
výjimky* 24 M 
směsi éterických olejů 24 M 

* teatree, dobromysl, mateřídouška, růže, santál, tymián

Každý preparát má individuálně vyznačenou dobu trvanlivosti.

ZZáárruukkaa vvýýrroobbkkůů ffiirrmmyy AARROOMMAATTEERRAAPPIIEE  KKAARREELL  HHAADDEEKK



2277

©

zzaajjíímmaavvoossttii,,  zzkkuuššeennoossttii  aa  rraaddyy  uužžiivvaatteellůů

II  nnaa  vvllaassttnníí  kkůůžžii  ooddzzkkoouuššeennoo

Jsem velmi rád, že mi bylo umožněno panem Karlem Hadkem,
výrobcem aromaterapeutické olejové kosmetiky, jako jednomu

z prvních vyzkoušet a otestovat nový preparát Cayatherm
, ještě v jeho vývojovém stadiu.

Pracuji jako masér již třiatřicátý rok. Za tu dobu jsem měl
možnost vyzkoušet celou řadu různých masážních prostředků
jak tuzemských, tak i zahraničních, ale nikdy jsem nebyl tak
překvapený a nadšený jako nyní. 
Čáry a kouzla to nebudou, to jen bylinky vám pomůžou. Panu
Hadkovi se prostě podařilo splnit masérský sen v podobě
preparátu, který odstraní bolest a obnoví pohyblivost.
Musím se přiznat, že jsem Cayatherm okamžitě aplikoval
na moji jednaosmdesátileté mamince, která prodělala pásový
opar. Je všeobecně známo, po tomto oparu přetrvávají
dlouhodobě bolesti, protože viry napadají nervová zakončení.

Nejen že nastala po prvním dnu velká úleva, ale po jednotýden-
ním vtírání Cayathermu čtyřikrát denně na postižená
místa, bolest úplně zmizela.
Velký úspěch jsem měl u klientů s prochlazenými zády a šíjí.
Zde při jemné masáži bolest ustoupila po patnácti minutách.
Nemohl jsem si odpustit vyzkoušet tento přírodní dar na sobě.
Stojím u masérského stolu deset hodin denně a i když pravidelně
posiluji, přesto se projeví velká únava a někdy křeče v dolních
i horních končetinách. 
Již po prvním použití jsem si uvědomil sílu a užitnou hodnotu
tohoto nově vyvíjeného preparátu, který bez nadsázky spolehlivě
zbavuje svalové a kloubní bolesti a odstraňuje svalové křeče.
Pozoroval jsem, že v místě aplikace dochází k prokrvení a větší-
mu prohřátí svalů.
A závěr? Cayatherm je olejový preparát, který by neměl
chybět na žádném masérském stole.

Vladimír Němeček 
Masérská škola
Vackova 77
612 00 Brno
e-mail: nemecek@umeni-masaze.cz, www.umeni-masaze.cz  

AArroommaatteerraappiiee  aa  ssttrreess

V dnešní době není nikomu cizí toto až fenomenální slovo
STRES, které člověk v každém dni přijímá už jako

samozřejmost. Stres nevzniká jen pod časovým tlakem, jak se
mnozí domnívají. Stres nabývá na síle mnohokrát více 
v náporových situacích, kterým je každý jedinec čas od času
vystaven. Každá životní změna přináší jistý druh stresu. Může
to být kupříkladu svatba, rozvod, pracovní situace, nezamě-

Zakladatel a lektor masérské školy pan Vladimír Němeček předvádí aplikaci nově 
vyvinutého preparátu Cayatherm firmy Aromaterapie Karel Hadek účastníkům
masérského kurzu
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stnanost, finanční problémy, přírustek v rodině nebo naopak
ztráta milého člověka.
Také neustálé nabídky, reklamy či zprávy v rádiu a televizi,
které slyšíme a vnímáme, nás mohou „dráždit“. Přesto není
možné tuto část našeho žití jednoduše vypnout. Patří k životu,
kde ovlivňuje zároveň naše dynamické a kreativní síly a aktivuje
naše jednání. Stres je reakce těla na nároky, napětí a nátlak,
se kterými je konfrontováno. Stupeň síly stresu je u každého
jedince rozdílný, někdo může teprve pod tímto nátlakem
kreativně pracovat: „Positivní stres“ – nás inspiruje, aktivuje 
a přivádí nás k osobním a pracovním úspěchům. 
„Destruktivní stres“ nám naopak bere sílu a soustředění, jsme
pod nátlakem, bere nám energii tak rychle, že ji nestačíme znovu
načerpat, pak nemusíme zvládat svoji práci, rodinu a může vést
k onemocnění. Vysoký tlak, mozkové příhody, srdeční infarkty,
nespavost, nervozita, bolesti žaludku, zažívací problémy jsou
častou odpovědí. Také revma, rakovina a kožní problémy mají
vývoj usnadněn, pokud je naše obrana (imunitní systém)
narušena. Tělo i náš organismus nám signalizují, že potřebují
klid. Když tyto signály ignorujeme, reaguje naše tělo často vyčer-
páním, depresemi či nemocemi.
Medicína při stresu nemůže mnoho nabídnout. Často se snaží
řešit jen problémy roztěkanosti nebo nespavosti. Poskytuje
uklidňující prostředky, či tablety na spaní. Krátkodobě mohou sice
„pomoci“, ale dlouhodobé řešení to není!
Je nezbytné a důležité se stresem umět zacházet. V těchto pří-
padech nám pomáhá AROMATERAPIE a éterické oleje, které svými
účinky napomáhají k uvolnění, uklidnění a odbourávání stresu.
Aromaterapie nabízí celistvé ošetření příčin a neduhů, mimoto
přírodně a bez chemie. Éterické oleje mají spoustu schopností
a jsou ideální k použití při zvládání stresu, at´ jsou to uvolňující
koupele, inhalace, aromamasáž hlavy, rukou, nohou či celého těla.

Například máta peprná se velmi osvědčena při bolestech hlavy
a zátylku – jednu kapku vmasírujeme na spánky nebo do zátylku.
Neroliový olej pomáhá pří napětí a depresích, levandule snižuje
krevní tlak a uklidňuje, heřmánek pomáhá k uvolnění a při
nespavosti. Majoránka je sice známá víceméně z kuchyňské
oblasti, ale majoránkový étérický olej je velice dobrý i na
vysoký tlak, srdeční problémy, nachlazení, ale i při astmatu,
revmatismu a artróze. A tak by se dalo pokračovat dál a dál,
protože éterických olejů je celá řada a každý z nich má své
účinky. Nesmí se zapomínat na to, že u každého jedince může
stejný éterický olej vyvolávat odlišné reakce. Každému se
např. pro uklidnění nemusí zamlouvat levandule – znám lidi,
kterým prostě moc nevoní a  tak si ji raději nahradí podle nich
jemnějším, např. é. o. meduňkovým  a nebo Uvolňující směsí
– vše s logem . Ať už si každý vybere podle svého nosu
jakýkoliv olejíček, jedno je jisté – dopřeje svému tělu po celo-
denním stresu slastný pocit uvolnění a uklidnění (ať už při
koupeli, masáži nebo jen inhalaci) a navodí si tak klidný
spánek – bez tablet či jiných uklidňujících prostředků.

Monika Schneidereit – kosmetička
Jembker Straße 1  
38448 Wolfsburg   
Německo

SSppeecciiáállnníí  nnaabbííddkkaa!!

Termorukavice 1 pár 2 200,-

Termosáčky 100 párů 49,-

Sheaderm TH 100 ml 259,-

Balnaru TH 100 ml 196,-

celkem 2 704,-

......ii  nnaaddáállee  zzaa  22  220000,,--  !!
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PPoohhááddkkaa  pprroo  HHááddkkaa,,
aanneebb  oo  pprriinncceezznněě  KKůůžžiiččccee,,  

eellffíímm  kkrráállii  aa  nneeppřřeejjííccíí  MMaammoonnccee

Bylo – nebylo jedno království, ve kterém žil starý dobrý
král. Měl milou, ale tuze nemocnou princeznu Kůžičku.

Její nemoc z ní dělala hodnou, laskavou – STAŘENU. Co jí
byly platné upřímné modré oči, moudrost a laskavé srdce,
když se jejího vzhledu každý bál…. Mnohdy se jí na kůži
dělaly mokvavé boláky a to Kůžička raději ani nechodila 
z paláce, aby neděsila svým vzhledem věrné služebníky.
Sjížděli se k ní lékaři, léčitelé a šarlatáni z celého světa, ale
žádný ji nebyl schopen uzdravit. Mnohdy se král v duchu
ptal, zda svým působením spíš neublížili než pomohli…. 
Když bývalo Kůžičce nejhůř, nacházela útěchu a pohlazení
duše u květin. Jejich královská zahrada totiž byla proslavená
krásou, bohatostí, rozmanitostí květin a jejich omamnou vůní.
Kůžička milovala tiché podvečery, kdy se sama procházela mezi
záhony, zapadající slunce něžně hladilo okvětní plátky a kytičky
voněly jen pro ni. To si hned připadala hezčí a bylo jí lépe u srdíčka.
Byla nebyla také jedna kouzelná zahrada. Patřila elfímu králi,
který rozuměl řeči Matky Přírody a podle jejích rad se staral 
o bylinky, kytičky i stromy s velkou pečlivostí a láskou.
Zahrada mu oplácela úžasným rozvojem a dávala mu vzácné
dary, ze kterých mohl vyrábět léčivé masti a lektvary pro všechny
nemocné a potřebné lidi v okolí. Jednou se elfí král procházel
po zahradě zrovna když kamarád Vítr pročesával stromům
koruny. Začali si povídat a král se dozvěděl o nešťastné
Kůžičce. To pro něj byla výzva! Protože znal sílu Matky Přírody
a její nepřeberné poklady, rozhodl se, že Kůžičce pomůže…
Vydal se tedy na cestu ke královskému dvoru. Přijali ho jako jiné

lékaře, ale skrze lásku k Přírodě si brzy našel cestu k princezně.
Kůžička najednou nebyla sama, měla v elfím králi spřízněnou
duši a pečlivého učitele. Procházeli celé dny zahradami a on jí
vysvětloval, ukazoval, učil – tolik toho znal, každá bylinka 
k němu promlouvala a on to Kůžičce tlumočil.
A stal se zázrak: Kůžička se začala uzdravovat. Na radu bylinek
jí elfí král namíchal kouzelnou mastičku, která jí hojila rány 
a jeho zájem a snaha podělit se o své umění jí zase léčily srdíčko.
Den ze dne Kůžička rozkvétala do krásy a zdravého sebevě-
domí, byla pilnou a vděčnou žačkou a radost měli všichni. Elfí
král se tedy rozloučil – vždyť ho potřebovala i jeho zahrada –
a Kůžička začala lidem pomáhat tak, jak ji naučil.
Po návratu domů čekalo elfího krále nemilé překvapení: do
jeho zahrady se nastěhovala závistivá princezna Mamonka,
které se líbilo být hvězdou mezi květinami. Vyhnala krále do
suchých hor a začala panovat po svém…
Kůžička netušila, co se stalo. Potřebovala od krále elfů lektvar
pro dítě, s jehož nemocí si zatím neuměla poradit – a on jí slíbil,
že vždy pomůže a poradí, když si nebude jistá. Princezna
Kůžička tedy vyslala do kouzelné zahrady posla s dopisem.
Mamonka panovala, jak se jí líbilo. Neměla však znalosti
krále elfů, ani neuměla rozmlouvat s Matkou Přírodou a tak
její pomoc lidem podle toho vypadala. Používala sice recepty
elfího krále, ale protože se o bylinky, kytičky a stromy nestarala
s láskou jako jejich král, nedávaly jí to, co jemu. Sobectví
neléčí, naopak nemoc podporuje… Poslala tedy Kůžičce lektvar,
který uvařila ve zlosti a závisti. Princezna totiž v dopise králi
děkovala za vše, co ji naučil, popsala mu své úspěchy, za které
mu děkovala.… Mamonku naplnila zášť, kterou lektvar naplnila.
Princezna Kůžička s pečlivostí ošetřovala dítě lékem, o kterém se
domnívala, že je od elfího krále. K velkému zděšení však lék neza-
bral, naopak dítěti se přitížilo a všichni měli strach, že nepřežije…
Elfí král zatím na své osamělé cestě objevil paseku skrytou 
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v horách a chráněnou před nepřáteli. A protože si s Matkou
Přírodou povídal neustále, vybídla ho, ať si na tom krásném
místě založí zahradu novou. Král trochu pochyboval – vždyť
jak dlouho trvá, než se zahrada zazelená, než se kytičky
ujmou a rozkvetou, než se stromy dostanou do plné síly….
Jenže víra a upřímná láska dělají zázraky. Elfí král Přírodu
miloval, miloval i práci s bylinkami a věřil, že lidem pomáhají
– a tak Matka Země zázrak umožnila. Zahrada vyrostla pod
královou laskavou rukou velmi rychle. Mohl tedy znovu užívat
jejích pokladů a začít pomáhat lidem…
Po jednom náročném dni se šel pokochat západem slunce, potěšit
své srdce vůní večera a ševelením vánku v korunách  – vzpomínal
na Kůžičku, jakpak se jí daří a zda s úspěchem předává to, co
ji naučil.... Vtom se bratr Vánek přitočí do jeho vlasů 
a vypráví: o Kůžičce, nemocném dítěti a lektvaru od Mamonky.
Elfí král se rozzlobil, honem namíchal lektvar první pomoci 
a svěřil ho sestřičce Bouřce. Ta lektvar po kapkách deště
poslala přímo před chalupu nemocného dítěte. Princezna
Kůžička už rozuměla Matce Přírodě dobře, takže malého se jí
podařilo zachránit.
Mezitím dorazil na královský dvůr i elfí král. Dlouho s Kůžičkou
rozprávěli, vysvětlil jí, co Mamonka provedla, jak mu Příroda
a Matka Země pomohly. Kůžička zase povyprávěla své
zkušenosti a velmi se radovala z jeho šťastného návratu.
A Mamonka? Doplatila na své chování…. Zahrada, které chybí
péče, úcta a láska zahradníka, brzy vadne. Tak Mamonce přestaly
květiny kvést, bylinky vadly, stromy usychaly a do zahrady 
se nastěhovalo jedovaté býlí a pichlavé bodláčí…. Podle obrazu
zahrady vypadala brzy i Mamončina duše….
Bylo – nebylo…. Co je pohádka a co skutečnost? 

M. F. kousek od Brna
Milý pane Hadku, 
je to už více než 13 let co používám Vaši kosmetiku a potěšilo

mě když jsem dostala do rukou Vaší „novou“ Aromaterapii.
Jsem ráda, že jste se nám vrátil a vše se zase vrací do vyjetých
kolejí. „Vaší“ kosmetiku jsem objednávala v Ústí, ale ani ve
snu mě nenapadlo jakou hru tam se zákazníky hrají. Doufám,
že Vaše nové a hezké logo je a v budoucnosti bude zárukou
hadkovské kvality jak ji v Aromaterapii garantujete. Mám však
na Vás i dotaz. Pokud vím, vaše kosmetika není tteessttoovváánnaa  na
zvířatech a firmy takovouto kosmetiku vyrábějící to na
etiketách prezentují zajíčkem. Myslím, že mnoho zákazníků by
tuto informaci na etiketě uvítalo. J. N. Praha

Milá paní Jano,
když jsem si přečetl Váš dopis musel jsem se opravdu srdečně
smát. Pochopitelně první co mě napadlo, že Vám v odpovědi
sdělím, že jste si spletla kosmetiku s časopisem Playboy. Mají
zajíčka…, sice ne kosmetického zato ho najdete na každé
stránce. Ale konec legrace. Není to jen tato otázka, která je
velmi častá, ale začněme u ní, byť jsem se k ní již několikráte,
ať již přímo či nepřímo vyjadřoval a myslím že nebylo jednoho
jediného kurzu, aby tam nebyla na přetřesu. Ono snad ani
nejde o toho zajíčka jako o věcné principy. 
Co se surovin použitých pro výrobu kosmetiky s novým logem
týče, velká většina těchto surovin má nejen staletou, ale více
než tisíciletou tradici. Oleje na výrobu kosmetiky používané
jsou rostlinného původu, slouží všeobecně i jako potraviny 
a zde nevidím důvod proč a co by se zde mělo, či vůbec mohlo,
testovat na zvířatech. Co se ostatních surovin týče, ať již jsou
to éterické oleje, emulgátory či další suroviny, vše bych označil
za evregríny  s bohatými empirickými zkušenostmi z jejich
dlouholetého používání. Jako vtip mě napadá, že ani zde není
co testovat na zvířatech, neboť to už dávno na sobě „testují“,
tedy používají lidé. Zajíčka jako symbol, že tato kosmetika
nebyla testována na zvířatech se mi tam opravdu nechce
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dávat. Už i z toho důvodu, že nepoužívám ani suroviny
živočišného původu, kde pro jejich získání bylo nutné usmrtit
nějaké to zvířátko. Zde nebudu zacházet do detailu, ale i zde
by jistě nebyl k zahození nějaký ten symbol přeškrtnuté 
zoologické zahrady, který by tento fakt vyzdvihl. No a takto
bych mohl pokračovat se symbolem přeškrtnutého sudu 
s chemickými konzervačními látkami, symboly klinicky
testováno a dermatologicky testováno (s tím, že zákazníka 
s výsledky testů, pokud vůbec kdy nějaké byly uskutečněny,
nikdo nikdy neseznámí),  či dle mého pochybnou plaketkou
Organic Product, kterou může obdržet, či zakoupit každý kdo
do výrobku dá 80% přírodních látek. I kdyby nevznikala otáz-
ka kvality těchto přírodních látek (máme jak dobré, tak i horší
až špatné brambory že ano), rád bych konstatoval, že mě
opravdu nezajímá těch 80%, 90% a možná i 99% „toho
dobrého“ ale onen zbytek toho… taky nevíte čeho že..? Takže
taková malá ukázka co taky může být organic produkt: 80 %
voda, 19% natriumlaurylsulfát (tenzid), 1% phenoxyethanol
(chemická konzervace)…. Organic Product? Spíše jak už jsem
někde viděl parodii na tuto značku Org a Nicprodukt… 
Shrnuto a podtrženo. Nejen jako spotřebitel, ale i jako výrobce
se nemohu zbavit dojmu, že tyto znaky či symboly nikomu
vůbec nic nevysvětlují, nepřispívají k šíření vědomostí, spíše
naopak dezinformují a jsou účelově podřízeny komerci. Vzbu-
dit zdání, že se jedná o něco lepšího a ovlivnit tak myšlení
potenciálního zájemce.
Jen tak mezi námi…. Připusťme, že bych chtěl zavést do kos-
metiky nějakou novou chemikálii. Jakým problémem by bylo
potřebné množství poslat diskrétně do některého státu, kde
testy na zvířatech nejsou zakázány a jsou běžně prováděny…
Již zmíněná diskrétnost zajistí, že se nikdo nic nedozví a zajíček
si může spokojeně sedět na etiketce mezi ostatními symboly,
později z této suroviny vyrobeného přípravku.

Toto fakt není moje parketa ani cesta, kterou jsem si již na
začátku zvolil. Kurzy aromaterapie, potřebné informace 
a konkrétní odpovědi v časopise Aromaterapie, přímý kontakt
se zákazníkem. To je cesta po které jdu, to je cesta jak zájemci
pomoci zvolit kvalitní, funkční a vhodné preparáty. Už dávno
jsem prohlásil, že nejlepší reklamou je vzdělávání. Nic neříkající
až dezinformující nálepky na kosmetice jako součást
vzdělávání ani při nejlepší vůli označit nemohu.

Karel Hadek

PPoozzoorr  nnaa  zzáámměěnnyy..

S oleji i krémy od pana Hadka mám velmi dobré zkušenosti.
Například neutrální obličejový olej mám stále po ruce, má 

univerzální použití na jakékoliv potíže s pokožkou. Nedávno
jsem své patnáctileté dceři koupila krém Apisan s obsahem
medu pro jeho hojivý účinek na „problematickou“ pleť. Dcerka
si před zrcadlem natírala obličej a libovala si, jak to příjemně
voní. Najednou ztuhla a zoufale na mě volala. V zrcadle byl
její rudý obličej, pokožka ji pálila, alergicky zflekatěla a slzely
ji oči. Lekla jsem se, prohlídla kelímek s mastičkou a hned
bylo jasno. Dcera zaměnila medový Apisan za Thermobalzám,
co stál na poličce hned vedle. Thermobalzámem si masíruju
bolavá kolena. Je silně prohřívací, prokrvující a skořicový,
takže se s ním musí opatrně. Vzpomínala jsem, co nám na
kurzu o takových případech dráždivé reakce říkal pan Hadek.
Mastný krém se vodou setřít a neutralizovat nedá. Popadla
jsem z ledničky obyčejné máslo (určitě by to šlo i se sádlem).
Trpělivým potíráním dceři obličej postupně zbledl a ochladil
se. Pro slečnu nepříjemná zkušenost. Takže – pozor na záměny!

H. K. St. Město
Všem třem autorům příspěvků posíláme poukázky na odběr kosmetiky
v hodnotě 500 Kč jako odměnu.
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Vážená redakce,
před časem jsem si u vás pořídil kořen eelleeuutthheerrooccooccccuu a z něho
dle návodu ve vašem katalogu připravuji čaj. Cítím se lépe, řekl
bych, že účinky byly již po několika dnech pozorovatelné. Byl
však u mě na návštěvě kamarád a ten se podivoval tomu, že
kořen zalévám vařící vodou a nechávám v termosce do
příštího rána vyluhovat. Dle jeho názoru se tím účinné látky
ničí. Byl bych rád, kdyby jste se mi k jeho názorům mohli
vyjádřit, popřípadě i potvrdit, že vámi uvedený návod na
ppřříípprraavvuu  ččaajjee je správný. Předem vám děkuji za vaši odpověď

Jan S. Brno

Vážený pane Jane, po světě „běhá“ mnoho různých informací,
týkajících se přípravy výluhů z léčivých rostlin. Hned na
začátku bych chtěl potvrdit, že návod který je uveden v kata-
logu je naprosto správný. Léčivek máme několik set druhů 
a co léčivka to jiné složky, které pak ve výluhu působí na
použivatele. A jsou to právě fyzikálně-chemické vlastnosti 
jednotlivých (bio)chemikálií v jednotlivých léčivkách, které
rozhodují o tom, jakým způsobem se správně výluh připravuje.
Ve vztahu k eleutherococcu jsou obavy Vašeho kamaráda
naprosto zbytečné, eleutherococc neobsahuje žádné termo-
labilní složky, které by se teplotou vařící vody rozkládaly, či by
byl jejich účinek snižován, popřípadě neutralizován. Někteří
autoři dokonce píší, že výluh získáme vařením kořene po dobu
od 5 min. až do půl hodiny. Já zastávám názor, který vychází
z dlouhodobé praxe, že půl hodiny je sice více než pět minut,
ale přesto málo.
K tomu, aby se vyluhovalo co nejvíce účinných látek je
zapotřebí přece jen trošku více času.
Když jsem s eleutherococcem začínal, samozřejmě jsem
zkoušel různé postupy a tento se mi osvědčil nejvíce. Proto jej,
pokud si připravuji tento výluh používám i sám a stejně tak

jej doporučuji i v katalogu. Takovýto způsob přípravy výluhu
lze pak aplikovat u všech léčivek, které obsahují termostabilní
účinné složky. K léčení jsou však požívány i rostliny, u kterých
by tento způsob účinné složky zničil. Zde bych za všechny
jmenoval jmelí. Tato rostlina obsahuje látky, které jsou termo-
labilní, teplem se rozkládají a pokud by si někdo chtěl připravit
výluh ze jmelí bílého, pak by téměř vše probíhalo stejně, až na
tu teplotu vody. Ta by nesměla přesáhnou  při nalévání do 
termosky 40° C. Je tedy zřejmé, že domněnka Vašeho kamaráda
sice úplně scestná nebyla, ale pro eleutherococc prostě neplatí.
Vzhledem k tomu, že každý zveřejněný příspěvek je hono-
rován, můžete v příštích dnech očekávat balíček s 250 g
eleutherococcového kořene. 

Karel Hadek  

Vážený pane Hadku,
nejprve bych Vám chtěla poděkovat za vše krásné a voňavé
nabízené ve Vašem novém katalogu. Bylo nám divné, že jste se
ztratil z časopisu, Vaše články vždy patřily u nás doma k těm
nejčtenějším, ať již to byly články odborné, Vaše zamyšlení či
Vaše poradna. Již dříve jsem si kolikráte říkala že Vám napíši,
protože kosmetika z Ústí honosící se Vaším jménem se podle
mého názoru oproti dřívějšku zhoršila. Po rozhovoru s Vámi,
který jsem si v Aromaterapii přečetla s Vámi souhlasím, že
pokud tam nejste a oni nadále používají Vaše jméno, receptury
i myšlenky, jinak než parazitování to nelze nazvat. Jistě nejen
já, ale i jiní zákazníci ústeckou kosmetiku kupovali a do
nynějška kupují v domnění, že tam nade vším bdíte. Vy jste se
nám ale vrátil a tak bych se na Vás ráda obrátila s dotazem.
Moje kamarádka je krátce v jiném stavu a neví zda může 
i nadále používat rroozzmmaarrýýnnoovvýý  kkoouuppeelloovvýý  oolleejj, který má velice
ráda. Nemůže vyvolat předčasný porod? Dle rady v katalogu
se ptala svého lékaře a dostala zajímavou odpověď. Nepoužívat,
rozmarýn je zdrojem alergií.

Alena H. České Budějovice
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Milá paní Aleno,
nejprve bych Vám chtěl poděkovat za milá slova Vašeho
dopisu. Nechci aby se náplní nové Aromaterapie stalo praní
špinavého prádla. Na druhou stranu strkat hlavu do písku 
a dělat že se nic neděje, nereagovat na reakce zákazníků jako
jste Vy, tedy těch pro které byla ústecká kosmetika spojena 
s mojí osobou by též nebylo ideální řešení. Poslední dobou se
dozvídám mnohé i od „bývalých zaměstnanců Hadka“ z Ústí
a tak mohu vzít jed i na to, že tento článek budete číst nejen
Vy, ale i ta paní, která na mém jménu i původních recepturách
a patentu parazituje a nemůže překousnout, že jsem se vrátil.
Pokud má v těle zbytkové slušnosti alespoň za mák, pak 
i toto je cesta jak ji pomoci pochopit, že by měla Cosmetic Karl
Hadek International velmi rychle přejmenovat, stejně jako
nechala pozměnit moje receptury, aby „nebyly moje“, Místo
právního blábolení o zodpovědnosti za moji kosmetiku by
bylo vhodnější nalít zákazníkům čistého vína. Tím se
dotýkám i kvality, kterou zmiňujete. Prokázat, že pozměnila,
či spíše nechala pozměnit receptury není žádný problém,
neboť zákonnou povinností výrobce kosmetiky je deklarovat
použité ingredience dle INCI indexu. U mnohých výrobků 
jsem zjistil používání surovin, které mnou nebyly nikdy 
v recepturách používány. To vše se však dělo tajně, zákazník
se nesměl nic dovědět, ba naopak byl bez mého vědomí 
a svolení krmen reklamou typu: „Bude ještě pohádka po koupeli
od Hadka?“
No a nyní k rozmarýnovému koupelovému oleji a Vaší těhotné
kamarádce. Sice nevím, kde lékař Vaší kolegyně sehnal tu zají-
mavou informaci o rozmarýnu jako zdroji alergií, připouštím
však, že se domníval, že rozmarýn je skrytá forma niklové
bižuterie. Ono upozornění v katalogu opravdu není o alergiích,
nutno jej vztáhnout k jeho povzbuzujícím a prokrvujícím
účinkům. Pokud věnujeme pozornost informacím o těhotenství

pak zjistíme, že permanentně přibývá žen, které mají problémy
s udržením plodu. Riziková těhotenství se bohužel stávají
pomalu, ale jistě normálem. Jak jsem se již zmínil, rozmarýn
má prokrvující a povzbuzující účinky a proto je třeba jisté 
opatrnosti. V takovémto případu, bych koupele v rozmarýnové
lázni nedoporučoval. Už i proto, že co by „nezvládl“ rozmarýn,
mohla by zvládnout příliš teplá koupel. Pokud je nastávající
maminka zdravá, je samozřejmé, že s narůstajícím bříškem 
a tím přibývajícími kilogramy se stále silněji projevuje i únava.
Zde naopak může být rozmarýnová koupel velmi žádoucí. 
V této souvislosti bych však rád věnoval pozornost teplotě
vody nejen u rozmarýnové koupele, ale u koupelí všeobecně.
Čím teplejší voda, tím více prohřeje a prokrví. Proto v tomto
období, žádné horké koupele, ale jen příjemně teplé. Pokud
Vaše kamarádka žádné zdravotní problémy nemá a pokud
byla zvyklá jej používat, nevidím důvod proč by měla v tomto
směru cokoli měnit. U zdravé těhulky rozhodně rozmarýnová
koupel předčasný porod vyvolat nemůže. Jako odměnu za Váš
příspěvek Vám zasílám jedno balení rozmarýnového
koupelového oleje . 

Karel Hadek

Vážený pane Hadku, 
mého manžela trápí již delší dobu velice nepříjemný problém,
se kterým si nevíme rady. Na základě doporučení lékaře manžel
absolvoval různá vyšetření trávícího traktu i plic a vše se zdá
být v pořádku. Bohužel, ať děláme co děláme zzááppaacchhuu se
prostě zbavit nelze. Pro mě je obtížné mluvit s manželem, děti
od něho utíkají a manžel to samozřejmě též velice těžce nese.
Moje kamarádka, které jste kdysi dobře a nezištně poradil mi
dala na Vás kontakt. Předem Vám děkuji za radu či pomoc. 
To víte, tonoucí se stébla chytá.

Jitka L. Hradec Králové



3344

©

ppoorraaddnnaa  KKaarrllaa  HHaaddkkaa

Milá paní Jitko,
nemám sice naprosto žádnou představu o tom, jak dalece je
tento problém v populaci rozšířen, jedno vím ale jistě. Pokud
je někdo takto postižen,  pak to není jen jeho záležitost, ale
dotýká se to i jeho nejbližšího okolí. Mluvím z vlastních 
poznatků, už se mi párkrát stalo, že někdo tímto problémem
postižený na mě promluvil a bez přehánění, málem jsem
upadl. Hned na začátku bych chtěl říci, že řešení není žádnou
krátkodobou záležitostí. Vaše konstatování ohledně
odborného vyšetření trávícího traktu a dýchacích cest lze 
kvitovat s povděkem. Málokdy se však stává, že původ zla
pochází právě odsud (zhruba jen asi 10%). Úplně obráceně,
prakticky vždy se původce skrývá v ústní dutině. Pochopitelně,
že jeho jméno je bakterie. A ne ledajaké, jedná se o bakterie,
které produkují látky obsahující organickou síru, která je pak
původcem onoho otřesného zápachu…(Zde bych rád použil
„sirné“ přirovnání. Pokud sníme větší množství česneku, který
taktéž obsahuje organicky vázanou síru dojde po krátké době
k vylučování těchto složek z těla buď dechem či pokožkou 
a konzument je taktéž  řádně cítit.) Je to však jen slabé
přirovnání, nutno dodat, že pachová aktivita sirných složek

produkovaných těmito mikroorgan-
ismy je až stonásobně vyšší než 
u česneku! Vzniká otázka co se s tím
dá dělat. Nezbytně nutné je věnovat
pozornost speciální ústní hygieně.
Čistit zuby ano, ale zubní pasty se
svými tenzidy, konzervačními látkami
pomoci nemohou. Spíše obráceně,
tato mixáž je schopna napomáhat
likvidaci přirozené ústní mikroflóry 
a usnadňovat tak nasídlení a exis-
tenci patogenní mikroflóry v ústní

dutině. Jmenované mikroorganizmy jsou anaerobní, to zna-
mená, že ke své existenci nepotřebují vzdušný kyslík. Proto je
budeme nacházet v mezizubních prostorách, v dásních u krčku
zubů, zadní části jazyku. Ústní hygiena se tedy 
nebude vztahovat jen na čištění zubů, ale i mezizubních 
prostorů a samozřejmě i jazyka, hlavně pak jeho zadní část,
kde se na něm většinou vytváří povlak.  Zde může posloužit
jeho odstranění nerezová lžička, byť pro tyto účely lze sehnat
speciální „škrabku“ na jazyk. A právě proto, že se jedná o bak-
terie, aromaterapii prostě nelze přehlédnout. Prakticky všechny
éterické oleje mají specifické antibakteriální účinky. Jde o to
vybrat ty, které budou na tyto gramnegativní, anaerobní
potvůrky nejvhodnější. Zubní olej a výplachový olej 
Dentarom splňují prakticky všechny, na vhodný preparát
kladené, požadavky. K čištění zubů olejem snad netřeba nic
psát, co se Dentaromu týče, myslím že ano. Nejprve bych chtěl
upozornit, že oproti mnou původně vyvinutému preparátu
Stomaromöl má Dentaromöl vylepšenou, aktivnější
recepturu. Tento preparát bych označil jako protestsong proti
ústním vodám, plným chemikálií. Slouží vyplachování ústní
dutiny hlavně pak po ránu. U postižených zápachem z úst
bych pak doporučoval vyplachování úst Dentaromem, na
začátku zhruba každé dvě až tři hodiny, později 3 až 5×
denně. Vyplachování by mělo být aktivní, včetně „protahování“
vzniklé emulze mezi zuby a  kloktání s ní. Čas zde hraje též
důležitou roli. Aby obsažené éterické oleje měly optimální
možnost ukázat bakteriím co umí, aby jejich účinek nebyl jen
povrchový, ale mohl se projevit i hloubkově, měl by každý
výplach trvat mezi 10–15ti minutami. Zvláštní pozornost pak
nutno věnovat i jazyku. Hlavně pak partii u kořene jazyku 
a též odstraňování povlaku. Snad ještě jednu maličkost bych
rád zmínil. Zvláště u parodontoidních procesů v ústech lze
očekávat podstatně zvýšený výskyt zápachu z úst. Je známo,
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že parodontózní projevy jsou doprovázeny i podstatně zvýšeným
počtem patogenních mikroorganismů v ústech. I zde je samo-
zřejmě Dentarom jedinečným terapeutickým doplňkem.
A úplně na závěr bych zde zmínil éterický olej z máty peprné

. Velice pronikavá svěží vůně přímo nabízí jeho použití
jako deodorant dechu a překrytí zápachu. A není to rada od věci,
nejde jen o překrytí zápachu. Olej z máty peprné gramnega-
tivním bakteriím, aromaterapeuticky vyjádřeno, vůbec nevoní. 

Karel Hadek

Máte problémy s Halitosis, tedy zápachem z úst? Můžete mi psát na e-mailovou

adresu: hadekk@seznam.cz. Nabízí se možnost vyzkoušení vývojového

preparátu s názvem Halitosan (Halitoöl). Diskrétnost jako vždy garantována.

Vážený pane Hadek,
na kurzu aromaterapie  jste přednášel mimo mnoha jiných věcí
i kůře s bbrruuttnnáákkoovvýýmm  oolleejjeemm. Bohužel, nic jsem si k tomuto
tématu nepoznamenala. Prosím, můžete mi napsat k čemu
slouží, jak se užívá a jakou dobu?
Jinak Vám chci napsat, jak je mi báječně s vašimi přípravky.
Každý večer ulehám s nohama ošetřenýma preparátem Preventy
a zabalenýma do folie. Na zbytek těla používám regenerační
krém na ruce Shea-Derm TH, ale on báječně působí i na obličej.
No jsem celý jeden Váš preparát. Z příští výplaty si samozřejmě
koupím další výrobky. Pane Hadek, ta božská vůně preparátů,
to je prostě úžasné.

S pozdravem Jana R. Ostrava

Milá paní Jano,
Vaše sdělení bylo i pro mě milou vzpomínkou na ostravský
kurz. Jsem rád, že se Vám mnou vyvinuté preparáty zalíbily 
a že Vám, jak píšete, božsky voní. 
No a nyní tedy troška opakování…

Brutnákový olej je zajímavý hlavně tím, že obsahuje vysoký
podíl vícenásobně nenasycené kyseliny gamalinolenové 
– kolem 20 %. Podobně je na tom i olej z pupálky, který ale
obsahuje jen kolem 10% této účinné složky. Kyselinu gamali-
nolenovou potřebuje každý člověk, aby procesy látkové výměny
mohly v organizmu řádně probíhat (tvorba prostaglandinů 
– hormonální činnost). 
Za normálních okolností, tedy u zdravého člověka to není
žádný problém, neboť organismus je schopen tuto složku syn-
tetizovat – vyrábět z kyseliny linolové, která je obsažena jako
naprosto běžná složka různých potravinových olejů. Např.
zhruba 70 %  slunečnicového oleje tvoří právě kyselina linolová.
Bohužel, právě zdravíčko mnoha jedinců v dnešním světě není
100 %-ní. Jedním z bohatého výběru zdravotních nedostatků
nejen může, ale očas i bývá neschopnost organismu  vytvářet
právě kyselinu gamalinolenovou buď v dostatečném množství,
popřípadě vůbec.  Nedostatek, či absence této složky v organismu
vede k mnoha problémům, u každého jedince to může být

Brutnák – Borago officinalis



něco jiného. Ekzémy (včetně atopického), lupénka, premen-
struální syndrom, náchylnost k tvorbě krevních sraženin a takto
by se dalo hodně dlouho pokračovat.
Medicína nejen že není schopna tento problém léčit, občas 
u jmenovaných chorob lékaři ani netuší co je ovlivňuje, či je
příčinou jejich vzniku.
To že píši, že tyto problémy jsou neléčitelné, ještě zdaleka
neznamená, že by byly neřešitelné. Řešení se nabízí v možnosti,
že to co tělíčko nezbytně nutně potřebuje a není schopno samo
vyrobit, mu dodáme náhradní cestou, tedy jako součást stravy. 
Brutnákový (či pupálkový) olej podáváme dvakrát – třikrát
denně v množství zhruba po patnácti kapkách (pupálkového
oleje dvojnásobek). 
K dostání jsou sice i želatinové kapsle, kde reklama správně
upozorňuje na jejich jednoduché dávkování (s čímž beze
zbytku souhlasím), ale zapomíná informovat, že tyto kapsle
se vyrábí v obrovském množství, tedy do zásoby a jejich 
relativně dlouhou trvanlivost zajišťují povětšinou – jak jinak
než chemikálie BHT a BHA (s čímž beze zbytku zase naopak

nesouhlasím) a proto každému doporučuji brutnákový či
pupálkový olej v onom původním stavu, bez výše jmeno-
vaného „(chemického)koření“.
Jinak jak brutnákový olej, tak i pupálkový olej se neodlišují od
ostatních olejů, teoreticky by bylo možné je běžně používat 
v kuchyni, ale jejich cena… nejen vysoký, tedy terapeuticky
účinný obsah kyseliny gamalinolenové, ale i jejich cena z nich
činí exkluzivity.
Zapomenout nelze ani jeho použití v kosmetice. Kožní prob-
lémy jsou každodenními průvodci mnohých z nás. Lze ho
doporučovat jako součást preparátů u pokožky postižené
ekzémy, lupénkou, alergií, atopickým ekzémem. Je empiricky
ověřeno, že vykazuje protizánětlivé účinky a působí proti 
svědivosti. Jako účinná složka najde jedinečné uplatnění 
i u preparátů na tzv. zralou pleť. Ne náhodou  jsem jak 
brutnákový tak i pupálkový olej receptoval v mnohých
preparátech s logem Karel Hadek. 

Karel Hadek
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ppoorraaddnnaa  KKaarrllaa  HHaaddkkaa

KKaattaalloogg  pprreeppaarrááttůů  llzzee  oobbjjeeddnnaatt  nnaa  aaddrreessee::

AArroommaatteerraappiiee  KKaarreell  HHaaddeekk

PPřřeeddbbrraannsskkáá  441155

668888  0011  UUhheerrsskkýý  BBrroodd

TTeell..::  557722  663300  669944,,  OO22::  660077  771144  223322,,  VVooddaaffoonnee::  777755  110077  334455,,  TT--MMoobbiillee::  773399  778855  441111,,  ee--mmaaiill::  oobbjjeeddnnaavvkkyy..aakkhh@@eemmaaiill..cczz
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oobbcchhooddnníí  ppooddmmíínnkkyy  aa  kkuurrzzyy

VVáážžeennéé  zzáákkaazznniiccee,,  vváážžeenníí  zzáákkaazznnííccii,,

jjssmmee  ttuu  pprroo  vvááss......

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

JJaakk  oobbjjeeddnnáávvaatt??
Vyberte si způsob, který vám bude nejvíce vyhovovat, z naší
nabídky SERVIS na konci časopisu nebo katalogu.

KKddyy  oobbddrržžííttee  vváášš  bbaallííččeekk??
Objednávky vyřizujeme obvykle do dvou dnů. Zboží zasíláme
poštou formou dobírky.

JJaakk  zzaappllaattííttee??
Objednané zboží zaplatíte až při převzetí zásilky, náklady na
poštovné a balné jedné objednávky činí 84,-Kč. Tato částka
bude připočtena k celkové ceně vámi objednaného zboží. Při
výši objednávky nad 1500,- Kč přejímáme plně náklady za
poštovné a balné.

RReekkllaammaaččnníí  řřáádd
Záruční lhůta a reklamační řád se řídí obecně platnými právními
předpisy. Za vadu nelze považovat změnu materiálu způsobenou
nesprávným skladováním, rozbitím ani závady způsobené
nesprávným používáním výrobků.
Objednávkou (i telefonicky) dáváte souhlas k tomu, aby vaše
osobní údaje byly až do odvolání vašeho souhlasu zpracová-
vány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

DDěěkkuujjeemmee  zzaa  vvaaššii  oobbjjeeddnnáávvkkuu..

TTeerrmmíínnyy  kkuurrzzůů  vv  rrooccee  22000077

55..––66..  řřííjjnnaa ZZáákkllaaddnníí  kkuurrzz  AArroommaatteerraappiiee UUhheerrsskkýý  BBrroodd
AArroommaatteerraappiiee  KKaarreell  HHaaddeekk
PPřřeeddbbrraannsskkáá  441155,,  668888  0011  UUhheerrsskkýý  BBrroodd
TTeell..:: 572 630 694
OO22:: 607 714 232
VVooddaaffoonnee:: 775 107 345
TT--MMoobbiillee::  739 785 411
EE--mmaaiill:: objednavky.akh@email.cz

2200..––2211..  řřííjjnnaa PPookkrraaččoovvaaccíí  kkuurrzz  AArroommaatteerraappiiee  PPllzzeeňň
MMaarriiee  BBrreejjcchhoovváá
KKootteerroovvsskkáá  2299,,  332266  0000  PPllzzeeňň
TTeell..:: 377 442 822, mmoobbiill:: 602 430 332
EE--mmaaiill::  info@carpediem.cz, www.cerpediem.cz

22..––44..  lliissttooppaadduu ZZáákkllaaddnníí  kkuurrzz  AArroommaatteerraappiiee BBrrnnoo
VVllaaddiimmíírr  NNěěmmeeččeekk
VVaacckkoovvaa  7777,,  661122  0000  BBrrnnoo
TTeell..::  777777  221188  116611
EE--mmaaiill:: nemecek@umeni-masaze.cz, www.umeni-masaze.cz

Každý z účastníků kurzu obdrží certifikát potvrzující jeho
absolvování, a současně má možnost zakoupení preparátů 
za mimořádně výhodné kurzovní ceny!

TTeerrmmíínnyy  kkuurrzzůů  vv  rrooccee  22000088

1155..––1177..  úúnnoorraa Základní kurz Aromaterapie PPllzzeeňň
2233..––2244..  úúnnoorraa Pokračovací kurz Aromaterapie BBrrnnoo
1188..––2200..  dduubbnnaa Základní kurz Aromaterapie OOssttrraavvaa
2211..––2222..  dduubbnnaa Pokračovací kurz Aromaterapie OOssttrraavvaa
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www.jennylane.cz

Česká dekorativní kosmetika

jemná

Volejte 572 637 157, 605 304 798

nebo pište na jennygirl@mybox.cz

získejte testerovou sadu

a kosmetiku Jenny Lane

za super cenu.

Jenny Lane nabízí širokou paletu odstínů r těnek,
očních stínů, lesků na r ty a vůbec všeho, díky čemuž

budete vypadat skvěle.

matové

perleťové


