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Nový katalog

Ve chvíli, kdy píši tyto řádky, byť je léto v plném proudu,

pohled z okna tomu právě dnes nenapovídá. Ale ani od

počasí nelze žádat, aby nám každým dnem připravovalo

„posvícení“. Jako optimista si však říkám, čím déle se

sluníčko za mraky schovává, tím více se blíží den, kdy se na

nás zase usměje.

Po pravdě řečeno, nikoli počasí, ale čas mě drží u počítače.

Termín vydání nové, podzimní Aromaterapie se nezadržitelně

blíží. A nejen Aromaterapie. Současně s Aromaterapií jde do

tisku i nový katalog preparátů . Od vydání předešlého již

nějaký ten čas uběhl. V mezidobí přibyly mnohé novinky, 

a tak po jejich vložení do katalogu jsem se sám divil, jak nám povyrostl. Pro poradnu již nezbylo místo, a tak se přemístila na

internet. Taktéž ceník, který v katalogu rychle ztrácí na aktuálnosti a neobsahuje cenové údaje o nových preparátech, musel

ustoupit novinkám. Myslím ale, že přehlednost katalogu se zlepšila, už i proto, že každá kapitola dostala svého rostlinného

„patrona“. 

V minulé Aromaterapii byla „levandulová“ soutěž. Překvapila mě obrovská účast. Sešlo se 514 odpovědí! Z nich pak 462 bylo

správných. A tak se bude soutěžit i v tomto čísle časopisu Aromaterapie. Bylinky se tentokráte nebudou hledat na internetu, ale

v „ještě teplém“ katalogu…  Podmínky najdete uvnitř Aromaterapie na str. 26.

Bez ohledu na počasí přeji, aby se Vám jak tato Aromaterapie, tak i nový katalog líbily a také posloužily.

Všem čtenářům pak přeji krásný zbytek léta a pohodový podzim.

Váš Karel Hadek
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Sprchovací jalovec a třináctka…
O tom, zda je třináctka šťastné číslo či nikoli, lze asi dlouha-
tánsky diskutovat. Přiznávám, patřím k té části populace,
která má k třináctce pozitivní vztah. Asi je to dáno už údajem 
v rodném listě, kde je jako den narození zaneseno číslo 13.
Dnešní třináctka se však týká úplně jiných narozenin. Jde 
o nový sprchovací olej, který, ať počítám jak počítám, je prostě již
třináctým v pořadí. Na pořadovém čísle však nezáleží, pokud
účinky oleje zaručí, že nejen pro samotný sprchovací olej, ale
i pro klienty, to bude číslo šťastné. 
Vynikající účinky jalovcového koupelového oleje jsou po dlouhá
léta více než dobře prověřeny, a tak se nelze divit, že po únavě
běžného dne se všemi svými důsledky, včetně otoků nohou,
zmoženého svalstva či zhoršeného pohybu lymfatických tekutin
v těle, bylo důvodem, proč se mnozí klienti dožadovali jalovco-
vého oleje nejen koupelového, ale i ve formě sprchovacího oleje. 
Faktem je, že éterický olej z jalovcových bobulí řadím díky jeho
složení, a tím i účinkům, do oné aromaterapeutické VIP skupiny. 
Na kurzech Aromaterapie neopomenu nikdy olej z jalovcových
bobulí doporučit k použití při problémech látkové výměny.
Někdy mívám pocit, že je to éterický olej s předstihem stvo řený
pro dnešní dobu. Látková výměna je sice velice široký pojem,
ale když se rozhlédneme kolem sebe, bylo by velkou odměnou
najít někoho, kdo s ní nemá potíže. 
Olej z jalovcových bobulí podstatně zlepšuje proces látkové
výměny, a tím nabízí i účinnou podporu detoxikace organizmu.
Při dnešním, na pohyb pochudlém životním stylu aktivuje v orga-
nismu tok lymfatických tekutin. Tím přispívá k proplachování
tkání a jejich očistě. Nejrychleji jeho účinky na svém těle pozna-
jí ti, jejichž tělo má problémy s vylučováním nadbytečné vody.
Celkem rozšířeným problémem jsou i bolestivé klouby v důsledku
ne zrovna nejlepších stravovacích návyků. Tyto pak vedou k usa-

zování kyseliny močové v kloubech. Dna byla kdysi díky boha-
tému stolování vyšších vrstev označována diplomaticky jako „krá-
lovská nemoc“. Dle tohoto pojmenování nezbývá než konsta tovat,
že v dnešní době oněch „králů“ až nezdravě přibývá. Zde pak
nabízí olej z jalovcových bobulí služby „kloubně lazebnické“
tím, že kyselinu močovou napomáhá rozpouštět a vyplavovat
z těla ven. A nejde jen o kyselinu močovou. Jde všeobecně 
o zlepšené vylučování produktů látkové výměny, jakož i složek,
které již jako nežádoucí do organizmu vstoupily. To platí i o růz-
ných chemických látkách (konzervanty apod.), které výrobci
přidávají do potravin jen a jen z lásky k bližnímu. Potraviny
mají díky jejich přítom nosti i podstatně delší trvanlivost, tak to
jistě musí platit i pro jejich spotřebitele…
Zmínit bych chtěl i infekční onemocnění, kdy až do chorobného
stadia přemnožené mikroorganizmy v těle nemocného zane-
chávají své, povětšinou toxické, produkty látkové výměny.  
I zde jalovcový olej napomáhá jejich urychlenému vyloučení 
z těla, a tím zkracuje rekonvalescenci. Nelze se divit, že právě
olej z jalovcových bobulí svými účinky napomáhá i zlepšení
stavu a vzhledu pokožky jak zvenku, tak zevnitř. Nelze 
opomenout ani jeho účinnost při celulitidě, byť jsou v nabídce 
i speciální preparáty. Bez jalovcového oleje by se ale jen těžko
obešly. Cukrovka neboli diabetes není dle mého též nic jiného
než problém látkové výměny. I při této nemoci jako by byl tento
sprchovací olej šitý na míru. Nejen že šetrně čistí pokožku 
diabetika, ale schopnost oleje z jalovcových bobulí stimulovat
činnost slinivky břišní je zde více než vítána. Toto je jen skromný
výčet z toho všeho, co jalovec umí. Pokud se tedy zrovna
nekoupeme, a dáme přednost rychlému osprchování, nezbývá
než konstatovat, že jalovcový sprchovací olej je fakt šťastná 
třináctka. Při výrobě je používán výhradně olej z jalovcových
bobulí, nikoli z jalovcového dřeva. 

Karel Hadek
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(Zeleně zabarvené ceny jsou ceny zaváděcí, platné do 17. 10. 2008.)

Prvních pět objednávajících obdrží Jalovcový sprchovací olej
zdarma jako pilnostní prémii.

20 ml C 100 ml E 200 ml G
1116 Jalovcový sprch. olej 40,-/45,- 179,-/199,- 261,-/279,-

Konopný zázrak?
Už samotné názvy Cannabis indica, či Cannabis sativa jako by
v sobě skrývaly cosi tajemného. A nelze se divit. Nejen zprávy
o neschopnosti medicíny vypořádat se některými chorobami,
ale i zprávy o schopnosti konopí, jak se rostlinka česky nazývá,
výrazně pomoci s řešením některých zdravotních problémů na
sebe upoutávají všeobecnou pozornost. Ani se tomu nedivím. 
V minulosti to byla známá průmyslová rostlina, která svými
vlákny zásobovala textilní průmysl. A nejen to. Od nepaměti
je lidem známa jako léčivka, a jako taková také pomáhala.
Tato více než nápadná rostlinka má ale jednu zajímavost.
Předpokládá se, že jako ochranu před různými škůdci produ-
kuje biochemikálii s obtížně vyslovitelným názvem tetrahyd-
rocannabinol (dále jen THC). Tato psychotropní látka se vysky-
tuje hlavně v samičích květech, zbytek rostliny jí obsahuje již pod-
statně méně. 
Nutno podotknout, že není konopí jako konopí. Jsou pěstovány
i druhy s extrémně nízkým obsahem THC. Konec konců semeno
konopí, které se používá pro vyzískání konopného oleje,  je na
tom z pohledu spotřebitelů THC více než bledě. V oleji bychom
THC hledali marně. Ponechme tedy konopí jeho osudu a zabý-
vejme se konopným olejem. Již samotný pohled na jeho barvu
nás upoutá. Povětšinou listově zelená. Ta je dána obsaženým
chlorofylem. Zde je pak řeč o oleji vyzískaném technologií

lisování za studena. Chemický rozbor nám prozradí velice zají-
mavé složení: nenasycené a vícenásobně nenasycené mastné
kyseliny. Většina prodejců argumentuje vysokým obsahem
kyseliny linolové (C18:2), která se zde vyskytuje v množství
vyšším než 50 %. Ve slunečnicovém oleji je to však až kolem 70 %.
Relativně vysoký obsah kyseliny linolenové (C18:3) – až 20 %
– je sice zajímavý, ale zde nutno dodat, že prakticky všechna
je ve formě „alfa“, ta je v daleko větším množství – dokonce
více než 50 % – zastoupena ve lněném oleji. Kyseliny gamali-
nolenové obsahuje naopak relativně velmi málo, v průměru 
1–3 %. Čtenářům Aromaterapie jistě není tajemstvím, že pupál-
kový olej jí obsahuje kolem 10 % a brutnákový kolem 20 %.
Z výše uvedených údajů je tedy zřejmé, že z hlediska terapeu-
tického je to opravdu zajímavý olej, který obsahuje mnohé
důležité složky, navíce ve vyváženém poměru, ale čekat od něj
jakékoli zázraky by bylo naivní. Jeden olej zůstává jen olejem, 
a dobrých terapeutických výsledků lze dosáhnout právě zna-
lostí složení jednotlivých olejů, a jejich následnou vhodnou
kombinací. Lze tedy konstatovat, že vše, co nabízí samotný
konopný olej, lze připravit směsí různých olejů a dokonce, dle
terapeutických požadavků, v ještě vhodnějším poměru. To
konec konců potvrdily i provedené srovnávací testy. I to je
důvod, proč nebyl konopný olej v nabídce firmy. A také proto
byly již dávno před nynějším „objevem“ konopného oleje prepa-
ráty velice účinné právě tam, kde je konopný olej terape-
uticky doporučován. Tedy problematická pleť, lupénka,  neuro-
dermatitida, akné, atopické ekzémy a podobně. Přestože je
konopný olej velice dobře snášen všemi typy pleti, právě díky
vysokému obsahu nenasycených mastných kyselin, hlavně
pak linolové a alfalinolenové, jedná se o vysychavý olej
(podobně jako slunečnicový či lněný), který je schopen při
dlouhodobé aplikaci na pokožku, snižovat produkci, jejích
vlastních kožních tuků. To jistě uvítají ti, které „trápí“ mastná
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pleť. Lidem s normální či suchou pletí by jej nikdy neměli pou-
žívat samotný, ale vždy ve směsi s oleji, které tyto, z daného
pohledu, nežádoucí účinky neutralizují. Doporučeníhodné jsou
jojobový a avokádový olej, či olej z pšeničných klíčků. Bohužel
najdou se i takoví „odborníci“, kteří více než olejům rozumí utrže-
ným penězům a doporučují jej i pro vyloženě suchou pokožku… 
Od dob, kdy jsem s aromaterapií začínal, už se takovýchto
„zázraků“ objevilo vícero. Vzplanuly a po nějaké době nikoli
pohasly, ale zaujaly své místo mezi oleji. Zázraky z nich však
nedělá příroda, ale ti, kteří vidí novinku, kterou lze, co se účin-
ků týče, nekriticky nafouknout, a vydělat dobrý peníz. To však
konopnému oleji rozhodně neposlouží. Může být jen tak dobrý,
jak je to dáno jeho biochemickým složením a pochopitelně
technologií jeho vyzískání.
Nezbývá než se smířit s tím, že konopný olej žádný zázrak
není. O to lépe se nám s ním pak bude pracovat jako s velmi
zajímavým a dobrým olejem, a navíc budeme ušetřeni případných
občasných zklamání.  Skladovat jej doporučuji v chladu a temnu.
Díky vysokému podílu nenasycených mastných kyselin patří 
k těm náchylnějším na oxidační procesy, tedy žluknutí.  

Karel Hadek

20 ml C 115 ml U 215 ml V
5031 Konopný olej 24,-/27,- 113,-/125,- 179,-/198,-

Molusky na útěku…
Pokud vezmeme v úvahu, jak ten čas rychle letí, pak mohu
napsat, že to není tak dávno, co jsem poprvé v životě slyšel
slovo molusky. Přiznávám, nějak jsem tomuto problému nevě-
noval pozornost, již ani nepamatuji, co (pokud vůbec něco)

jsem na to tenkrát doporučil. Již samo používání názvu molusky
v množném čísle naznačuje, že jich bude více. Tím asi bylo
předurčeno, že se s nimi ještě setkám. Dokonce vznikla 
i humorná situace. Dotazy se občas opakovaly, a já konstatoval,
že žádné konkrétní zkušenosti nemám, a tak jsem alespoň 
poukazoval na virový původ molusek a informoval o éterických 
olejích s antivirálními účinky. Něco jako u bradavic…. Tak
tomu bylo i u posledního moluskového dotazu.
Na druhý den si syn stěžoval, že má na těle něco malého,
zarudlého, svědivého. Něco jako divný štípanec. 
Doktor je za rohem, a tak jsme šli na „procházku“.
Podíval se na tu, pro mě podivnou, „věcičku“, a zeptal se, kolik
jich má.  Odpovědi, že jeden jediný „kousek“, moc nevěřil, 
a tak syna řádně prohlédl. Poté jsem se dozvěděl, že to není
štípanec, ale moluska. A tak jsem dostal příležitost se oné
virové potvůrce věnovat. 
Bylo mi vysvětleno, že  molusky jsou kožní pupínky, které ve
svém středu mají malý důlek. Mívají barvu pokožky, povětšinou
jsou však zarudlé, někdy se stává, že zhnisají. Jejich velikost
odpovídá zhruba velikosti hrachu, mohou však být i větší.
Jedná se o infekční onemocnění virového původu. U dětí jde 
o celkem rozšířenou, přenosnou záležitost, neboť k jejímu
vzniku stačí kontakt s nemocným. Konzultace s lékařem mi
poskytla i informaci, že se nevyhýbají ani dospělým, kde 
jednou z přenosových cest je i pohlavní styk.  
Vyskytnout se mohou kdekoli na pokožce, ať již jednotlivě, či
ve skupinách. 
Běžně se na jejich odstraňování používají metody, které, ať již
sami postižení, nebo rodiče postižených dětí, označují za
velmi bolestivé. Často dochází i k recidivám onemocnění.
Recept na mastičku jsem odmítl a místo do lékárny jsem zamí-
řil do laboratoře.
Celá řada éterických olejů používaných v aromaterapii je

(Zeleně zabarvené ceny jsou ceny zaváděcí, platné do 17. 10. 2008.)
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známa svými antivirálními účinky. A ty teď dostaly příležitost
při vývoji a současném testování preparátu, který dostal
název Molusan. Vzhledem k podobnosti původu jako u brada-
vic, tedy virového, jsem sáhl po „starých“ osvědčených olejíč-
cích. Preparát získal správně mazlavo-přilnavou konzistenci. 
A také jsem nelenil, a moluskám to ještě trošku „okořenil“.
Stejně jako plísním, ani virům síra zrovna nevoní. A tak vznikl
první preparát, který, ač aromaterapeutický, vůbec ale vůbec
nevoní. Právě nevonící česnekový olej v kompozici s ostatními
éterickými oleji se velice osvědčil. Moluska se synovi ztratila
během dvou dnů. Pár rozeslaných preparátů si uživatelé chvá-
lili, na některá vyjádření ještě čekám. Jedno je jasné. S růžo-
vým balzámem na vrásky si tento preparát zcela jistě nikdo
nesplete… 
Molusan lze komentovat slovy: Působí, nevoní, ale hlavní je,
že jeho použití nebolí.

Karel Hadek

5 ml A 50 ml D 100 ml E
2804 Molusan 26,-/29,- 149,-/165,- 230,-/255,-

Prvních pět objednávajících obdrží Molusan zdarma, byť
molusky nepochopí proč jste jim to udělali...

Hemosan
Jako děcko školou povinné jsem u mého pradědečka objevil
knížku o bylinkách a listoval v ní. Nevzpomínám si již, u které
rostlinky jsem objevil i termín „zlatá žíla“. Dětinská touha mít
ji na zahrádce byla tak silná, že jsem snad již ani nečetl dál…
O tom, že zlatá žíla v tomto smyslu nemá nic společného se

zlatem, ale spíše utrpením též zvaným hemeroidy, jsem se
dozvěděl až o hodně později. 
V rámci toku všeobecných informací bych usuzoval, že se
jedná převážně o problém dříve narozených. Toto kriterium
však zcela jistě nesplňují mnozí z těch, se kterými jsem právě
tento problém probíral. Někdy je za viníka označováno sedavé
zaměstnání, ať již na židli v kanceláři či sedadle kamionu.
Jindy je to těhotenství či porod. Tím však výčet samozřejmě
nekončí.    
Pokud si vzpomínám na svá dětská léta, dospělí mě často pes-
kovali, ať si nesedám na studené kameny, nebo že dostanu
hemeroidy. Myslím, že schéma vzniku hemeroidů do dnešního
dne není plně objasněno, zatímco je známo velké množství
faktorů, které jejich vznik usnadňují.   
Také jsem si všiml, z mého pohledu, jedné zajímavosti. Lidé,
kteří trpí na křečové žíly, trpí ve zvýšené míře i hemeroidy. Je
tedy zřejmé, že mezi oběma problémy může být jistá souvis-
lost. V obou případech se jedná o problém cévního systému.
Léčení tedy ponecháme nejen v rukou odborného lékaře, ale 
i sami se budeme spoluléčit. Nezbytně nutná jsou vhodná 
dietetická opatření. Neodmyslitelnou součástí řešení tohoto
problému je i nezbytné každodenní ošetřování speciálními
kosmetickými preparáty. 
Požadavků  kladených na takový preparát je hned celá řada.
Musí všeobecně snižovat jakékoli tření v problematické oblasti,
vykazovat protizánětlivé, protibolestivé účinky, jakož i potlačo-
vat pocity případného svědění. Vzhledem k tomu, že v heme-
roidech dochází i k městnání krve, je žádoucí, aby preparát
zlepšoval její odtok, případně zastavoval i drobnější krvácení.
Po několika letech vylepšování tak přichází do nabídky speci-
ální receptura preparátu Hemosan, který splňuje všechny
shora uvedené požadavky. Preparát se může kromě své 
účinnosti pochlubit i velice příjemnou, osvěžující vůni.

(Zeleně zabarvené ceny jsou ceny zaváděcí, platné do 17. 10. 2008.)



6

novinky

www.karelhadek.eu

V závěru snad už jen něco málo o jeho použití. Jistě netřeba 
u daného problému zdůrazňovat zvýšené nároky na hygienu.
Ošetření problematické partie se provádí dle potřeby několi-
krát denně. Vzhledem ke specifice problematiky nutno postu-
povat velice opatrně, a preparát Hemosan jen co nejšetrněji
vtírat. Před použitím doporučuji preparát vždy protřepat.

Karel Hadek

20 ml C 100 ml E 200 ml G
2803 Hemosan 39,-/43,- 168,-/186,- 268,-/298,-

Pokud budete překvapeni, že jste dostali Hemosan zdarma,
pak je to jen a jen proto, že Vaše objednávka byla mezi pěti prv-
ními.

Kariosan
Léta utíkají jak splašená, a tak se může zdát, že to není nijak
dlouho, co rostlinný olej patřil do úst výhradně a jenom jako
potravina. S příchodem zubního oleje jako řešení problémů 
v ústech  se první uživatelé dívali jaksi s nedůvěrou. Dle pří-
sloví, že tonoucí se stébla chytá, jej však, při krvácení z dásní,
jejich zánětech či tvorbě zubního kamene, začali používat. Olej
na čištění zubů a ústní dutiny si získal širokou řadu původně
uživatelů, později obdivovatelů. Posléze k němu přibyl i výpla-
chový olej Dentarom a před nedávnem i specialita Halitosan.  
Jednou z obsahových složek původního zubního oleje je i éterický
olej z máty peprné, který zpříjemňuje dech, ale obsah mentolu
vzbuzoval obavy zákazníků užívajících homeopatika, aby nena-
rušil jejich léčbu. Pro tyto zájemce jsem tedy „vytvořil“ novou
recepturu. Lepší by bylo říci „okradl“ původní o mátový olej,

kde hlavní účinnou látkou pak zůstala kompozice olejů šalvě-
jového, tymiánového a rozmarýnového. Tento olej ale nebyl 
v běžné nabídce, byla to prostě jedna z individuálně nabíze-
ných specialit.
Jak ubývalo dotazů, na problémy, které řešily nabízené ústní
oleje, přibývaly dotazy na problém, se kterým je konfrontován
snad každý z nás a který je zcela jistě tou nejrozšířenější
nemocí lidstva, tedy zubní kaz. Vycházíme-li z faktu, že 
v ústech je teplo a vlhko, musíme přijmout i další skutečnost.
Tou je existence celé řady mikroorganizmů, pro které dutina
ústní představuje vhodný životní prostor. Nikoli tedy pokožka
a nanášení výživných krémů na ní zajišťují naši existenci, ale
strava,  která právě v ústní dutině začíná proces látkové 
přeměny. Bakterie v ústech pak zbytky naší stravy využívají
pro účely svého vlastního metabolizmu.
Vyhledávanou lahůdkou těchto potvůrek jsou nízkomoleku-
lární cukry. Jedním z nejagresivnějších mikroorganizmů je
Streptococcus mutans,  který však není součástí ústní mikro-
flóry již od narození, ale jedná se o nezvaného hosta. Na rozdíl
od jiných bakterií, má schopnost udržet se i na extrémně 
hladkém povrchu zubu. Ani dokonalé vyčištění zubů tedy
nemůže zabránit tomu, aby se tento mikroorganizmus po krátké
době z prostoru v ústní dutině „nasídlil“ zpět na zuby a přímo
na jejich povrchu produkoval svoje leptající kyseliny. Velkou roli
při vzniku zubního kazu hrají i dle mého stravovací návyky.
Neustálé připomínání odborníků, že jíme příliš sladkého, je sice
pravdivé, ale domnívám se, že je to v tomto případě pouze
podmíněně platná připomínka. Za zmínku stojí i taková malič-
kost, že ve stravě nejde výhradně jen o jednoduché cukry, ale
i jejich vyšší formy, tedy např. škrob. Součástí slin je i enzym
amyláza, který v ústech, byť v malém množství, ale přece jen
začíná štěpit „vyšší nestravitelné cukry“ na ony stravitelné. 
Z uvedeného je tedy zřejmé, že i pokud bychom si zuby po

(Zeleně zabarvené ceny jsou ceny zaváděcí, platné do 17. 10. 2008.)
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každém jídle vyčistili, a po vypití sladkého nápoje vypláchli
pusu, mnoho tím nezískáme.
Naši dávní předkové sice toho sladkého neměli k dispozici
tolik jako my, zato byli okolnostmi nuceni pojídat stravu 
s vysokým obsahem hořčin. Právě hořčiny z našeho pohledu
nejsou nic příjemného a chutného, ale nechá se na ně zvyk-
nout. A jsou to právě tyto, pro nás chuťově nepříjemné, silně
hořké látky, které jsou schopny srážet bílkoviny. Bakterie si lze
představit jako žijící bílkovinové útvary různých typů. Při kon-
taktu s hořčinami nemohou přežít, jsou vysráženy. Odborně se
tento proces srážení nazývá koagulace. Nikoli tedy přebytek
cukrů, ale totální nedostatek hořčin ve stravě je přímou příčinou
stále více se vyskytujícího zubního kazu. Na jeho vzniku se
podílí i další faktory. Jedním z nich je zubní plak. Jeho vznik je
ale dán narušenou ústní mikroflórou, a ta může být důsledkem
nejen nedostatku hořčin, ale i používání „chemikálií“, které
mají celkem libozvučný název – zubní pasty. 
Nezbylo tedy nic jiného, než se v aromaterapii poohlédnout po
éterických olejíčcích, jež by samotným původcům zubního kazu
ve vhodném preparátu znepříjemňovaly život. Cukry necukry,
hořčiny nehořčiny. Antimikrobiální účinky aromaterapie lze
označit za její silnou zbraň. Nelze se divit, že ani zde nebylo
nutno dlouho hledat. Vzniklá kompozice použitých éterických
olejů je vysoce účinná právě vůči bakterii Streptococcus
mutans. Jednou ze zajímavých složek je i éterický olej z máty
kadeřavé. Svou vůní sice nezapře svoji příbuznost s éterickým
olejem z máty peprné, avšak na rozdíl od ní neobsahuje alko-
hol mentol, ale keton menton.  Maličkost nejen důležitá pro
účinnost preparátu na nemilého streptococca, ale i potěšitelná
pro všechny ty, jež se léčí homeopaticky. Vznikl tak preparát,
který lze doporučit na běžné ošetřování ústní dutiny, včetně
jejího čištění. Jeho specifické antimikrobiální účinky přijdou
vhod každému, kdo trpí vznikem zubního kazu. Chuťově sice

nepatří do oblasti delikates, ti kteří si zvykli na používání
původního Zubního oleje však budou tuto chuť hodnotit jen
jako „trošku jinou“. Ale ono ani tak nejde u této novinky 
o chuť, ale o účinky. Rozhodně je příjemnější než zubní kaz, 
a následná návštěva ordinace zubního lékaře.
Použití je jednoduché, jako u všech preparátů určených k ústní
hygieně. Několikrát denně nakapeme pár (cca 10) kapek
Kariosanu z lahvičky přímo do úst a kartáčkem zuby vyčistíme.
A pokud není kartáček při ruce, alespoň si preparátem
vypláchneme ústa a necháme co nejdéle působit. Kariosan též
vykazuje proti zánětlivé a protikrvácivé účinky. Zabraňuje
tvorbě plaku. Napomáhá udržovat vyváženost ústní symbio-
tické mikroflóry. I tento preparát má potravinářskou kvalitu, 
a jeho polknutí není na závadu. Další informace o Kariosanu
jsou uvedeny v nově vydaném katalogu na str. 19.

Karel Hadek     

20 ml C 100 ml E 200 ml G
1506 Kariosan 17,-/19,- 119,-/132,- 178,-/198,-

Streptococcus mutans netuší, že i zde prvních pět objednávají-
cích dostane preparát jako odměnu za svou rychlost.

Jasmínový regenerační olej
Není tomu tak dlouho, co jsem zaslechl od jedné zákaznice
postesknutí, že mezi obličejovými regeneračními oleji se už
dlouho neobjevila žádná novinka. Asi to bude i tím, že rege-
neračních olejů je celkem dostatečná nabídka, kde si zcela
jistě každý vybere to, co potřebuje a co mu dobře poslouží.
Novinka by měla být něčím opravdu novým, a to nejen svým
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pojmenováním. Ve chvíli, kdy se začaly množit dotazy na
samotný konopný olej, rozhodl jsem se dát jej do nabídky
firmy. Hlavně pak proto, že má nejen zajímavé složení, ale
také proto, že spadá do kategorie středně drahých olejů. 
O konopné kosmetice bylo v mezidobí všeobecně hodně
napsáno. Hlavně pak asi těmi, kterým unikly účinky brutná-
kového a pupálkového oleje. Přesto jsem se snažil vyjít vstříc
těm, kteří si budou chtít vyzkoušet jeho účinky na vlastní
kůži. A tak na trh přichází hned dvě konopné novinky. 
Samotný konopný olej sice velice dobře snáší každá pleť, ale
vysoký podíl kyseliny linolové a alfalinolenové jej předurčují
pro ošetřování mastné pleti. Jeho dlouhodobé používání se
projevuje snižováním produkce vlastních kožních tuků. 
Tato vlastnost byla v novém regeneračním oleji  JASMIN neu-
tralizována přidáním vhodných olejů a vosků (karité a jojobový).
Brutnákový olej podstatně zvyšuje podíl kyseliny gamalinole-
nové v preparátu a olej z andské růže s sebou přináší 
i osvědčený regenerátor ve formě kyseliny transretinolové.
Tato kombinace umožnila vznik zcela jistě zajímavého prepa-
rátu, vhodného pro všechny typy pleti, tedy včetně suché.
Obsahové složky jej předurčují nejen jako výborný preparát
pro zdravou pleť, ale spokojeni s ním budou i Ti, kteří si stěžují
na lupénku, atopický ekzém, dermatitidu a podobné kožní pro-
jevy. Preparát se velice dobře vstřebává, pleť se po něm neleskne.
Nelze opomenout ani jeho velice příjemnou exotickou, exklu-
zivní vůni. Nejen vůně, ale i obsahové složky samotného 
jasmínového oleje jsou svými uklidňujícími účinky v této kom-
binaci výbornou volbou. Do nabídky tak přichází opravdová
novinka, ve formě  exkluzivního preparátu. Exkluzivní je však
nikoli vysokou cenou, ale svými účinky a vůní. 
Preparát bude nabízen v balení po 30 ml, které je pro regene-
rační oleje standardní. Karel Hadek

1921 Jasmínový reg. olej 30 ml Z 266,-/296,-
1922 Jasmínový reg. olej SPF6 30 ml Z 284,-/315,-

Krásně voní…. Prvním pěti objednávajícím bude vonět dvojná-
sobně. Účet bude ukazovat jen nulovou cenu…

Haaretol
Používání tenzidových mycích přípravků na vlasy, tedy 
šamponů, s sebou nejen může přinášet, ale i fakticky přináší
různé problémy, ať již s vlasovou pokožkou, či vlasy samot -
nými. Může jít kupříkladu o stále více se mastící vlasy, ale to
není téma dnešního pojednání. Taktéž  přesušené, matné
vlasy, které se snadno lámou, třepí a někdy i „elektrizují“,
mohou být problémem, byť zcela opačného charakteru. Ono
sice nejde v tomto případě vůbec o vlasy samotné, ale o pro-
dukci tuků, která je zajišťována vlasovou pokožkou. Občas
vídávám nabídku roztodivně zázračných přípravků, jež vlasy,
tedy alespoň dle tvrzení reklamních textů, „regenerují a vyži-
vují“. Vědom si ale skutečnosti, že vlas není tvořen ničím
jiným než keratinem, tedy zrohovatělou bílkovinou, nevím,
zda autoři sami svým (zrohovatělým) výplodům věří, či spíše
mají políčeno na ty, kterým materiálové složení a funkce vlasů
vůbec nic neříkají. Zde pak nutno nalít čistého vínka, a kon-
statovat, že regenerovat lze tak maximálně vlasovou pokožku
(ale nikoli pomocí šamponů, které ji chemicky poškozují),
zatímco vlasy můžeme jedině ošetřovat pro jejich snazší úpra-
vu a lepší vzhled. Samozřejmě, že pokud někdo trpí sníženou
produkcí tuků, je vhodné snažit se jejich tvorbu podpořit, ať
již například prokrvující kosmetikou aplikovanou na vlasovou
pokožku, nebo pravidelnými masážemi vlasové pokožky.

8 www.karelhadek.eu
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Haaretol pak nabízí svoji pomoc v tom smyslu, že vlasům
jejich tukový „mikrofilm“ v potřebném rozsahu napomáhá
obnovit. V principu by bylo možné pro tyto účely použít který-
koli rostlinný olej či tuk, jak se obvykle můžeme dočíst. Zde je
pak na místě nejen maximální opatrnost, ale i nedůvěřivost. 
Rostlinné oleje jsou chemicky značně nestabilní, hlavně pak 
v podmínkách, kdy jsou naneseny na vlasy. Kyslík obsažený ve
vzduchu spolu s UV zářením by přivodily jejich velmi rychlé
žluknutí, a tím i nepříjemný zápach spolu s nutností ještě čas-
tějšího mytí vlasů. Je zřejmé, že mnozí výrobci využívají 
i možností, jež nabízí levná chemie, a své olejové produkty
takto proti žluknutí chrání.  
Haaretol přichází na trh jako (bio)chemicky stabilní preparát.
Ani po aplikaci na vlasech nežlukne. Je bohatý na tekuté rost-
linné voskové formy, dále na vitaminy A a E a vykazuje
ochranný faktor zhruba 4, čímž nabízí vlasům i ochranu před
UV zářením. Lze jej používat na suché i normální vlasy, kte-
rým navrací lesk, zlepšuje elastičnost, zabraňuje jejich
nadměrné lámavosti a třepení. Haaretol také podstatně
usnadňuje rozčesávání vlasů. Jeho použití je velice jednodu-
ché. Do umytých vlasů, ještě dříve než oschnou, vetřeme pár
kapek preparátu Haaretol a vlasy promneme. S Haaretolem se
budou mnohem lépe rozčesávat, po uschnutí mají přirozený
lesk, nelámou se a netřepí, ani neelektrizují. A pokud se
dostaví pocit příliš suchých vlasů až za několik dní po
umytí...? Doporučuji je zvlhčit buď komonicovou vlasovou
vodou, či pleťovým tonikem, a zase nanést pár kapek
Haaretolu do dlaní a vetřít do vlasů. Haaretol sice vlasy nevy-
živí, ani nezregeneruje, ale bude účinným a pro mnohé jistě
vítaným pomocníkem.

Karel Hadek

20 ml C 100 ml E 200 ml G
1406 Haaretol 27,-/30,- 133,-/148,- 213,-/237,-

I vlasy budou překvapeny účinky tohoto preparátu. Při trošce
štěstí se může stát, že budete mezi pěti prvními: Dohodnuto,
bude to zdarma.

Wintershea
Pohled do kalendáře mi žádné velké potěšení nečiní. Dny se
pomaloučku zkracují, sluníčka ubývá a podzim již pomalu
klepe na dveře. A jistě nejsem sám. Jedni se na podzim těší
proto, že láká hezkými dny babího léta, jiné okouzlí pestrostí
barev listí, kterou nám každoročně nabízí. Je zde ale i druhá
skupina, o které jsem ještě před pár lety neměl ani potuchy,
pokud vůbec existovala. Jsou to lidé, jejichž pokožka reaguje
podrážděním na chlad, kterého s postupujícím podzimem
bude přibývat. Jako by již různých přecitlivělostí a alergií nebylo
dost! Ale alergie na chlad…? Po zkušenostech které mi psali lidé
postižení tímto problémem, věřte, že nejde o aprílový žertík na
sklonku léta. Projevy jako silné zarudnutí, záněty, úporné svě-
dění, vyrážky, suchost pokožky či naopak někdy i mokvající
místa jsou o to víc deprimující, že zdroj tohoto „alergenu“ 
– ročním obdobím daný chlad – nelze prakticky nijak vyřadit
ze hry. Dle zprostředkovaných informací se domnívám, že ten,
kdo si toto prožil, prostě musí mít z chladu strach. I psychika je
tedy zatažena do problému jako „potenciální vedlejší alergen“.
Doporučení se zdá být jednoduché – teple se oblékat. Ale ono
to moc nepomáhá. Chlad  si vybírá svoji daň i nadále. Poradit
cokoli je velice obtížné hlavně pak proto, že projevy onoho
problému jsou velmi individuální. Jak taková alergie na chlad
vzniká, lze jen odhadovat. 

(Zeleně zabarvené ceny jsou ceny zaváděcí, platné do 17. 10. 2008.)
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V každém případě bych hledal jednoho z viníků v nedostatečně
fungujícím imunitním systému, stejně tak jako u běžných aler-
gií. Značná část postižených si stěžovala i na „studené nohy,
popřípadě i ruce“. Zde je zřejmá i dysfunkce termoregulace
organizmu, daná nedostatečným prokrvením daných partií.
Lze tedy předpokládat, že jakákoli opatření vedoucí ke zvýšení
imunity a zlepšení prokrvení a termoregulace mohou být
správným krokem vpřed.
Postupné otužování již od konce léta se nabízí jako zajímavá,
byť pro mnohé současně i problematická alternativa. Za zvážení
stojí i vhodné pravidelné koupele v rozmarýnovém či jalovco-
vém koupelovém oleji. Zima s sebou povětšinou přináší i sníže-
nou pohybovou aktivitu, a tím i zhoršenou látkovou výměnu.
Koupele prohřívají, prokrvují, stimulují, aktivují. Avšak vzhle-
dem k individuálnosti projevů chladové alergie si bude muset
každý postižený svou cestičku a způsob, jak alergii v jejích
projevech co nejvíce oslabit, hledat na základě vlastních
poznatků sám.   
Pochopitelně, že i pokožka postižená tímto problémem má své
nároky. Používat zde kortikoidy nepovažuji za vhodné. Nejen,
že psychiku pozitivně neovlivní, dokonce ani se zemskou osou
nepohnou, a tak zima zůstane. Pouze v případě nouze nejvyšší
mohou působit proti zánětům. Jak jsem již několikrát zmínil,
při nízkých teplotách se snižuje produkce vlastních kožních
tuků, které mají dobré termoizolační vlastnosti. Proto je
nezbytně nutné dodávat je pokožce formou vhodného prepa-
rátu ve zvýšené míře. První podmínkou je, aby to byl preparát
bezvodý. Jen tak může chránit pokožku před dalším ochlazo-
váním a bránit odchodu tepla.
Měl by mít i protizánětlivé účinky, protože jde o podrážděnou
pleť, a současně by měl být i jemný.
Mám pocit, že předešlá zima byla „ve výrobě chladových alergií“
velice potentní. Zatímco dříve se chladovou alergií postižený

ozval jen občas, letos se hlásili doslova a do písmene 
pravidelně. Otázka „mohl byste mi poradit nějaký speciální
preparát na chladovou alergii?“, jako by se stala povinnou 
součástí každého dotazu. Tak jsem v laboratoři zkoušel různé
kombinace všeho, co přicházelo v úvahu, a posílal je k odzkou-
šení potřebným. Samozřejmě vždy s prosbou o reference.
Jako základ se nejvíce osvědčil Shea-Butter, tedy bambucké
máslo. Jojoba, třezalka a další rostliny se též přihlásily do
tohoto podivného „zimního“ konkurzu. A tak pomalu vznikal
bezvodý ochranný krém s názvem Wintershea.  Ač si ho většina
uživatelů chválila, jeho možnosti jsou značně omezené. Chlad
je chlad. Sebelepší preparát, před ním může pouze chránit, ale
při delším pobytu v mrazivém prostředí proniknutí chladu až
na pokožku zabránit nemůže. Už i proto, že aplikace na pokožku
je možná pouze v běžném množství a nikoli v centi metrové
vrstvě. Preparát Wintershea se tak stává potřebnou „náplastí“
na daný problém, v žádném případě jej však nelze považovat
za „lék“.

Karel Hadek

5 ml A 50 ml D 100 ml E
2802 Wintershea 30,-/33,- 161,-/179,- 250,-/278,-

Zima ještě nehrozí, ale přesto se vyplatí být mezi pěti prvními…
0,- Kč za preparát jistě zimu neodvrátí, ale možná vykouzlí
úsměv na tváři…

(Zeleně zabarvené ceny jsou ceny zaváděcí, platné do 17. 10. 2008.)

www.karelhadek.eu
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„Chladová alergie“ 
sice nevědecky, ale z vlastních zkušeností

Přestože měsíc září stále ještě patří k teplému ročnímu období,
jeho ochlazující se rána a večery nechávají znát, že podzim již
klepe na vrátka. Již přes deset let se v obdobích chladu potýkám
se zhoršeným stavem své pokožky. Donedávna mě nenapadlo,
že by se mohlo jednat o nějakou alergii a vůbec jsem netušila,
kolik lidí tento problém postihuje. Teprve loni jsem se začala
dočítat o tzv. chladové alergii. Pokoušela jsem se o tomto pro-
blému zjistit víc, jenže informací, které by nějak pomohly, je
poskrovnu. Až jsem na německých internetových stránkách
narazila na jeden obsáhlejší článek, kde mimo jiného i zdlou-
havě vysvětlovali, že v lékařském smyslu toto žádná alergie
není, neboť normálně vyvolaná alergie se nechá řešit protilátkou,
kdežto tento problém – chlad – není materiálního charakteru
a protilátka na něj tedy neexistuje. Důvod, proč tento jev zařadit
mezi tzv. pseudoalergie. Svůj smysl to samozřejmě má, ale
myslím, že by bylo daleko účelnější zabývat se vyřešením
tohoto problému a ne jeho pojmenováním či smyslem, neboť
správný technický termín nic nezmění na nepříjemnostech
projevů této „alergie“. 
Po pročtení různých zkušeností ostatních postižených jsem
zjistila, že u každého se tento problém projevuje jinak. Někdo
píše o otocích a svědivosti, někdo o vysušené, rozpraskané 
a svědivé pokožce, jiný zase o dýchacích problémech a nachla-
zení. V mém případě se to projevuje – suchými a svědivými
místy na pokožce, převážně rukou. S nachlazením žádné 
problémy nemívám. Zajímavé je zjištění, že někdo reaguje jen
na přechod ze zimy do tepla, jiný naopak a také se stává, že
se reakce dostaví v obou případech. Mně osobně přechod 
z tepla do zimy nevadí, horší je to při návratu. 

Dále bylo v článku konstatováno, že krevní a další testy nemají
smysl. S tím ale nesouhlasím, dle mých zkušeností nutno 
přijmout názor, že opravdu nejde jen o samotnou reakci na
chlad, ale že v tělíčku něco nefunguje tak, jak by mělo. Při 
nízkých teplotách, nedostatku slunečního záření a dalších
zimních jevech se tělu určitým způsobem přihorší, a podle
toho pak reaguje. Zde je dle mého nutno zvážit, zda se u posti-
žených projevuje reakce pouze v zimě, nebo mají nějaké problémy
či náznaky i v jiném období. Z rozdílných projevů alergických
reakcí usuzuji, že u každého může být vyvolávající faktor jiný.
Může to být problém látkové výměny v rámci ročního biorytmu,
stejně tak může jít o neadekvátní reakce imunitního systému
na termoregulační proces organizmu. 
Další zajímavostí je, že tímto problémem jsou dvakrát více
postiženy ženy než muži. Teoreticky je tedy možné, že problém
může do jisté míry souviset s gynekologickými problémy.  
Velice mi pomohla i konzultace s paní Vlastimilou Kolarčíkovou,
která mi mnoho věcí objasnila a přivedla mě k úsudku, že důle -
žitou roli může hrát i zhoršená funkce lymfatického systému.
V zimě má totiž mnoho z nás daleko méně pohybu, než je
tomu v teplých měsících, a kožní problémy se právě proto
často objevují v oblasti lymfatických uzlin. V tomto případě by
mohl posloužit Jalovcový koupelový olej, který napomáhá
pohybu lymfatických tekutin a urychluje látkovou výměnu
včetně detoxikace organizmu. Také by mohly být prospěšné
lymfatické masáže a více pohybu, např. na běžkách, běh, tenis
atd. Pro rozproudění lymfy je velice dobré plavání, jenže chodit
pokožku – v tomto stavu – smáčet do „chlóru“, doporučit jaksi
nemohu.
Může to být však i jiný navenek nerozpoznatelný problém,
který zapříčiňuje spuštění této tzv. alergie na chlad.
Pravděpodobně i proto se stále nepřišlo na příčiny těchto 
projevů. Většina postižených uvádí, že byli informováni, že
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vyléčení je asi nemožné. Menšině zabírají protialergické nebo
antibiotické léky včetně mastí. Bohužel, mnozí lékaři, než aby
se pokusili pomoci pacientům zjistit příčinu, raději to řeší
„lahůdkami“ jako jsou např. kortikoidy, kterými v důsledku
páchají ještě větší zlo. Pacienta sice většinou informují, že mu
tyto „léčebné zázraky“ nemohou předepisovat často a ve velkém
množství, ale už neřeknou, z jakého to je důvodu. Tělo se na nich
stává závislým, postupně jich potřebuje víc a víc, až nakonec
přestanou účinkovat úplně a navíc mají jeden vedlejší – ale
podstatný – účinek, a to, že při dlouhodobějším užívaní osla-
bují imunitní systém. (Pokud i Váš imunitní systém podobnou
anti-léčbou utrpěl, mohu vřele doporučit Eleutherococc. Jeho
pozitivní účinky mám ověřeny na sobě. Kromě zlepšeného
stavu to dokazují i výsledky krevních testů). Takže než pod-
stupovat kortikoidové schéma antiléčby, raději volím delší 
a obtížnější cestu, která však postupně nabízí větší úspěch. Je
smutné, že mnoho lékařů své pacienty bere spíše jako zákaz-
níky, které je dobré stále si udržovat. Tady se svým povoláním
řádně sekli… (Omlouvám se těm, kterých se to netýká, ale
těch se to, myslím, dotknout ani nemůže).
Jako jeden z nejdůležitějších faktorů zhoršení považuji psy-
chickou stránku. Myslím, že každý se může pokusit zapracovat
se svou psychikou tak, že se na podzim nebude stresovat 
z nadcházející zimy, ale prostě zimu příjme jako roční období
třeba zimních sportů a radovánek a ne hrůzy a trápení (zima
tu bude stejně každý rok). Pokud se vám toto podaří, myslím,
že máte napůl vyhráno.
Individuálně by pak mohlo být nápomocné užívání tablet 
s výtažkem z třezalky, vitaminem E a rybím tukem.
Třezalkovou kúru bych však doporučila pouze v zimním období,
v době, kdy je nedostatek slunečního svitu. Zde dochází k sen-
zibilizaci pokožky a tuto terapii nelze doporučit v době, kdy již
slunce „nabývá na síle“. Je nutné teple se oblékat, ale je zby-

tečné mít na sobě několik vrstev oblečení, ve kterém se pak
budeme potit a budeme navíc drážděni vlastním potem. Oblékat
se stačí přiměřeně venkovní teplotě. Důležitý je samozřejmě 
i samotný materiál oděvu. Je jasné, že oblečení, které se dotýká
naši pokožky, by mělo být bavlněné, a žádné uměliny, které
nesají pot a mohou dráždit. A hlavně – mělo by být prodyšné.
Omezit vycházení ven, dle mého, by také k ničemu nebylo.
Zkušenost s tím sice nemám, ale předpokládám, že se problém
projeví, i když budeme sedět doma.
Ale přejděme k preparátům. Bylo by dobré začít již při omývání
s používáním sprchovacích nebo koupelových olejů, které nevy-
sušují a nedráždí jako jiné tenzidové přípravky často s chemickou
konzervací. Zde by mohly být nápomocny hlavně SO nebo KO
meduňkový, heřmánkový, levandulový, možná santálový, 
z růžového dřeva. Pro přecitlivělé pak neutrální nebo „jen“ 
Hy-Intima, při zanícené pokožce mohu doporučit čajovníkový.
Pro ošetření pleti se mi velice osvědčily: Aktiderma LY (tu si
nanáším převážně večer, jelikož obsahuje med a je tedy lepivá),
Leciderma Shea a Lipio-Sérum. 
Za účelem ošetření suché pokožky se nabízí: Sheaderm TH,
tělové krémy BodyEm nebo nově nabízená Wintershea.  
Lipio-séra, Sheaderm TH a Leciderma Shea však obsahují
vodu, a proto je používáme minimálně půl hodiny před tím,
než jdeme do mrazivého počasí. Pro aplikaci k okamžitému
přechodu do mrazu je nezbytně nutné použít bezvodý preparát,
nejvhodnější je některý z regeneračních olejů nebo speciální
balzám Wintershea. 
Každému však může vyhovovat něco jiného, zde si každý
musí své specialitky najít sám,  popř. si nechat poradit. Naším
prvním a dle mého i důležitým rádcem je náš nos (ať již při
výběru olejových preparátů či samotných éteráčků), díky kte-
rému získáme první informace, jestli je nám daný preparát
příjemný či nikoliv.    
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Mám také velice zajímavou zkušenost s čistým bambuckým
máslem (Shea-Butter). Považuji jej za jednu ze specialit přírody.
Syn se spálil o koberec a odřenina se mu zanítila a začala hnisat.
První pokus o ošetření čajovníkem nevyšel. Syn se s éteráčky
moc nekamarádí, a tak mě, už ani nevím jak, napadlo udělat
mu zábal pouze s čistým bambuckým máslem. Večer jsem
nanesla silnější vrstvu, překryla papírovým kapesníkem a obvá-
zala. Ráno po sundání obvazu byl všechen hnis v kapesníku
a rána se velice rychle zahojila. Pokud má někdo problémy se
zánětlivou pokožkou, třeba právě v zimním období, a také citlivě
reaguje na éteráčky, určitě to stojí za vyzkou šení. Nemusí 
to však být jen při přecitlivělosti, vyzkoušela jsem tento
postup i u jiných lidí s problematickou (ekzematickou, suchou,
popraskanou) pokožkou, a vždy se velmi dobře osvědčil, a úči-
nek byl vidět většinou již druhý den. K postupu bych snad
ještě dodala, že bambucké máslo je při pokojové teplotě velmi
tuhé a při mých „pokusech“ se mi více osvědčilo jej nerozpou-
štět, ale nechat jen rozehřát v dlaních a poté pomalu roztírat na
postižená místa.
Přeji vám klidný přechod do podzimu a další zimu už přivítejme
s úsměvem a beze strachu.

Lenka Hadek

Všechno je jinak, 
ale nic se nezměnilo…
Zdá se to být už hodně dlouho, uplynulo celých osm let, co
jsem se dozvěděl zajímavou informaci, o které jsem se zmínil
v tehdejší Aromaterapii. Že od té doby došlo k nějakým těm
změnám, asi psát nemusím. Stali jsme se např. členy EU.
Každý den se nám taktéž mění datum. Taky jsme vyhlásili boj

všemu nezdravému. Ze zásuvek nám začíná téci „zelená 
elektřina“, která je tak ekologická, že když za ni dostaneme
účet, vidíme červeně. Snižující se spotřebu pohonných hmot 
u našich autíček stát srdnatě vyrovnává ekologickými daněmi,
které jsou dle mého použity na vše. Na ekologii pak jen omy-
lem. Pan ministr zdravotnictví (škoda, že to nedělá vlastno-
ručně s autogramem) nechává na každou krabičku cigaret
napsat, jak jsou zdraví nebezpečné. Zboží od soudruhů Číňanů
a Vietnamců je pak podrobováno tvrdým kontrolám, jen aby
neobsahovalo nějaké ty škodliviny… A takto bych mohl
pokračovat a pokračovat. Ale nyní už k obsahu sdělení z roku
2000. Při jeho čtení začínám mít naopak pocit, že se nic
nezměnilo… radioaktivní záření, usuzuji, má svůj původ 
v přírodě. A koncentrovaná příroda… tak už sem s ní, a pokud
možno, jak jinak než v biokvalitě.

Státní radioterapie 
aneb ozařované jídlo od „osvícených“ politiků.

Přiznávám, jako dítě školou povinné jsem nebyl nic extra. Že
nelžu, by mi mohli dosvědčit jak učitelé, tak rodiče. A pokud
by tvrdili, že jsem byl extratřída, pak předesílám – i ironie je
jedním ze způsobů, jak se vyjádřit. Přesto jsem, dle mého
názoru, do školy nechodil zcela zbytečně, a do života si nějaké
ty poznatky odnesl. I dnes si živě vybavuji školní hodiny, kde
nám byl nejen vysvětlen původ slova demokracie, ale dokonce
i jeho význam. Od této chvíle jsem se nepřestal těšit na onen
krásný den, který ji s sebou přinese, na život v demokratické
společnosti. Vylučuji, že bych zaspal dobu, ale i dnes se stále
ještě jen a jen těším. Problém není, myslím, ve mně samotném.
Každý, kdo se dostal k moci, sám sebe, až na malé výjimky,
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vždy definoval jako čistokrevného demokrata. A tak nám his-
torie přinesla demokracie lidové, socialistické a bůh ví jaké
ještě, byť v podstatě snad nikdy nešlo o nic jiného, než boj 
o koryta a buzerování občanů za jejich vlastní peníze, neboť
občané jsou současně plátci daní. Pokud by to okolnosti dovolily,
politici by buzerovali i rybičky v akváriu. Ani „počasí posledního
období“ se nijak podstatně nezměnilo. Jisté „oteplení“ je sice
nesporné, ale občan je stále ještě – občas i čím dál více – pova-
žován za nesvéprávného chovance psychiatrické léčebny, za
kterého musí rozhodovat někdo jiný, nejlépe vyšší mocí pově-
řený a neomylností vybavený státní úředník, či bezcharakterním
charakterem obdařený politik. O tom, jak dokonale je rozho-
dováno, se můžeme přesvědčovat každodenně na různých
úrovních. Před časem jsem zjistil, že v obchodních sítích, 
v rámci zákonné ochrany spotřebitele, se musí nacházet defi-
nované druhy potravin v mikrobiálně nezávadném stavu.
Nechci diskutovat o tom, jak dalece je to moudré, když už je
to dokonce zákonné. Pouze mě na některé „lahůdky“, jedno-
duše řečeno, velmi rychle přešla chuť po zjištění, že mnozí 
z výrobců potravin, tedy různého koření, čajů, sušené zeleniny
apod. jsou pro dodržení předepsaných norem nuceni své
„lahůdky“ před jejich zasláním do obchodní sítě zbavit žijících
mikroorganizmů. Dříve než zodpovíme otázku, jak se to dělá,
doporučuji hluboce se nadechnout, usadit se ve stabilní židli 
a připravit resuscitačně působící olej z máty peprné 
v množství větším než dostatečném.
Tyto potraviny se dekontaminují radioaktivním gama-zářením!
Jako přesvědčený demokrat nemám naprosto nic proti radio-
aktivně ozařovaným potravinám, pokud je konzumují autoři
těchto „zdraví podporujících praktik“. Jako člověk zvyklý svo-
bodně myslet a rozhodovat se sám za sebe je však jednoznačně
odmítám vědomě a dobrovolně zařadit do svého potravinového
řetězce. Abych tak mohl činit, a to nejen v tomto případě, potře-

buji pro toto rozhodnutí nutné informace. Konec konců, právo
na informace každému občanovi zaručuje ten nejvyšší zákon
– tedy ústava.
V tomto kontextu považuji za naprosto pokrytecké a nemorální
uvádět na výrobku jako informaci pro spotřebitele jenom jeho
složení a tak podstatná fakta jako je technologie mikrobiální
dekontaminace radioaktivním ozářením prostě zamlčovat.
Nehledě na to, že takový výrobek lze bez problémů označit
„bez chemické konzervace“ či „není chemicky konzervováno“.
V tomto případě sice jde o údaj tak pravdivý, že lze bez výčitek
svědomí přísahat na pětinásobnou smrt vlastní matky, ale jak
jsem již řekl – pravdu může mít každý dle svého názoru 
a někdy i potřeby. Zde ale nejde o něčí pravdu, nýbrž o kon-
statování faktů. A na informaci o takto závažném faktu má,
dle mého, když už ne z titulu slušnosti a lidskosti, pak ale -
spoň z titulu ústavy, nárok každý spotřebitel! Každá takto
„ošetřovaná“ potravina by ze zákona měla být označena údajem
o radioaktivním konzervování, či radioaktivní mikro biální
dekontaminaci.

Karel Hadek (leden 2000)
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I váš guláš může zářit s vládně osvícenou marjánkou

Ministr doporučuje:
OZAŘUJÍCÍ VLÁDA – OSVÍCENÝ LID

www.karelhadek.eu
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Ekologické praní?
Jak všeobecně známo již dlouhá léta se zabývám vývojem 
a výrobou kosmetiky. V oblasti kosmetiky pak dostávám i mnoho
dotazů. Některé se týkají pěstování krásy, většina však má
blíže ke zdraví, než jen ke kráse. Krom těch běžných jsou zde
dotazy i na domácí čtyřnohé miláčky ve vztahu k aromaterapii
a, což mě celkem zaráží, velice často i dotazy na prášky na
prádlo, včetně otázek, zda jaksi by zde nebylo něco „eko“.
Nutno uvést, že není a ani nic nechystám. Nejen, že jeden
nemůže dělat všechno, ale kůže člověčí z pohledu čištění je
úplně něco jiného než prádlo a jeho praní.. 
Snad jen detail z „čištění“ pokožky. Veškeré nečistoty, které na
ní ulpí, zůstávají na jejím povrchu. Jejich odstranění  nevidím
jako žádný velký problém… O tom už jsem ale nesčetněkrát psal.
Textil má naprosto jinou strukturu než pokožka, dobře ho
vyprat prostě dá práci. A tak, zatímco někdo používá tenzidy na
očistu pokožky (pěny do koupele, sprchovací gely, šampony
apod.), prakticky stejné tenzidy, tedy identický základ, s jinými
aditivy od výrobců dávají vzniku čisticích prostředků, včetně
prášků na prádlo… 
Tenzidy v oblasti hygieny lze zcela jednoduše ku prospěchu
pokožky vyloučit a nahradit, např. olejovými preparáty.
Pokožku jako jeden z lidských orgánů musíme co nejvíce šetřit,
abychom ji nepoškodili, a volit jemné, nejlépe fyziologické
očistné postupy. Pokud chceme vyprat prádlo, jsou k tomu
potřeba celkem agresivní chemikálie. Chceme-li používat něco
„přírodního...“ či ekologičtějšího, pak je to zase horší s tím
prádlem.
Když jsem se kdysi dočetl o oněch mýdlových oříšcích někde 
z Indie, předpokládal jsem, že to nebude žádná sláva. Pocho -
pitelně, že jsem ale neváhal a dle německého přísloví, které by se
nechalo volně přeložit jako „vyzkoušet je lepší nežli nekonečně

studovat“, jsem je za drahý peníz zakoupil a vypral prádlo.... 
Výsledek zhruba splnil má  očekávání... Jemná příroda nestačí
s dechem chemickým silákům.... Prádlo bylo „technicky chápáno“
vyprané, věcně posouzeno zaprané… 
Je hezké, že se lidé snaží ekologicky uvažovat i v této záleži-
tosti, ale domnívat se, že když to jde s pokožkou, že to může
jít i s prádlem, je scestné.
V případě prádla požadujeme jeho běloskvoucí čistotu.
Potřebujeme jej zbavit potu, tuku, občas i marmelády, kávy,
kakaa i mnoha dalších nečistot. U prádla pak se nečistoty
dostávají do vnitřní struktury textilu, drží se tam zuby nehty,
a použití tenzidů je prakticky nevyhnutelné. Čím agresivnější
tenzid (vysoká hodnota HLB), tím lépe vyprané prádlo.
Byť i zde nutno dodat, že i ty nejagresivnější tenzidy jsou na
nečistotu v textilu jen „slabým čajíčkem“. Proto výrobci přidávají
do prášku další aditiva, jako jsou např.: silikáty, které způso-
bují změkčení vody, a umožňují tak tenzidům jejich lepší
funkčnost a zabraňují usazování vodního kamene. Silikáty 
v kombinaci s jádrovým mýdlem pak také slouží regulaci, v tomto
případě snižování, pěnivosti pracího přípravku. Alkalické
složky, způsobují nabobtnávání textilních vláken, ze kterých
se pak nečistoty lépe uvolňují. 
V prášcích na prádlo nachází uplatnění i různé druhy enzymů,
které pak dle své účinnosti štěpí různé nečistoty. Tyto pak, aby
jejich funkčnost nebyla neutralizována, potřebují ke své činnosti
nižší, maximálně střední prací teploty. Dále se v prášcích na
prádlo nachází i látky – lapače nečistot – které zabraňují
tomu, aby se uvolněné nečistoty usazovaly zpět v textilu.
Snad jen jako zajímavost lze uvést i chlorid sodný, neboli
kuchyňskou sůl, jejíž funkcí je udržovat prášek na prádlo 
v sypké formě. A protože sůl je levná, pak hlavně v levných
prášcích na prádlo je jí někdy daleko více než by si ekologie
zasloužila….    
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Pokud tedy chceme ekologicky prát, a v tom by nám měli
výrobci vyjít vstříc, část peněz ze svých zisků by měli věnovat
na informování spotřebitelů na úkor dezinformující reklamy. 
Vlastní zkušenosti, že není prášek jako prášek, jistě již každá
pradlenka udělala. Tedy v kontextu pracích účinků. Stejně tak
tomu je i z hlediska ekologického. Např. prací agresivitu ten-
zidů z hlediska ekologického není potřeba považovat za pod-
statnou. Z tohoto pohledu je důležitá jejich rychlá odbouratel-
nost ať již v čističkách vody či přírodě. V principu lze konsta-
tovat, že by měly být používány jedině tenzidy vyrobené
výhradně z rostlinných surovin a nikoli minerálních olejů. Na
závěr bych už snad jen uvedl, že při psaní tohoto článku jsem
prohlédl značné množství obalů prášků na prádlo. Na jednom
z nich jsem dokonce našel i výstrahu, že jej děti nesmí poly-
kat. Dospělí tedy asi ano…  Bohužel ani jeden jediný výrobek
neobsahoval byť sebemenší informaci o ekologičnosti. Zde se
zase bude muset čekat, než se euro-zákonodárci proberou.

Karel Hadek

462 z 514
Ani ve snu by mě nenapadlo, jakou odezvu bude mít soutěž
vyhlášená v Aromaterapii 2/2008. Otázka nebyla těžká, zněla,
jak se jmenuje modře kvetoucí siličnatá léčivka v záhlaví
webových stránek česky a latinsky. Přišlo celkem 514 odpovědí.
Z toho pak bylo 462 odpovědí levandulových – tedy správných.
Z počátku jsem dokonce potvrzoval doručení odpovědí, ale
pak jsem to musel vzdát. Práce na novém katalogu a nové
Aromaterapii mi zabraly všechen čas. Další řádky prozradí
výherce. Všem, kteří se zúčastnili, děkuji, výhercům pak bla-
hopřeji, a těším se na setkání v některé z dalších soutěží…

Karel Hadek

1. cena: volný výběr preparátů v hodnotě 1000,- Kč 
Jitka Vilémová,  Brno
2. cena: volný výběr preparátů v hodnotě 750,- Kč
Milena Plištilová, Přelouč
3. cena: volný výběr preparátů v hodnotě 500,- Kč
Monika Moravcová, Háj ve Slezsku
4. cena: volný výběr preparátů v hodnotě 300,- Kč
Ivana Pešková, Seč
5. cena: volný výběr preparátů v hodnotě 300,- Kč
Pavlína Marešová, Ústí n. Labem
6. cena: volný výběr preparátů v hodnotě 150,- Kč
Alena Kučerová, Kralovice
7. cena: volný výběr preparátů v hodnotě 150,- Kč
Naděžda Šlachtová, Krmelín
8. cena: volný výběr preparátů v hodnotě 150,- Kč
Jiřina Osladilová, Olšany
9. cena: volný výběr preparátů v hodnotě 150,- Kč
Dušan Vašíček, Frýdek-Místek
10. cena: volný výběr preparátů v hodnotě 150,- Kč
Renata Spoustová, Metylovice

Paní Monika Moravcová z Háje ve Slezsku nám kromě správné odpovědi na soutěžní
otázku zaslala i  fotografii z levandulové dovolené ve Francii.
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Dobrý den, pane Hadku,
dovolte mi, abych se na Vás obrátila s dotazem ve věci vývoje
kosmetických materiálů. 
Z mých zkušeností vyhledávají kosmetické služby klientky
převážně od 35 let, tzn. „majitelky“ zralé až stárnoucí pleti.
Jsou nespokojeny s unavenou pletí dekoltu a krku. 
Ruce jsou na tom obdobně. Chci jim nabídnout možnost ošet-
ření Vaší kosmetikou, bezskalpelový lifting, které by nemělo
obsahovat více než deset kúr, aby byl vidět efekt. Vím, že takové
možnosti u jiných kosmetických značek jsou. Zajímá mě, zda
je možné vyvinout ve Vaší laboratoři takový materiál výhradně
pro salonní ošetření přírodní kosmetikou. 
Stejně tak něco, co by řešilo, ať už deseti kúrami, nebo jako
součást běžného kosmetického ošetření, otoky očního okolí.
A můj snad prozatím poslední dotaz se týká materiálu vhod-
ného k aplikaci celotělového peelingu.
Vím, že Váš čas je velmi vzácný. Děkuji předem za Vaši odpověď.
Přeji Vám krásné dny.

Zdeňka B.

Vážená paní Zdeňko,
děkuji Vám za Váš mail i důvěru, se kterou se na mě obracíte
s Vašimi podněty.
Musím přiznat, že se mi stejnou měrou líbí, jakož i přivádí 
do rozpaků. Jako chemik se zabývám různými surovinami 
využitelnými v kosmetice již od mládí. Poznatky mě přivedly 
k používání ingrediencí rostlinného původu tak dalece, jak jen
to je možné. Více než poslední čtvrtstoletí kosmetiku dokonce
i vyrábím. Pohled do katalogu preparátů KH a časopisů
Aromaterapie mi pak dovoluje jedním dechem prohlásit, že to,
co navrhujete, buď již v nabídce je, a nebo vyrobit nejspíše
nelze. Zde si neodporuji v tom, co říkám, je to spíše otázka
úhlu pohledu na věc. Chápu, že s přibývajícími roky člověk

krom rozhledu (termín moudrost raději nechám spát) získává
i vrásky, pleť se unavuje, prostě stárne s námi. Na Vámi jme-
novaných partiích – dekolt, krk, obličej, ruce – se nikoli čas
sám, ale vlivy povětrnostních podmínek projevují daleko
aktivněji. Právě na tyto tělesné partie je nezbytně nutné dbát
preventivně od mládí, a to permanentně, jakož i adekvátně 
a regenerativně. Stárnutí pokožky sice zabránit nelze, ale
tento proces lze podstatně zpomalit. Zde pak Vámi navržená
kúra deseti ošetření může být, dle mého názoru, jen a jen
jakousi motivační ukázkou regenerativně-protektivního 
ošetřování pleti. Celá tato kúra by měla sloužit k zviditelnění
výsledků odborného, aktivního a především fyziologického
ošetřování pleti. Posláním této kúry by pak mělo být „vyprovo-
kování" účastníků tohoto programu k takovéto každodenní
péči i v budoucnosti. Vzhledem k tomu, že povadlost a stárnutí
pokožky není záležitostí desetinásobných negativních vlivů či
kúr, nelze přemýšlet nad tím, že by desetinásobná pozitivní
kúra mohla způsobit více než jen efekt. Nám však nejde 
o levné (byť mohou být drahé) efekty krátkého trvání, ale 
o dlouhodobý, faktický účinek.  
Dovoluji si tvrdit, že aromaterapeutická kosmetika KH zcela
jednoznačně splňuje nároky na preparáty pro tyto účely. Jako
hlavní důvod bych definoval jak fyziologičnost  preparátů, tak
i absenci chemické konzervace, která nejen běžně poškozuje
symbiotickou mikroflóru, ale má mnohé další negativní vlivy,
které se prostě zametají pod koberec. 
Pro uvedené účely jsem schopen jmenovat relativně velké
množství preparátů, které pokožku ošetřují fyziologicky, tedy
respektují její emulgaci, pH a podobně. A nejen jmenovat, ale
jejich jmenování i opodstatnit a zdůvodnit!        
Pro názornost bych se na tomto místě rád zaměřil na ošetřo-
vání rukou, které jste též zmínila. Na rukou se nachází nejvíce
namáhaná a stresovaná pokožka. Její stav velmi často nebývá
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problémem jen kosmetickým, ale doslova i zdravotním. Na
ošetřování rukou jsem vyvinul, a firma AKH nabízí, jedinečnou,
extrémně účinnou regenerační technologii. Za pomoci prepa-
rátů Sheaderm TH, Balnaru TH (popřípadě i dalších) a termo-
rukavic lze dosáhnout jedinečných výsledků. Popisovat dosažené
výsledky nepovažuji za dostatečně prokazatelné a informativní.
Zde je nutno si nechat ruce párkrát ošetřit… Teprve poté se 
z oblasti vyprávění dostáváme do oblasti faktů. Účinky pak
lze vnímat, je to vidět na zlepšeném stavu i vzhledu pokožky
rukou. Ti, kteří trpí revmatizmem, to pocítí i ve formě úlevy 
od bolestí.   
Dále bych znovu rád poznamenal: Krása a mladistý vzhled
pokožky pouze na první pohled je věc jedna, a zdraví pak
druhá. Pokožka je jen jedním z orgánů biologického komplexu
zvaného člověk. A tedy stejně tak jako Vámi zmíněné otoky
kolem očí, i ostatní problémy nepovažuji za lokální záležitost,
spíše bych řekl za problém celého organizmu, který se takto,
lokálně, projevuje. Je záležitostí kosmetičky, aby odvedla profe-
sionální práci a posoudila, zda jmenované otoky jsou způsobeny
např. „jen“ nadměrným zatěžováním očí (prací u počítače
apod.), či jde-li o problém zdravotní, který je nezby tně nutné
řešit ve spolupráci s lékařem. Otoky očí nemusí být zrovna od
počítače, ale mohou být důvodem nemoci – alergie, špatná
funkce štítné žlázy, ledvin, jater… Srdíčko nemusí být 
v pořádku, jakož i vysoký krevní tlak se takto může projevovat.
Tady nemůžeme uvažovat na úrovni zmíněné kúry, či běžných
kosmetických ošetření. Byť…., u „jen“ unavených a oteklých
očí se velice osvědčil preparát Lympha Pack, který se nanáší
formou masky v oční krajině, či obklady s jalovcovou pleťovou
vodou, kdy se kosmetický tampon zvlhčený jalovcovou pleťovou
vodou přikládá přímo na oči a oční krajinu.
Na závěr ještě pár slov k dotazu ohledně celotělového peelingu.
Z tohoto pohledu akceptuji pouze to, co bych označil jako

spontánní fyziologický peeling, který probíhá permanentně.
Naše tělo každodenně odvrhne několik gramů zrohovatělé
pokožky, která přestala být funkční.
Toto odvrhování pokožky bych označil jako „přirozený očistný
proces“. Odstraňování napomáhá přirozeně i otěr pokožky 
o oblečení, stejně tak i otírání pokožky osuškou po koupeli či
sprchování. Pokud zrohovatělá vrstva není spontánně orga-
nizmem odvržena, není dle mého názoru „mrtvá“, protože je
funkční! Jako mrtvou ji může prezentovat nikoli kosmetolog,
ale pouze „kožní funebrák“, který z jejího předčasného odstra-
nění má zajištěn profit… Kdyby nic jiného, chrání mechanicky
a fotoprotekticky spodní vrstvy pokožky jak před poškozením,
tak před nežádoucími kontakty s okolím. Domnívám se, že její
odstraňování (pokud není zdůvodněno medicinálně) není žádoucí,
ba právě naopak zásahem do přirozené a organizmem regulova-
né funkce. Pro mě by opravdu nebyl problém v laboratoři vyro-
bit peelingy, ať již chemické (třeba AHA kyseliny), mechanické
(začínaje lógrem z jemně mleté kávy a pseudovědeckým 
básněním o kofeinu, přes jemný saharský písek s proklamova-
nou fatamorgánou Kleopatry v pozadí, až po moučku z pecek
mandlí, neboť mandle se v kosmetice používají od nepaměti…).
Málem bych úplně zapomněl enzymatický peeling! Ale úcta 
k funkční a zdravé pokožce, která zpětně není nic jiného než
„obal zdravého a funkčního spoluobčana“, mi říkají jedno-
značně, dej od toho ruce pryč…     
Doufám, že Vám moje názory a informace poslouží, a těším se
na případnou spolupráci.

Karel Hadek
Z téměř neznámé suroviny 
z Afriky, bambuckého másla,
se stal hit kosmetiky. Nejen
excelentními vlastnostmi, 
ale i příznivou cenou.

www.karelhadek.eu
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Aroma a nováčci...
Aromakosmetika – olejová kosmetika Karla Hadka – se mi
představila v roce 1992 v podobě regeneračního oleje Dianta
(nyní Althea) a regeneračního krému na akné Viana (nyní
Aknette). Lehce mne oťukávala i dalšími preparáty. Až po
vyzkoušení různých „zázračných“ preparátů s AHA kyselinami,
solemi z Mrtvého moře, bahnem a řasami, jsem se rozhodla
pro její používání v praxi kosmetičky-masérky. Nabídla mi
možnost pohrávat si s vůněmi a vytvářet preparáty pro každou
klientku podle její nálady a potřeb. Každý člověk má jiné potíže,
prožívá jiné situace a jiné emoce. Byla to úplná alchymie, a já
se tak trochu vrátila do (bio)chemické laboratoře. Aroma -
kosmetika je jednou z možností aromaterapie jak pomáhat
našemu tělu i duši. 
V poslední době mi přichází nové klientky, většinou maminky
malých dětí, které tuto kosmetiku teprve objevují a bývají 
i zmatené nad záplavou možností využití olejů, krémů a éte-
ráčků. Pro ty z nás, kdo aromakosmetiku používáme, se to
stalo samozřejmostí, ale co ti noví? Máme tu novou generaci,
a buďme rádi za jejich zájem. Oni budou utvářet naše okolí 
a vychovávat naše vnoučata. Aromaterapie je cestou, která
má co nabídnout každému, pokud v ni alespoň trochu věří.
Aromaterapie je cestou z minulosti do budoucnosti. Dnes je
však přítomností, a tak se snažme provonět svět okolo sebe 
a naučit milovat přírodu i naše děti. Je čas začít! 
Ale kde? Co vybrat pro začátek? V aromakosmetice je vše krásné
a voňavé a tolik potřebné... Začnu u nejmenších, na nich
maminkám záleží nejvíce. Když se miminko narodí, je tak trochu
cizincem, opustilo tělo matky, kde plavalo v plodové vodě, 
a teď je okolo sucho a chladněji. Kůže si vytváří kožní film.
Abychom byli trochu nápomocni, přidáme do koupele KO Baby
nebo levandulový či meduňkový, které tělíčko nejen promastí,

ale i uklidní, a sny budou andělské. Miminka potřebují hodně
dotyků, a tady našla uplatnění masáž voňavým olejíčkem.
Naše ovzduší dráždí nosní sliznici, ale té pomůžeme nosním
olejíkem. Novinku z minulé aromaterapie – dětský mycí
mandlový olej – jistě uvítá a ocení nejedna maminka při 
přebalování. Na ošetření postačí dvě kapky mycího oleje 
a mokrá žínka. Pokud by vznikly opruzeniny, potřeme pokožku
jedním z baby krémů, či ještě lépe olejíčkem Baby. Nálady dětí
můžeme ovlivnit použitím vůní v aromalampách nebo přímo
v postýlkách. Vybraný olejíček nakapeme na látkového med-
vídka, speciálně vyrobeného k tomuto účelu (i doma), kterého
pověsíme do rohu postýlky. A které éteráčky použijeme?
Levandule a anýz uklidní temperament před spaním, manda-
rinka a pomeranč zlepší náladu, rozmarýn a citron pomohou
proti apatii a pro dobrou paměť se osvědčí třeba meduňka,
majoránka a grapefruit. Eukalypt, tymián a borovice prokáží
své služby při nachlazení. Možností je mnoho a jenom maminka
pozná, co bude nejlepší. V aromaterapii platí dobrého pomálu,
proto opatrně s dávkováním.
Dítě je spokojené, je-li v harmonii s maminkou. Klidná, zdravá
matka je základem všeho, celé rodiny. A jak na to s aroma -
kosmetikou? Pokusme se společně... Přišla chvíle, kdy děti šly
spát a manžel kouká na fotbal v televizi. HURÁ, chvilka pro
sebe!!! Vklouznu do koupelny, zapálím svíčku, napustím vodu
do vany a přidám nějaký koupeláček (v sadě testerů koupelových
olejů je jich hned 18 druhů). Nežli se vana naplní, a tím pro-
voní celý byt, vezmu odličovací olejík (HY neutrální) a nanesu
6 kapek na obličej a krk. Ruce navlhčím, vodou a prsty lehce
prokroužím obličej. Poté jej otřu mokrými vatovými tampóny.
Následně pokožku ošetřím pleťovou vodou, nanesu masku 
a vklouznu do vany. Začtu se do knihy, nebo se zaposlouchám
do relaxační hudby a nechám se unášet na vlnách klidu, 
v prostředí provoněném koupelovým olejem. Pokud by se zdála
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nabídka KO nedostatečná, připravíme si lázeň dle své fantazie
za pomoci neutrálního KO a éteráčků. Jako základ k přípravě
můžeme použít i teplé mléko nebo rostlinný olej. Při volbě
vůně a množství éteráčků budeme zase opatrní, méně znamená
více... Po relaxační koupeli necháme stéci kapky vody z našeho
těla. Maska se mezitím pomalu vstřebala a co zůstalo, lehce
otřeme papírovým kapesníčkem. Před tím však můžeme udělat
krátkou masáž. Teď je na místě popřát dobrou noc a krásné
sny. Třeba se nám bude zdát o ránu s aromakosmetikou...
Zvoní budík, vstávám, jdu do sprchy, pouštím vodu a beru
sprchovací olej Cellu-Therap nebo rozmarýnový. Pár kapek 
roztírám po těle a probírám se aroma vůní. Na zubní kartáček
nakapu zubní olej a pohladím zuby a dásně. Obličej ošetřím
HY neutrálem, pleťovou vodou bez alkoholu a krémem nebo
regeneračním olejem. A který krém nebo olej je pro vás vhodný?
V tom vám nejlépe poradí kosmetička, masérka, aroma tera -
peutka, to vše v jedné osobě... 

Michaela Švorcová, E-mail: salonaura@seznam.cz

Máslo v prášku…?
Kakaové máslo patří k tradičním surovinám, které mají velmi
dobrý „zvuk“ i v kosmetice. Nejen dobrý zvuk, ale i velice 
příjemnou, typicky kakaovou vůni. Je to dáno jeho původem 
i složením. Získává se z kakaových bobů, jejich rozemletím,
ohřevem, následným lisováním a filtrováním, čímž se zbaví
mechanických zbytků kakaových bobů. Jeho specifických
vlastností bylo daleko více využíváno v minulosti. Tehdy 
chemický průmysl nenabízel syntetické látky s podobnými
fyzikálními vlastnostmi za nesrovnatelně nižší cenu, a proto
kakaové máslo sloužilo jako komponenta spoluurčující konzi-

stenci preparátu. Snad jen jako kuriozita, kdysi byly čípky
vyráběny výhradně z kakaového másla. Dnes bychom asi
nenašli jediného výrobce čípků, který by v této oblasti neza-
měnil kakaové máslo za syntetické tuky.
Při běžné, tedy pokojové teplotě se jedná o celkem pevný tuk,
který se stává tekutým právě při tělesné teplotě. Jakou má 
prodejní formu, o tom rozhoduje i konečná forma jeho zpraco-
vání. Lze jej jako tekutinu napustit do soudků, kbelíků či dóz,
nechat ztuhnout a potom skutečně získáme pevný tuk žluté
barvy, který na první pohled běžné máslo připomíná.
Manipulace, hlavně pak odvažování másla, je relativně velmi
obtížné právě pro jeho tvrdost při běžné teplotě. Proto se na
trhu nachází v poslední době i jeho prášková forma, která je
daleko příjemnější pro manipulaci, např. i při zmíněném odva-
žování. Této formy je dosahováno tím, že tekuté kakaové
máslo je pod značným tlakem tryskami rozprašováno do mra-
zicího boxu, kde tyto mikrokapičky okamžitě tuhnou.
Důsledkem je „kakaové sněžení“ v mrazicí jednotce. Takto
vzniklý prášek kakaového másla je pak balen a dodáván na
trh. Výše uvedená technologie je obzvlášť výhodná právě tam,
kde odběratelé požadují malá množství této suroviny, tedy např.
kosmetičky, maséři a podobně. Surovinu netřeba znova ohřívat,
rozpouštět, odlévat a následně zase nechat tuhnout což, je
výhodné nejen z hygienických, ale i ekonomických důvodů.
V době, kdy ceny stoupají a stoupají, potěší jak úspory za
elektri ckou energii, která by byla na ohřev, do tekuté formy
nutná, tak i zkrácené manipulační časy. Snad ani nemusím
uvádět, že další použití je zcela běžné jako u pevného tuku.
Necháme jej ohřát na zhruba 40 °C, a práškové kakaové máslo
se změní na „kakaově vonící olejíček“.

Na trhu je i kakaové máslo
ve formě peciček.
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Něco málo o některých posledních
novinkách...
Jarní dítě pana Hadka se jménem Leciderma nás velice potěšilo.
Otevření dózičky je otevřením vrátek do zahrady. A co teprve
natření se krémem... to je procházka květinovou zahradou.
Někdo vnímá vůni ,,živých květů“, šeříku, konvalinek, lilií...
která tam je? Každá uživatelka našla tu svoji a to je na tom to
nejkrásnější. Leciderma N se stala nejžádanějším a nejprodá-
vanějším z krémů. 
BodyEm Roy je mladší z dětí, ale ani on není pozadu. Proč
kupovat 50 ml když je v nabídce i dóza s 250 ml. Příjemná vůně
„růží“ s nadnesením citrusů, a máme dojem, že se vznášíme.
Oba krémy mají příjemnou, a přitom tak rozdílnou konzistenci.
Lehce se roztírají a dobře vstřebávají. Možnost jejich použití je
opět široká. Leciderma se mi osvědčila nejen jako krém 
a maska, ale i jako základ ke kosmetické masáži obličeje, krku
a dekoltu. Dobře působí na lupénku i atopický ekzém. BodyEm
Roy, coby tělový krém, na obličeji dělá zázraky a nejen tam.
Tam kde kortikoidy ,,napáchaly dobro“, je velmi úspěšně ruší.
Růže vzbuzuje důvěru, posiluje jak nervy, tak vysušenou
pokožku. Citrus osvěžuje a ladí na jemnou notu naděje…
Prostě andělská hudba..
Sprchový olej Meduňka, na ten jsme dlouho čekali. Jako specia-
litu jej ocení především ekzematici. Sprchové oleje jsou v oblasti
hygieny pro mě stálicí,  jistotou i samozřejmostí. Každý rok si
přeji dostat je k Vánocům v dárkovém balení, a stále nic...  
Je zde však i novinka, kterou jsem včas nedocenila, ba dokonce
podcenila. Nyní se velice omlouvám, dokonce kaji. Když se
objevil v nabídce Dr.Voštěp, tak dobře...příjemná, osvěžující,
až trochu chladivá vůně máty. Ale já jsem zmrzlá i v létě, takže
po velké námaze ano, ale jinak jsem ho nedokázala ocenit.  

V květnové objednávce jsem lehce zabrousila na Lecitol. Tak
budiž, zkusím to.... Pan Hadek to na kurzu předváděl s ručním
mixérem, velkou nádobou a  velkým množstvím preparátu. 
Co pak ale s tím? To přece musí jít i s malým mixérkem na
kapučíno! Vyzkoušela jsem to, a ono to jde, a je to doslova
super. Emulze, která vznikne je skvělá – to opravdu nevíte, co
s ní a kam s ní dřív. Velice pěkně se vstřebává, pokožka je 
hlaďounká, sametově jemná a není mastná. (Stejná byla moje
zkušenost s Lipio sérem. Pokožka ho přímo hltala a volala:
ještě, jěště...) K Lecitolu můžete přidat i éteráčky jaké se vám
zlíbí a následná otázka zní: „Je libo masáž, koupel či sprchu...
nebo snad ještě něco jiného?“ Pokud po koupání, sprchování
či jiném ošetření pokožky  lecitolovou emulzí potřebujete obléci
šaty, nemusíte mít obavu z jejich umaštění. Lecitol se přestěhuje
do pokožky, nezůstane na ní.
Ještě ho musím vyzkoušet na vlasy.
Lecitol jistě ocení diabetici, kteří mívají pokožku na nohách
velice slabou, bolavou a hlavně náchylnou k častým poraně-
ním. Emulze se nemusí vtírat silou, vstřebává se doslova
sama, stačí když si s ní nohy jen lehce pohladíte. Při otocích
přidejte pár kapek jalovcového éteráčku a po pár minutách
budete chudší i o trochu vody.
Série preparátů Cellu-Therap na celulitidu je super, na lymfu
působí taky, a po koupeli a masáži následuje zábal. I tyto 
preparáty jsem co do účinku podcenila.
Nyní si jdu namíchat Lecitol s éteráčky na zrychlení látkové
výměny a budu se těšit, že po jalovci a jeho éterických kama-
rádech se budu nejen dobře cítit, ale i trocha vody se zbavím...
Příště vám dám vědět, jak to dopadlo...

Michaela Švorcová – kosmetička
salonaura@seznam.cz
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Pozvánka, aneb…
kurz aromaterapie u minerálních vod.

V únoru letošního roku jsme měly příležitost setkat se s panem
Hadkem, a protože se nám spolu hezky povídalo, slovo dalo
slovo, a plán uskutečnit kurz aromaterapie v lůně největších
moravských lázní byl na světě. Malebné městečko na říčce
Šťávnici, posazené do krásné chráněné krajinné oblasti Bílých
Karpat, nabízí kromě pohody a klidu navozujícího prostředí,
především své slavné bohatství vyvěrající z nitra země.
Léčivou sílu těchto minerálních pramenů máte nyní příležitost
skloubit s účinky a vůní aromaterapie, o níž se vše podstatné
dozvíte od samotného pana Karla Hadka na základním 
kurzu, který se koná ve dnech 3.–5. 10. 2008 v Luhačovicích
– Pozlovicích nedaleko místní přehrady v prostorách stylového
rodinného hotelu Ogar, ve kterém se také můžete za zvýhod-
něnou cenu ubytovat. Na kurzu vás čeká nevyčerpatelné
kvantum informací, praktická ukázka ošetření preparáty ,
budete mít možnost si každý preparát „osahat a očichat“ 
a vybrané lahůdky za mimořádně výhodné, kurzovní ceny 
i pořídit. Každý absolvent obdrží certifikát potvrzující absolvo-
vání tohoto kurzu. Kurzovné činí 1.000,- Kč (bez ubytování 
a stravy). 
Případné dotazy ohledně kurzu volejte  na telefon č. 723 216 513
(Michaela Semelová).
Své závazné přihlášky zasílejte na emailovou adresu: aroma-
terapie-luhacovice@email.cz. Informace o hotelu Ogar a cenách
ubytování (sleva 10 % pro účastníky kurzu) viz www.ogar.cz. 

Na setkání s Vámi se těší Michaela Semelová a Jitka Ponczová.

Milý pane Hadku,
nedá mi to, abych Vám nepoděkovala, a věřím, že za všechny
účastníky víkedového brněnského kurzu Aromaterapie.
Přípravky používám asi 3 měsíce, a vše, co jsem měla nejas-
ného, jste mi neopakovatelnou formou objasnil.
Na kurzu jsem se cítila výborně, byl opravdu velkým přínosem
a důvodem přemýšlet i o věcech, které neřešíme, dokud se
neobjeví potíže. Ještě jednou moc děkuji za vše, co pro nás,
myslící spotřebitele, děláte a přeji hodně krásných zážitků při
práci s Vašimi voňavými děťátky. Prosím vyřiďte velký dík 
a obdiv i paní kosmetičce. S pozdravem Dana Krejčová

Vysoký krevní tlak – kdo ho
dnes nemá...
Najít dříve narozeného člověka, který by neměl vysoký krevní
tlak je dnes docela problém. V minulosti byli takto „postiženi“
starší lidé kolem padesátky. Dnes není výjimkou, když se léčí
na vysoký krevní tlak i lidé před čtyřicítkou. Tradovalo se, že
tato nemoc postihuje častěji muže než ženy. I to se v dnešní
době jaksi srovnalo. Čím to je? Od nikoho, kdo se léčí na vysoký
krevní tlak, jsem se nedozvěděla, co mu tuto nemoc způsobilo.
Ptala jsem se i lékaře, a bylo mi řečeno, že je to civilizační
nemoc, a nelze zjistit, co konkrétně je příčinou. Faktorů je údaj-
ně velice mnoho. Takže se to musí okamžitě léčit léky, aby
nevznikly daleko větší problémy.
Mám 55letou známou, která se stará o své zdraví, dbá na
výživu a využívá i možností nabízených aromaterapií. Ve
svých letech neužívá žádné léky. Nyní přišla o zaměstnání a to
jí velice zasáhlo. Dostala se do takového stavu (deprese), že
vyhledala lékaře a byla na nemocenské. 

www.karelhadek.eu



Jelikož se nedovedla s touto skutečností vyrovnat, na doporu-
čení lékaře začala užívat uklidňující léky (antidepresiva), aby
tuto situaci zvládla. Po týdnu užívání zjistila, že se s ní děje
něco, co neznala. Byla apatická ke všem činnostem a „bušilo“
jí srdce. U lékaře se zjistilo, že má vysoký krevní tlak (190/110).
Také tep měla přes 90. Když se ptala lékaře, zda to nemohly
způsobit uklidňující léky, dozvěděla se, že ty právě naopak
tlak ještě snižují. Ať pokračuje v léčbě, a když se do týdne tlak
neupraví, že dostane další léky na snížení krevního tlaku.
Nějak se s tímto vysvětlením nemohla vyrovnat, a rozhodla se
léky neužívat. Začala více cvičit, relaxovat, pracovat, číst,
vzdělávat se. Při další kontrole měla tlak mnohem nižší a blížil
se normálu.
Toto je ukázka případu, kdy se neužívají žádné léky, pak se po
užití léku objeví problém, a my můžeme snadněji odhadnout,
zda nám to mohl způsobit užívaný lék. Pokud užíváme mnoho
léků, většinou si ani neuvědomíme, co problém způsobilo.
Prakticky všechny léky mají nežádoucí vedlejší účinky, a takto
se může projevovat jeden z nich. „Ale vždyť léky na tlak užívá
skoro každý...“ I tady může Aromaterapie pomoci.
Všichni máme známé a naši blízcí je mají také. Většinou stej-
ného věku jako jsme my, a tak přijde řeč i na zdraví. Když se
dozví, že těsně před šedesátkou, nebo i docela dlouho po ní se
nemusí užívat léky a nemusí nic bolet, začnou se zajímat – jak
je to možné, jak na to.
Toto je zkušenost našeho známého, který se již dlouho léčí na
vysoký krevní tlak a problémy s prostatou. Chtěl vědět, čím by
si mohl pomoci on.
Doporučila jsem mu eleutherococcový extrakt 3× denně 15
kapek, aby si posílil imunitu. Také éterický olej z máty peprné.
Když ji vyzkoušel, zjistil, že se mu lépe dýchá. Jednu lžičku
dýňového oleje okolo 17 hodiny. Také začal více pít vodu 
– v dopoledních hodinách. Už po týdnu se cítil lépe, a lékař se

divil, že se mu snížil tlak. Stejně tak důležité bylo, že ho 
přestaly bolet nohy a celkově se mu ulevilo.
Když jsem se ho ptala, jak se mu daří, byl nadšený, protože
vůbec nevěřil tomu, že by se jeho stav mohl takto zlepšit.
Lékařem byl totiž informován, že v jeho věku už to být lepší
nemůže….
Toto je jen konkrétní zkušenost, nikoli návod, jak si léčit vysoký
krevní tlak či problémy s prostatou.
Aromaterapie nabízí širokou paletu možností, je třeba zjistit,
kde je v daném případě problém, a od toho začít. A také pomáhá
bez vedlejších, nežádoucích účinků. Takže je následně jako
nový zdravotní problém nemusíme řešit. A i kdyby problém
nevyřešila úplně, zlepšení pocítíme zcela určitě! 

Kolarčíková Vlastimila – kosmetička
Salon Vlastimila, Ostrava

e-mail: vlastimilakolarcikova@seznam.cz
mob.: 603 286 335

z vašich dopisů
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Aromaterapie 
je příjemná, ale nepomůže
Věříte, že aromaterapie pomůže vašemu zdraví? Zbytečně vyhozené
peníze, tvrdí vědci. Nový výzkum ukázal, že nejprodávanější vůně fun-
gují pouze na principu placeba.
Pokud pravidelně investujete do vonných svíček, olejíčků a sprejů, máme
pro vás nepříjemnou zprávu. Nový výzkum vědců z univerzity v Ohiu
ukázal, že nejprodávanější vonné esence z citronu a levandule nemohou
způsobit žádné tělesné změny. Vědci tvrdí, že aromaterapie je sice příjem-
ná, ale nemá absolutně žádný vliv na lidské zdraví. Uvádí to server msn.
Vliv na zdraví? Nula. Například citronovému oleji se připisuje schop-
nost pozitivního ovlivnění krevního tlaku a kardiovaskulárního systé-
mu vůbec. Údajně by měl také zlepšovat náladu.
Ve skutečnosti však mnoho z respondentů během rozsáhlé dvouleté
studie vykazovalo silnější reakci na destilovanou vodu než na zkou-
mané vonné esence. „Je sice možné, že citronový olej někomu zlepší
náladu, ale to nemá s tělesnými změnami nebo vlivem na zdraví
vůbec nic společného,“ říká Kiecolt-Glaser, vedoucí výzkumu.
Vědci při svých výzkumech testovali vliv aromaterapie (respektive
jejích dvou nejprodávanějších esencí; citronu a levandule) na krevní
tlak, srdeční tep, hladinu stresových hormonů a imunitu.
Odborníci například navodili u účastníků výzkumu mírnou hladinu
stresu a měřili, za jak dlouho stres opadne. Předpokládali, že inhalo-
vání levandule a citronu bude mít na stres alespoň minimální účinek.
Nicméně neprokázal se vůbec žádný vliv.
Boj za aromaterapii. Vliv na zdraví však aromaterapie neměla ani 
u těch respondentů, kteří na její účinek skutečně věřili a pravidelně si
přípravky tohoto typu kupovali. „I v případě, že aromaterapii respon-
dent věřil a aktivně ji provozoval, neprokázal se vůbec žádný účinek.
Ačkoli jejich psychika aromaterapii věřila, tělo ji očividně nenásledo-
valo,“ říká Ronald Glaser, další z vědeckého týmu.

Výsledky výzkumu však pobouřily mnoho lidí, kteří se aromaterapií
živí. Jednou z nich je i Kathy Kevillová, která o aromaterapii napsala
několik knih.
Sice závěry studie přímo nezpochybňuje, ale tvrdí, že existuje víc než
dvěstě esenciálních olejů, které se používají na různé diagnózy a síla
jejich účinku je individuální.
„Pokud chce člověk ovlivnit krevní tlak, měl by sáhnout po pomerančích.
Na bolest zase zabírá heřmánek,“ tvrdí Kevillová. „Není fér tvrdit na
základě jedné studie, že aromaterapie nefunguje. Je sice možné, že
nevyléčí některé nemoci nebo neumí ovlivnit bolest, ale je vynikající
doplňující terapií.“

Je 16. června 2008, venku poprchává, nemohu jít sbírat kvetoucí
třezalku, jak jsem si naplánoval, a tak sedím v kanceláři a věnuji
se psaní článků do třetí Aromky. I dnes jsem dostal svoji porci
mailů s dotazy od klientů, na které taktéž průběžně odpovídám.
Jeden z nich byl ale i pro mě více než nestandardní. Nikoli
žádost, či prosba o radu při nějakém tom kosmetickém či zdra-
votním problému, ale dotaz s přílohou – článkem internetového
deníku iDnes.cz, jež konstatuje, že na základě vědeckých
výzkumů aromaterapie nefunguje. 
Díky tomu, že nosím vousy, nezbývá, než se pod ně hihňat.
Článek by se také nechal nazvat: „Američtí vědci z Ohia vyvra-
cejí tisíce let empirických zkušeností…“
Už sám termín „nejprodávanější vonné esence“ je nevědecky
scestný. Vonné esence jsou dle naší terminologie buď pančované
éteráky, nebo popřípadě syntetika. Zde bych jim dal z velké
části za pravdu. 
Syntetický linalylacetát lze sice prodávat jako vonný levandu-
lový olejíček, nikoli však jako levandulový éterický olej pochá-
zející z nějakého biotopu levandule. Stejně tak syntetický citrál
je tak maximálně vhodný na dezodoraci toalet, ale to má jaksi
k aromaterapii hodně daleko. 
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Co a jak páni vědci zkoušeli tedy nevím, takže to, co popisují, je
bez hodnoty. Jen mě tak čistě hadkovsky napadlo, že by bylo
vhodné, samozřejmě „vědecky“, otestovat tolik prezentovanou
ochranu proti AIDS, tedy prezervativy. Pořídíme jich plný
košík a vydáme se do ústavu sociální péče pro přestárlé. Kde
jinde než v Ohiu. Zcela „vědecky“ se nám podaří prokázat, že
v tamních podmínkách nenajdeme jediný ztopořený penis,
takže navléknutí prezervativu by byl nadlidský výkon, a účin-
nost nulová. Lze tedy prohlásit, na základě vědeckého výzkumu,
že před AIDS chránit nemůže…
Věřím, že na webové adrese iDnes.cz krom „aromaterapeutů“
sedí i fundovaní prezervativologové, kteří by měli další vděčné
téma na psaní.
Ale konec legrace. Každý éterický olej se skládá z několika
desítek až stovek jednotlivých biochemických substancí. Každá
z těchto biochemikálií má jisté vlastnosti a vykazuje i specifickou
účinnost. Pokud se rozhlédneme po světě, zjistíme že levandule
(Lavandula angustifolia) z Francie má jiné složení než levan-
dule (též Lavandula angustifolia) z Austrálie.

Jiné složení, jiné účinky. Také mi schází respektování faktu, že
aromaterapie je velice individuální záležitostí. Takže takové
výzkumy jsou dle mého pro kočku. 
Konstatování, že výsledky výzkumu pobouřily mnohé, kteří se
aromaterapií živí, bych chtěl upřesnit. Patřím k nim totiž také. 
Fakt mě nepobouřily. Spíše pobavily. Pobouřit by ale mohly ty,
které nikoli aromaterapie, ale „aromaterapie“ živí. A pak také
ty, kterým nikoli medicína, ale aromaterapie pomohla.
Nene, páni vědci, tak jednoduché to zase není. Podle Vás byl
tedy R. M. Gattefossé lhář, když tvrdil, že mu právě levandule
pomohla na spálenou ruku? Francouzský lékař Dr. Valnet je
šarlatán, a svoji dokumentaci léčení si vymyslel? Francouzká
medicína, která standardně využívá léčebných možností 
aromaterapie je pohádková záležitost? Stovky a tisíce aroma-
terapeutů ve světě i se svými výsledky jsou dle vás jen banda
zlatokopů? 
No a pak je tu ještě nějaký Hadek. Karel Hadek. Příroda a rost-
linky mě zajímaly od mládí. Aromaterapií se zabývám profesně
již více než čtvrt století. Přiznávám, nejsem vědec, nebydlím 

Katalog a časopis si nemusíte půjčovat! Lze je objednat na adrese:

Aromaterapie 

Karel Hadek

Předbranská 415

688 01 Uherský Brod
e-mail:

info@karelhadek.eu

Vodafone: 775 107 345, T-Mobile: 739 785 411, O2: 607 714 232
Tel.: 572 630 694, fax: 572 637 767
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v Ohiu, ani nevydávám odborný deník iDnes.cz. A z aroma -
terapie toho vím, i po čtvrt století, stále ještě proklatě, proklatě
málo. Ale i to málo stačilo k tomu, aby aromaterapeutické pre-
paráty mnou vyvinuté mnohým lidem prokazatelně pomohly! 
A to málo stačí i k tomu, abych sice nevědecky, ale za použití
selského rozumu prokázal, že se nevyplácí dělat z lidí hlupáky
a vydávat se za „vědce“ a či za „fundované novináře“.
V případě zájmu vám vlastnoručně stáhnu kalhoty, včetně
slipů či trenclí – podle toho, co kdo nosíte – a okolí řitního
otvoru vám potřu, čím jiným než zaručeně přírodním skořico-
vým éterickým olejem. Garantuji, že během tří minut zapome-
nete na stres způsobený bádáním o neúčinnosti aromaterapie,
a dostaví se stres ze samotných účinků aromaterapie.
Zaručeně se vám zvýší krevní tlak i podstatně zrychlí srdeční
tep. Možná se i bezděčně naučíte jódlovat… 
Tři minuty stačí ke vzniku nikoli placebo pocitu, že vaše prdelky
jsou sopečného původu a právě začínají chrlit lávu. 
V tu chvíli budete mít, věcně předpokládám, úplně jiné starosti,
než své vědecké mozečky zatěžovat bádáním nad neúčinností
aromaterapie.
Moje nabídka platí samozřejmě neomezeně, jak pro zaangažo-
vané „vědce“ tak i jejich kolegy „novináře“. Zmíněný skořicový
olej na tento test ode mě obdržíte nejen s analytickým certifi-
kátem potvrzujícím jeho přírodní původ, ale i bezúplatně coby
sponzorský dar….
Pokud nabídku přijmete, budeme se moci dočíst ve zmiňovaném
deníku, že i přes mnohé proklamace autorů knih o aromaterapii,
které popisují afrodiziakální účinky skořicového oleje, si doty-
ční na „vlastní kůži“ ověřili pravý opak. A vědci z Ohia třeba
svět ohromí svým patentem, jehož předmětem bude objev (za
aktivní spolupráce pana Hadka) krátkodobé, ale 100% aroma-
terapeutické skořicové pánské antikoncepce… 

Karel Hadek

Podzimní soutěž
Nový katalog spatřuje světlo světa současně s tímto vydáním časopisu
Aromaterapie.

Jeho obsah oproti původnímu narostl, podoba se změnila. Jednotlivé kapitoly
katalogu mají vždy svého patrona v podobě nějaké rostlinky. A tak mě napadlo,
zkoušet příznivce aromaterapie i nadále z jejich znalostí. Za tyto zkoušky se
nic neplatí. Jsou nejen zdarma, ale každý, kdo odpoví správně na všechny tři
otázky, buď poštou na adresu firmy, nebo mailem na adresu: 
akh-soutez@email.cz, a to do 19. října, bude zařazen do slosování.

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

Soutěžní otázky: Jak se jmenuje rostlina u dané kapitoly?
Stačí jen český název.
1. regenerační obličejové oleje (katalog str. 32)
2. nosní oleje (katalog str. 30)        
3. rostlinné oleje (katalog str. 115)

NOVINKY ZDARMA
Nejrychlejší zákazníci z Aromaterapie 2/2008

Body Em Neutral 50 ml
1. Miriam Móricová, Praha
2. Tereza Durasová, Plzeň
3. Ing. Jitka Thomasová, Lednice
4. Barbora Kuruczová, Úvaly
5. Mgr. Petra Lešková, Doksy

Body Salvia 50 ml
1. Zdeňka Lukášová, Domažlice
2. Jiří Hališka, Brno – Líšeň
3. Lenka Horáčková, Nové Strašecí
4. Květa Nekulová, Dolní Bousov
5. Ing. Petr Brož, Jablonec nad Nisou

Meduňkový SO 100 ml
1. Kateřina Holásková, Praha 8
2. Hana Čaučíková, Dolný Kubín
3. Martina Toušková, Praha – Žižkov
4. Kateřina Bukáčková, 

Žďár nad Sázavou
5. Pavlína Kašparová, Plzeň

www.karelhadek.eu

všem „rychlíkům“ 

blahopřejeme!
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Dobrý den, pane Hadku!
Do rukou se mi dostala Vaše Aromaterapie! Musím říci – konečně.
Já teď zírám na změny...
Jsem Vaší spokojenou zákaznicí už hezkých pár let, prošla jsem
masérským kurzem v Brně a následně i kurzem aromaterapie,
kde jsem měla možnost se s Vámi setkat. Mrzí mě, jaké jste měl
asi patálie s firmou..., ale snad už se to lepší. :-)
I já Vás teď chci požádat o radu. Můj manžel trpí nějakým dru-
hem lupénky – před lety se mi podařilo dostat ho k doktorovi,
ale víc už nic... Má suché flíčky po celém těle, ne moc velké, ale
svědící. Záda má plná červených pupínků, vypadá to jako 
kopřivka, a já mu asi před dvěma lety koupila levandulovou
Solneu. Musím říci, že byl móóóc rád. Namazala jsem ho, záda
mu za chvíli úplně zrudla a nepřejte si slyšet ta slova...
Nic jiného mě nenapadlo, než vzít čistý olej a natírat... Myslím,
že to pomohlo odstranit pálení, a je fakt, že pak měl nějaký čas
pokoj, pokud jsem ho každý den promašťovala obyčejnou indu-
lonou. Dnes je to ovšem ve starých kolejích. Nemáte nějaký
nápad? 
Děkuji Vám za radu. 
Přeji Vám ze srdce hodně úspěchů, spokojených zákazníků a už
žádné trable!!! 

Jana J.
Vážená paní Jano,
děkuji Vám za Váš mail. I já jsem rád, že Vám Aromka byla, byť
se zpožděním, doručena.
No a co se problému týče...
Dříve Solnea, nyní s vylepšenou recepturou a bez chemické
konzervace nově pojmenována Saltia, je sice vynikající krém,
ale... Když jsme jej dali na trh, každý druhý na něj „alergicky“
reagoval...
Alespoň takto to bylo uživateli deklarováno. Já jsem prostě
jenom nechápal, jak je to možné, protože v jeho vývojové fázi

byl testován na klinice, pod dohledem lékařů, a hodnocen
dokonce (statistika) jako hypoalergenní.  
Trvalo mi nějakou dobu, než mi došlo, že jsme opomněli 
zdůraznit, že v jedné 100 ml dóze krému je cca 20 g soli. 
Pokud je pokožka rozškrábána či jinak poškozena, je to, jako
bychom do rány sypali sůl... 
Vyplynulo z toho poučení, upozorňovat klienty na tuto skuteč-
nost, a doporučit opatrnost při používání. „Alergie“ poté samo-
zřejmě vymizely stejně zázračně, jako se předtím objevily.
Klasické poučení – Saltia ano, ale...
No a k těm nápadům... Doporučoval bych vyzkoušet preparáty
Intimiss anebo Femishea. Oba mají vynikající protizánětlivé
účinky, uklidňují, a mohly by dle mého názoru pomoci. 
Kdysi, když jsem začínal (ač je to již dávno, jako by to bylo
včera), namíchal jsem několika lidem postiženým lupénkou
preparát, za který by mě dnes „na vše dohlížející vícenežboží
evropsko-unijní oko“ nechalo zavřít do blázince. 100 g bam-
buckého másla jsem ve vodní lázni opatrně rozpustil při 
teplotě kolem 40 °C. Přidal 10 ml brutnákového oleje a 10 ml
jojobového oleje. Poté jsem k tomuto základu přidal vaječný
žloutek. Tenkrát ještě nebyla bio vejce (ach ty tehdejší slepice),
a tak jsem použil jen obyčejné, z volného chovu. Míchal jsem
a míchal, chladil ve studené vodní lázni. K takto vzniklému
„Koko-Balzámu“ jsem pak přidával individuálně různé éterické
oleje (levandule, bergamot, cedrové dřevo, březový tér a další)
a myslím, že u daného problému to sice zase nebyl žádný
zázrak, ale jeden z nejúčinnějších preparátů, jaké jsem kdy
nejen vyrobil, ale dokonce i poznal.
Recepturu pak uvádím proto, že pomáhala. Byla nejen jedno-
duchá, ale i levná. Lupénka a mnohé další kožní problémy, jak
všeobecně známo, zákony nezákony, nařízení nenařízení, se
neztrácejí, ale právě naopak přibývají – snad to ani nepřehá-
ním – formou epidemie. Moudří a študovaní nabízí kortikoido-

www.karelhadek.eu
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vou spásu, která v nejlepším spasí jen pokladny farmaceutic-
kých koncernů, nikoli však postižené.
A tak mě napadlo, že třeba nejen Vy, ale i mnozí jiní potřební,
místo do poplatku za lékaře a recept budou investovat do bam-
buckého másla a vejce z volného chovu. Možná, že popsaná
receptura pomůže zbavit se problému a ještě ušetřit...
Pokud byste se rozhodla manželovi „Koko-Balzám“ vyrobit,
budu rád, když se se mnou podělíte o poznatek, jak se man-
želovi osvědčil.         
Snad jen malé upozornění na závěr. Takto vyrobený preparát
(bez chemické konzervace) je i v lednici trvanlivý bez éteric-
kých olejů jen cca. 3–5 dní. S éterickými oleji o něco déle.
Proto jej doporučuji míchat jen v malém množství a častěji,
aby nedošlo k jeho mikrobiální kontaminaci.  
V případě dalších dotazů jsem Vám samozřejmě i nadále 
k dispozici. Přeji hezké dny  Vám i Vašemu manželovi.

Karel Hadek 

Dobrý den, pane Hadku, 
než začnu prosit o radu, ráda bych Vám poděkovala, že prostě jste. 
Jsem kosmetička a dlouho jsem pracovala a prodávala Vaši
kosmetiku, protože jsem „ fanda“ kosmetiky bez konzervačních
látek. Samozřejmě jsem začala u Vás, když jste fungoval v Ústí,
pak přišla doba otazníků a konečně jsem Vás zase našla v Uherském
Brodě. Moc Vám fandím, ale především Vaší kosmetice věřím. 
Mám dotaz týkající se vlásků u malých dětí. Kdysi mi bylo řečeno,
že vlasový olej není vhodný pro malé děti. Mám děti ve věku 5 let
a 1 rok. Na tělíčko používáme dětský sprchový olej a nevím, od
kolika let můžu pro děti používat vlasový mycí olej. 
Mockrát Vám předem děkuji za odpověď. 
Přeji krásný den a spoustu nových „kosmetických“ nápadů.

S pozdravem Radka H. 

Vážená paní Radko, 
děkuji Vám za Váš milý mail, který mě potěšil a který, více než
jako mail, bych označil jako pohlazení na duši. 
K Vašemu dotazu bych chtěl jen napsat, že informace 
o nevhodnosti mycích olejů pro děti je naprosto scestná. 
Pokud se rozhlédnete okolo, všichni nabízí ať již jemné či 
dětské šampony, které nejsou nic jiného než tenzidy se svými
negativními vlastnostmi. 
Takže oleje na mytí vlasů – stejně jako u dospělých – jsou tou
daleko lepší, neagresivní alternativou. 
Zde je třeba jen dávat pozor, aby olej nepřišel do očí, kde by
mohl být nepříjemný stejně jako šampon, neboť ani olej do očí
nepatří, oči olejům prostě "nefandí“. 
U těch nejmenších pak pro tyto účely lze použít i dětský 
koupelový heřmánkový olej, či u atopiků meduňkový koupe-
lový olej. 
Budu rád, pokud Vám tato informace poslouží. V případě 
dalších dotazů jsem Vám samozřejmě i nadále k dispozici. 
Přeji krásné a voňavé dny

Karel Hadek 

Mohu se, prosím, zeptat, jaký je rozdíl mezi krémem Leciderma
Shea Růže a regeneračním krémem Roseana? 

Děkuji, s pozdravem Olga R. 

Milá paní Olgo, 
děkuji Vám za Váš mail i dotaz, se kterým se na mě obracíte. 
Krém Roseana jsem vyvinul v roce 1999 pod jménem Darea, 
a byl původně, jak již sám název napovídá, zamýšlen jako
dárek kosmetičkám, které se tehdy zúčastnily 10. jubilejního
sjezdu Unie kosmetiček v Pardubicích. Jako dárek měl být něco
exkluzivního, a tak byl vyroben hlavně z mandlového oleje. 
Tenkrát jsem však nebyl ještě tak daleko s vývojem lecitinových
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emulzí, a tak jako emulgátor posloužily běžně používané 
chemické emulgátory. Nutno zmínit, že tehdy krém obsahoval
i chemickou konzervaci. 
V roce 2005 se mi povedlo vypracovat technologii výroby
krémů bez chemické konzervace, což považuji za jednu ze
zásadních změn, nehledě na to, že došlo k vylepšení receptury,
a proto tento inovovaný krém dostal i nové jméno – Roseana. 
S postupem času jsem se plně věnoval i problematice lecitino-
vých emulzí, a tak vznikly krémy série Leciderma, včetně
Lecidermy růžové. Zásadní rozdíl je tedy v samotné emulzi,
kde je chemický emulgátor beze zbytku nahrazen lecitinem. 
Pokud to tedy smím takto vyjádřit, Lecidermy jsou všeobecně
daleko „lidštější“. 
Co se pak zkušeností týče, přestože Lecidermy jsou na trhu
teprve krátce, ti kteří si je již pořídili a vyzkoušeli, zcela jistě
by již onu „starší generaci“ krémů nekupovali. 
Nebude asi dlouho trvat a nejen Roseana, ale i ostatní krémy,
v nichž je ještě dnes používána původní emulgace, budou ve
výrobě, a tím i prodeji, nahrazeny lecitinovými krémy. 
Já sám jsem značný skeptik co se možností kosmetiky týče. 
Doslova a do písmene mě vytáčí reklama na vrásky vyhlazující
krémy. 
Ve chvíli, kdy ale spokojená zákaznice prohlásí, že na sobě
pozoruje liftingový účinek Lecidermy, pak i při vědomí, že ani
Lecidermy nejsou zázračné krémy, vím, že firma v rámci příro-
dou daných možností nabízí opravdu maximum. 
Doufám, že Vám moje odpověď alespoň trošku ozřejmí rozdíl
mezi krémy, jak jste si přála.  

Karel Hadek 

Vážený pane Hadku, 
dostal se mi do ruky časopis Aromaterapie 1/2008 a musím
říct, že mě velmi zaujal.

Zajímalo by mě proto, zda je možné nějakým způsobem získat
katalog Vašich výrobků, aniž bych se přihlásila (prozatím) na
Základní kurz Aromaterapie.
Dále bych se Vás chtěla zeptat, jestli byste neměl nějaký přírodní
„ fígl“ na ichtyózu, kterou trpí můj přítel.
Po přečtení Vašeho časopisu si totiž říkám, že bychom 
asi opravdu neměli tak slepě spoléhat na moderní medicínu 
a „umělou“ kosmetiku, když se nejúčinnější pomoc pravděpo-
dobně stejně nachází v přírodě – což je logické!!!
Děkuji Vám předem za odpověď, ať už bude jakákoliv, a přeji
mnoho (dalších) úspěchů ve Vašem pracovním i osobním životě. 

S pozdravem Martina P.

Milá paní Martino (nebo slečno?),
děkuji Vám za Váš mail i důvěru, se kterou se na mě obracíte.
Samozřejmě, že získání katalogu výrobků KH není nejmenším
problémem. 
K tomu bych však potřeboval Vaši doručovací adresu. Jakmile
ji obdržím, nechám Vám zaslat nejen katalog, ale i předchozí
čísla časopisu Aromaterapie. Nejen proto, že i v nich zcela jistě
najdete zajímavé čtení a informace, ale některé preparáty 
– novinky – v katalogu zatím nejsou uvedeny. Jsou však 
průběžně popisovány v časopisech Aromaterapie KH.
No a nyní k problémům Vašeho přítele. Zde se jedná o dědičnou
záležitost, která je všeobecně označována za nevyléčitelnou.
Tím však nechci říci, že není ovlivnitelná, že se s ní nedá nic dělat. 
Nadměrné rohovatění pokožky, suchost a šupinatění s sebou
přináší i specifické nároky na její ošetřování. Je nezbytně
nutné ji stále udržovat vláčnou, aby nepraskala, a nedostávaly
se do ní velmi bolestivé záněty. Z tohoto důvodu jsou jako
mycí prostředky naprosto nevhodné jakékoli tenzidové či mýd-
lové přípravky, které ji nadměrně zbavují tuků, a tím i vysouší. 
Koupelové a sprchovací oleje KH jsou vhodnou alternativou.



30

poradna Karla Hadka

www.karelhadek.eu

Zde bych pak doporučoval vyzkoušet prokrvující rozmarýnové
preparáty. U tohoto kožního problému je důležité pokožku
dodatečně promašťovat. Je to právě zrohovatělá vrstva, která
je pro minerální oleje nepřekonatelnou překážkou. Už z toho
je zřejmé, že je naprosto nevhodné na takto postiženou pokož-
ku používat přípravky s obsahem vazelíny či parafínu. Mým
doporučením jsou preparáty vyrobené z rostlinných olejů 
a vosků, vhodně emulgované. Jako takový bych pak označil
naši specialitu určenou k intenzivnímu ošetřování rukou 
– krém Sheaderm TH, ale v tomto případě bude tento preparát
vhodný i k péči o pokožku celého těla, tedy i partie postižené
ichtyózou. 
Je mi líto, že zde žádný, jak píšete, „přírodní fígl“ nejspíše 
neexistuje. Jediným fíglem je pak nejen pravidelná, ale sou-
časně i vhodná péče o takto postiženou pokožku. Doufám, 
že Vám moje informace alespoň trošku poslouží. V případě
dalších dotazů jsem Vám samozřejmě i nadále k dispozici.

Karel Hadek

Dobrý den, 
před půl rokem jsem si objednala krém Sheaderm TH. A byla
jsem s ním velmi spokojena. Nyní jsem si ho objednala podruhé.
Obdržela jsem však krém, který je svou hustotou řidší (tím je
pochopitelně rychlejší i jeho spotřeba), barvou světlejší a zdá
se mi, že již tolik nevoní. Jistě existuje nějaké vysvětlení, proto
bych se ráda zeptala, jaký vliv má změna konzistence krému
na kvalitu tohoto výrobku a jeho účinnost. A není-li již tolik
účinný, musím si krém na ruce aplikovat častěji? 

S pozdravem Blanka K.
Milá paní Blanko, 
děkuji Vám za Váš mail i dotaz, se kterým se na mě obracíte.
Nejprve bych Vás chtěl ujistit, že v původní receptuře se

naprosto nic nezměnilo. Souhlasím však s Vámi, že „nyní“
může být krém řidší. To je dáno letním obdobím, kdy rostlin-
né tuky při vyšší teplotě podstatně mění – snižují – svou hus-
totu. Jen jako příklad: V zimě se preparát Intimiss jen těžko
dostává z dózy, jak je pevný, zatímco v létě je pomalu tekutý.
Zde se pak u mnohých preparátů, pokud obsahují bambucké
máslo, právě v letním období stává (a Sheaderm TH není
výjimka), že vlivem tepla – ať již během transportu, či z jaké-
hokoli jiného důvodu – podstatně zřídnou. Řidší krém a tep-
lejší pokožka přispívají k lepší a rychlejší vstřebatelnosti. 
Při následném pomalém chladnutí se díky vysokému podílu
kyseliny palmitové (C16:0), která má bod tání nad 60 °C,
stává, že tato jako první přechází do pevného skupenství.
První tuhé částice poslouží jako záchytné body při tuhnutí
dalších složek a čím pomalejší je chladnutí, tím větší krupička
se v preparátu vytváří. Ani toto není závada, která by se dotý-
kala účinnosti preparátu. Při odebrání preparátu a nanesení
na pokožku se  vzniklá „tuková krupička“ zase bezproblémově
rozpustí. Jedná se tedy jen o vadu na „kráse“ samotného prepa-
rátu. I zde by bylo řešení – přidat něco z chemikálií, které jsou
schopny tomuto přirozenému fyzikálnímu jevu zabránit. Tuto
cestu „chemií dlážděnou“ však rád přenechám těm, pro které
je příroda jaksi „vše“. Konec konců, jen mentálně retardovaný
jedinec by mohl tvrdit, že chemické fabriky nestojí v přírodě.   
Mírná změna barvy je též možná, použité oleje jsou výhradně

rostlinného původu a jejich barevnost se u jednotlivých partií
mírně liší. Je to tak např. i s mrkví. Ne vždy je stejně velká 
a ne vždy je i stejně barevná.
Dokonce i u vůní může být malý posun. Příroda opravdu nemá
standardy. Ale nechce se mi věřit, že by intenzita vůně byla
vnímatelně menší. Nejspíše se jedná o subjektivní pocit. 
V zimě je pokožka chladnější a éterické oleje, které jsou použity
jako účinné látky, se odpařují pomaleji. V létě naopak je
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pokožka teplejší, a dochází k rychlejšímu odpařování. Může se
tak stát, že éterické oleje se rychleji odpaří, a my je vnímáme
aktivně po podstatně kratší dobu.
Na účinnost preparátu to nemá naprosto žádný vliv, a zvýšené
dávkování není nutné. Ba právě naopak. Alespoň na teoretické
úrovni bych se klonil k názoru, že právě v létě by bylo možné
dávkování snížit. Důvodem pak je úvaha, že v chladných
měsících, pokud teplota klesne pod +7 °C, pokožka podstatně
snižuje tvorbu vlastních tuků, a je nezbytnou nutností jí 
v tomto směru věnovat zvýšenou pozornost. Toto by se však
týkalo jinak zdravé pokožky. Pokud někdo trpí problémem
suché pokožky, pak má „celoroční problém“, a rozdíl mezi teplým
a studeným ročním obdobím vůbec nemusí být zřetelný.
Ze snížené účinnosti opravdu nemusíte mít obavy, preparát
Vám jistě i nadále bude poskytovat spolehlivé „sheader -
movské“ služby.

Váš Karel Hadek   

Dobrý den, 
zajímalo by mě, zda některý z vašich preparátů účinkuje na
kojenecké opruzeniny. Dále na popraskané prsní bradavky při
kojení a bolavý zánět prsu, spíše mléčné žlázy.
Velice děkuji za odpověď, s pozdravem 

M. D. Plzeň

Milá…
...díky mailové adrese jsem nyní na pochybách, jak začít 
s oslovením, zda paní nebo slečno Moniko... Podstatnější však
ale pro Vás zcela jistě bude odpověď na Vaše otázky.
Na kojenecké opruzeniny lze s úspěchem použít hned několik
preparátů. Vzhledem k citlivosti dětské pokožky bych doporu-
čoval vyzkoušet buď preparát Intimiss či dětský olejíček Baby. 

Oba preparáty jsou velice jemné a oba vykazují uklidňující 
a protizánětlivé účinky.
Preparát Intimiss lze pak použít i na rychlou regeneraci – léčení
– popraskaných prsních bradavek. Jeho protizánětlivé účinky
se zcela jistě velmi dobře osvědčí i na Vámi zmíněný zánět.
Na běžné ošetřování prsů, včetně bradavek, lze po každém
kojení použít nejen Intimiss, ale i fenyklový masážní olejíček.
Jeho protizánětlivé účinky však nemusí být (to je značně indi-
viduální) tak silné jako u Intimissu. Na rozdíl od Intimissu má
však podpůrné účinky na tvorbu mateřského mléka.
Vzhledem k tomu, že zmíněné preparáty neobsahují ani mine-
rální ani syntetické oleje, nic se nestane, pokud nejsou před
kojením dokonale odstraněny z prsu.
Doufám, že Vám moje informace alespoň trošku poslouží.
Budu rád, pokud mě budete informovat, jak se preparáty
osvědčily. V případě dalších dotazů jsem Vám samozřejmě 
i nadále k dispozici.

Karel Hadek 

Dobrý den,
ráda bych vás požádala o radu ohledně vlasové pokožky.
Zvlášť v zimě se mi hodně mastí kůže pod vlasy (na rozdíl od
suché pleti). Ob den je musím mýt, jinak mi značně vypadávají.
Myslím si, že vlasové cibulky se tím mazem úplně ucpou, a tím
je způsobeno vypadávaní. Má osobní zkušenost je ta, že nejlépe
mi na mastnotu fungují šampony pro suché vlasy, ale to pak
mám vlasy dosti zplihlé. Zkoušela jsem i některé vlasové vody,
ale ani to nepomohlo. Neměli byste nějakou radu?
Už 4 roky používám pouze certifikovanou přírodní kosmetiku 
a „chemii“ se snažím vyhýbat, jak jen to lze.

Iva K., Vlašim
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Vážená paní Ivo, 
podle mých poznatků je jedním z podstatných důvodů maštění
vlasové pokožky právě používání  šamponů. Šampon je sice
speciální pojmenování mycích přípravků na vlasy, ale jeho
mycí schopnosti nejsou dány ničím jiným, než odmašťujícími
chemikáliemi – tenzidy. Tenzidy nejen že silně odmašťují 
vlasovou pokožku, ale dostávají se jako cizorodá chemikálie
právě do vlasové pokožky. Imunitní systém se pak snaží 
těchto cizorodých látek zbavit povětšinou tím, že je právě
nadměrnou tvorbou tuků vyplavuje. Díky působení tenzidů
dochází časem i k poškozování vlasové pokožky a jejímu 
odvrhování ve zvýšené míře, což se projevuje tvorbou lupů. To
je hlavní důvod, proč firma AKH žádné šampony nevyrábí.
Na mytí vlasů bych Vám samozřejmě doporučil vlasové hydrofilní
oleje. Pokud by Vám nevymývaly mastnotu z vlasů dostatečně,
lze udělat v umývadle šamponový roztok a v něm dodatečně
pouze vlasy odmastit tak, aby se tento roztok již nedostal na
vlasovou pokožku.
Následuje vypláchnutí vodou a na konečné opláchnutí vlasů
mohu též doporučit rozředěnou citronovou šťávu. 
Na regeneraci vlasové pokožky bych Vám doporučil Haarette
Q. Jedná se o preparát, který zlepšuje prokrvení vlasové
pokožky, a aktivuje růst vlasů. Zde však se musíte obrnit trpě-
livostí. Nejen že samotná regenerace vlasové pokožky nějaký
ten čas trvá, ale vlasy jsou lenoši, kteří rostou velmi pomalu,
a proto i hodnocení účinnosti preparátu lze provést až po rela-
tivně dlouhé době. Nejlepší formou jeho aplikace jsou pak dvě
až tři cca patnáctiminutové masáže vlasové pokožky týdně. Po
masáži pak doporučuji ještě zhruba hodinový zábal. 
No a co se „certifikované přírodní kosmetiky“ týká, spíše bych
doporučoval věnovat se složení jednotlivých preparátů a spo-
léhat se na vlastní úsudek, než na různé, povětšinou nic 
neříkající, byť libozvučně znějící, komerční údaje. 

Už když jsem na začátku osmdesátých let začínal v Německu
s výrobou kosmetiky, upadla chemie s přibývajícími kožními
problémy v nemilost a vše tedy muselo být přírodní…
A tak šampony „přestaly“ být chemické. Stačilo k nim přidat
pár kapek nějakého rostlinného extraktu. A tak se zrodil pří-
rodní šampon. Krémy s minerálními oleji jakbysmet . No a dnes?
Jak je možné, že se v „přírodní certifikované kosmetice“
mohou objevovat tenzidy, konzervační látky? Mám pro to
logické vysvětlení. Všechny výchozí suroviny pochází přece
prokazatelně z přírody! Cestou ke spotřebiteli se pak unaveny,
jen náhodou a na chvilku, jen tak na svačinku, zastavily
některé přípravky v chemičce a také u certifikace…
Přeji Vám krásné dny.

Karel Hadek

Vážený pane Hadku,
poslední dobou jako by se pytel roztrhl s různými informacemi
o zaručených afrodiziakálních účincích některých éterických
olejů. Velice často autoři odkazují mimo jiné na historii a staré
civilizace. Zmíněny bývají partnerské koupele, masáže a podobně.
Zajímal by mě Váš názor, zda je to pravda, a nebo jen novinářská
latina.
Předem Vám děkuji za odpověď.

Jan N. České Budějovice

Milý pane Jane,
ne že bych podobné otázky dostával každým dnem, podle
toho, na co se lidé převážně ptají, mají podstatně jiné problémy,
ale občas se takovýto dotaz přece jen objeví. Tedy budiž, tento
je ze života.
Hned v úvodu bych chtěl upozornit, že od samého začátku, co
se věnuji aromaterapii, jsem používal i éterické oleje, jež dle
různých autorů vykazují „afrodiziakální“ účinky. Mohu tedy
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konstatovat, že v principu již sama aromaterapie je velmi
vzrušující. Ale v naprosto jiném slova smyslu. Dech se prohlu-
buje a srdeční tep zrychluje, když od dodavatelů dostanu 
upozornění, že zase dochází k zvýšení cen. Naopak při mani-
pulaci s nimi, ač opravdu úžasně krásně voní, mě zanechávají,
potvůrky, jaksi v klidu….
Ono to bude o něčem trošku jiném, než o afrodiziakálních
účincích daných olejů. Vezměme například jen partnerskou
koupel, řekněme v čisté vodě… Jako prodejce koupelových
van bych pak mohl tvrdit, že jsou to právě ony vany, které
mají afrodiziakální účinky. Nedej bože být prodejcem běžné
vody… Pak bych afrodiziakální účinky zcela jistě připisoval
zrovna jí, byť chlórované. 
S partnerskou masáží je to podobně. Již samu partnerskou
masáž lze považovat za daleko víc, než jen masáž. Mohou si
ji dovolit i ti, kteří o masážích zhola nic nevědí. Zde pak asi
nebude na místě slovo masáž, ale vzájemné hlazení. Za jedině
vhodné prostředky pro tyto účely, které zajistí skluznost rukou
po pokožce, lze označit výhradně kvalitní rostlinné oleje.
Nejen proto, že z hlediska kosmetologického jsou příbuzné 
s kožními tuky a pokožku pěstují, ale známe je i jako jedlé
oleje. Při partnerských hrátkách pak nelze vyloučit, že jistá
část olejů skončí i v ústech. Na pokožce jsou perfektně roztí-
ratelné, velice příjemné a pro zvýšení účinnosti masáže do
nich lze přidat i různé éterické oleje. Nejen v novinách, jak se
zmiňujete, ale i v literatuře zabývající se aromaterapií jsou
relativně velkému množství éterických olejů připisovány 
afrodiziakální účinky. Podle mých zkušeností je to jen a jen
otázka úhlu pohledu. Sebelépe vonící olej sám o sobě nic
nezpůsobí. Stává-li se však, stejně jako ostatní naše vjemy,
součástí intimní atmosféry, pak je to další příjemnost, která 
s sebou přináší prohloubení vzájemných prožitků. Z olejů,
které bych mohl doporučit, je to na prvním místě santálový

olej. Krásná je vůně mimózy, růže, květu akátu, pomerančo-
vých květů, ylang-ylangu, jasmínu, skořice, kardamomu, 
a mnohých dalších. Ale nedejte slepě ani na moje ani jiná
doporučení. Jako vždy i zde platí, co voní jednomu, nemusí
vonět druhému. Už i proto je výběr vhodného oleje, či jejich
směsi, výhradně a jen partnerskou záležitostí.
No a na závěr jednu „praktickou radu“, kterou již účastníci
kurzů Aromaterapie dobře znají. Pokud se vám budou zdát
účinky zvolených afrodiziakálních olejů nedostatečné či
nespolehlivé, nevěšte hlavu. Zkuste je smíchat s olejíčky 
všeobecně povzbuzujícími, jako je rozmarýn, skořice, pepř,
zázvor… Váš miláček po nich nebude moci usnout. A pokud
jeden nemůže spát, honí se mu hlavou myšlenky na různé věci...

Karel Hadek

Vážený pane Hadku,
prosím o radu. Jaký postup a přípravky by jste doporučil, když
si partneři (muž a žena) neustále navzájem předávají při
pohlavním styku kvasinkovou (plísňovou) infekci a problémy
se svěděním, výtoky, zarudnutím až bolestí se stále opakují? 
Děkuji za odpověď.

Marta H., Ostrava

Milá paní Marto,
děkuji Vám za Váš mail i důvěru, se kterou se na mě obracíte. 
Vámi popsaný problém není nic neobvyklého, současně nutno
též dodat, že ani nic jednoduchého. 
Byť celý problém lokalizujete pouze na oblast pohlavních
orgánů, nemusí tomu tak vůbec být. 
Lze předpokládat, že oblast pohlavních orgánů je pouze ona
pověstná špička ledovce nad vodou, tedy jen „viditelná“ část
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problémů. Dost dobře je možné, že buď jeden z partnerů, či
nejspíše oba, mají krom "viditelných" potíží i problémy, které
již nejsou tak zřetelné. Mám na mysli plísně v trávicím traktu.
Jak už jsem kdysi napsal, je to nemoc, s níž se dá „celkem
dobře žít“. Neprojevuje se ani jako zlámaná noha, či bolavý
zub. Projevy prakticky nejsou zřetelné (alespoň na začátku
onemocnění) a pokud ano, pak „zanedbatelné“. Každopádně
však nutno vzít na vědomí, že plísně opouští tělo i análním
otvorem. Tato tělesná partie je pro existenci plísní téměř ide-
ální (vlhko a teplo). Výskyt plísní v této oblasti se nezřídka
projevuje svrběním v této partii. Zde bych pak na ošetřování
mohl doporučit dva preparáty, buď Herpilan a nebo Femishea.
Vzdálenost od konečníku k pohlavním orgánům (vzhledem 
k anatomii pak hlavně u žen) není pro plísně nepřekonatelnou
přepážkou, spíše malou procházkou, ne-li „stěhováním do
lepšího…“ 
Nelze se pak divit, pokud by se takto postižený věnoval 
problematice jen na úrovni pohlavních orgánů, dělej co dělej,
není prakticky žádná šance se vyléčit. 
U jedinců žijících pohlavním životem jsou pak z jednoho
postiženého minimálně dva…
Co dělat…? 
Jako ideální bych doporučil návštěvu obou partnerů u lékaře 
s požadavkem na odběr stěrů (ústa, konečník, pohlavní orgány). 
Teprve po jejich vyhodnocení lze navrhnout adekvátní léčbu. 
V zásadě bych na mytí doporučoval beztenzidový preparát
Intima (popř. Intim-H). Právě zmíněné preparáty se chovají
velice jemně ke sliznici pohlavních orgánů. Při vší jemnosti
mají i vynikající hygienické schopnosti. Není to dlouho, co
byla uvedena na trh specialita, balzám Femishea, který zde
může nabídnout účinnou pomoc. Název balzámu sice pouka-
zuje na jeho většinové použití u žen, je to hlavně pak proto,
že nejčastěji jsou to právě ženy, které jsou těmito problémy

postiženy. Femishea je ale z tohoto pohledu doslova a do 
písmene partnerskou záležitostí. Krom běžně doporučovaného
použití se osvědčila i jako vynikající tukový lubrikant, který
dále působí i jako regenerační kosmetika (poševní sliznice), 
a navíc vykazuje protiplísňové účinky.
(Kdysi jsem kdesi četl statistiku, že ze zhruba 90–95 %  pošev-
ních plísňových onemocnění je ženskou záležitostí. Vzhledem
k anatomické odlišnosti pohlavních orgánů ženy a muže si
tuto statistiku musí každý vysvětlit po svém u oněch,  5–10 %,
nikoli žen, pravděpodobně mužů. Mě fascinuje tato statistika
hlavně ve chvíli, kdy problémem je výtok z pochvy.)
Ale vraťme se kousek výš. Sebevětší snaha řešit problém 
plísňových potíží v pohlavních orgánech povede nejspíše
pouze ke zlepšení, pokud by „hlavní a nevyčerpatelný zdroj“
sídlil v trávicím traktu a nebyl „vyřazen z provozu“. Provedené
stěry pak přinesou odpověď na otázku, jak postupovat dál. 
Doufám, že Vám moje informace alespoň trošku poslouží. 
V případě dalších dotazů jsem Vám samozřejmě i nadále 
k dispozici.

Karel Hadek

Nachlazení
Blíží se chladnější část roku, tedy podzim, a s tímto ročním
obdobím obvykle přibývá i specifických dotazů, které se týkají
pro tuto dobu typické záležitosti, tedy nachlazení. Přestože
jsem letos ohledně nachlazení zatím žádný konkrétní dotaz
nedostal, napadlo mě na toto téma napsat pár řádků. Nejen
proto, že předcházet je lehčí nežli léčit i u nastydnutí, ale po
zkušenostech z loňského roku totiž mohu předpokládat, že si
tím třeba i ušetřím nějaké ty odpovědi právě na toto téma.     
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poradna Karla Hadka

Soutěž kvůli tomu však rozhodně vyhlašovat nebudu. Nepřed -
pokládám, že by se mezi čtenáři Aromaterapie, či jejich rodin-
nými příslušníky našel někdo, kdo ještě v průběhu let na
vlastní kůži nepoznal, co je to nachlazení, a mohl se tak této
soutěže zúčastnit. 
Co se zdraví týče, já si zatím stěžovat nemohu. Potvůrky
nemoci chodí kolem mne v uctivé vzdálenosti. 
Přiznávám však, že nejen eleutherococcový extrakt se svými
jedinečnými imunostimulačními účinky je můj věrný průvodce
životem, ale i éterické oleje jsou „stále na nohou“. 
I přesto se občas, tedy jednou za dva či tři roky stane, že se lidově
řečeno „necítím ve své kůži“ či „něco na mě leze“, popřípadě
„asi zítra nevstanu“. Ne vždy může imunitní systém pracovat
na plné obrátky, ne vždy se mu podaří agresora okamžitě
identifikovat, ne vždy má okamžitě k dispozici informace, jak
se s ním vypořádat.
Pak nezbývá než organizmu dle možností co nejrychleji pomoci. 
Přestože radami, co v tomto případě dělat, byly již popsány
tuny papíru, ve chvíli, kdy taková situace vznikne, je každá
rada dobrá…    
Hned při prvních příznacích mohu jen a jen doporučit hodino-
vou koupel v Eukalyptovo-tymiánovém koupeláčku. Nejen že
tělíčko krásně prohřeje, ale takto zvýšená teplota těla není nic
příjemného pro případné vetřelce. Nutno zmínit, že éterické
oleje obsažené v tomto koupelovém oleji způsobují jak mno-
žení, tak i zvýšenou aktivitu T-lymfocytů. Pokud nemoc
zachytíme takto v samém začátku, většinou nemá šanci se
prosadit. 
Občas se nastydnutí projevuje i pobolíváním v krku a samo-
zřejmě i rýmou. U sliznice nosu a hrdla dochází k zanícení, 
a ty jsou pak daleko náchylnější k nasídlení nežádoucích
mikro organizmů. 
Zde by pak neměl v domácí lékárničce chybět cypřišový olej,

který vykazuje extrémně silné adstringentní účinky. Jedna až
dvě kapky kápnuté při prvních projevech nachlazení přímo na
jazyk, smíchané se slinami a pomalu polykané celkem spoleh-
livě likvidují původce bolestí a zánětů v krku. Nutno podot -
knout, že cypřišový olej díky obsaženým terpenům nelze
označit jako pochoutku, byť jeho chuť se během krátké chvíle
mění na celkem příjemnou. Cypřišový olej vykazuje i antispaz-
matické účinky, jeho použití se tak nabízí i při úporném kašli.
I zde jej lze polykat, ale při problémech dýchacích cest bych
jako vhodnější viděl inhalaci. Zde pak
tento olejíček dostává příležitost
působit i v nose.
Jako další oleje vhodné k inhalování
při nachlazení lze doporučit levanduli,
mateřídoušku, eukalyptus, borovici,
rozmarýn. Dále pak stojí za zmínku 
i kajeput, niaouli, máta peprná, čajov-
ník, červený tymián.      
A pokud by se přece jen stalo, že z něja -
kého důvodu nemoc propukne, pak po
odeznění akutních příznaků, v době
rekonvalescence, mohu jen a jen
doporučit jalovcové koupele.
Ty pak účinně napomáhají k odpla -
vení produktů látkové výměny mikro-
organizmů, jež nemoc způsobily, z těla,
a tím rekonvalescenci zkracují.

Karel Hadek

www.karelhadek.eu
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obchodní podmínky a kurzy

www.karelhadek.eu

Termíny kurzů v roce 2008

27.–28. září Pokračovací kurz Aromaterapie Brno
Vladimír Němeček, Vackova 77, 612 00 Brno
Mob.: 777 218 161
E-mail: nemecek@umeni-masaze.cz, www.umeni-masaze.cz

3.–5. října Základní kurz Aromaterapie Luhačovice
Michaela Semelová, mob.: 723 216 513
Jitka Ponczová, mob.: 604 673 877
E-mail: aromaterapie-luhacovice@email.cz

10.–12. října Pokračovací kurz Aromaterapie Plzeň
Marie Brejchová
Koterovská 29, 326 00 Plzeň
Tel.: 377 442 822, mob.: 602 430 332
E-mail: info@carpediem.cz, www.carpediem.cz

31. října –2. listopadu Zákl. kurz Aromaterapie Karlovy Vary
Mgr. Monika Zíková, mob.: 608 032 016
E-mail: moni.zikova@seznam.cz

8.–9. listopadu Pokračovací kurz Aromaterapie Pardubice
Michaela Švorcová,  mob.: 603 513 774
E-mail: salonaura@seznam.cz

21.–23. listopadu Základní kurz Aromaterapie Ostrava
Vlastimila  Kolarčíková, mob.: 603 286 335
E-mail: vlastimilakolarcikova@seznam.cz

29.–30. listopadu Roční seminář Aromaterapie Plzeň
Marie Brejchová
Koterovská 29, 326 00 Plzeň
Tel.: 377 442 822, mob.: 602 430 332
E-mail: info@carpediem.cz, www.carpediem.cz

6.–7. prosince Roční seminář Aromaterapie Brno
Vladimír Němeček, Vackova 77, 612 00 Brno
Mob.: 777 218 161
E-mail: nemecek@umeni-masaze.cz, www.umeni-masaze.cz

Vážené zákaznice, vážení zákazníci,
jsme tu pro vás...
Máte-li jakékoliv otázky, neváhejte a zavolejte nám, mailujte nebo faxujte. Naši
pracovníci Vám rádi a ochotně zodpoví veškeré Vaše dotazy.

Jak objednávat?
Vyberte si způsob, který Vám bude nejvíce vyhovovat z naší nabídky SERVIS
na konci časopisu nebo katalogu.

Kdy obdržíte Váš balíček?
Objednávky vyřizujeme obvykle do dvou dnů. Zboží zasíláme poštou formou
dobírky.

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

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

Děkujeme za Vaši objednávku



Česká dekorativní kosmetika

Jenny Lane nabízí

širokou paletu

odstínů r těnek,

očních stínů,

 lesků na r ty

a vůbec všeho,

díky čemu

budete vypadat skvěle.

www.jennylane.cz

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



6 1002E Z borovicového jehličí 100 195,-
1002G 200 271,-
1002C tester 20 47,-

7 1003E Citronovo-kafrový 100 199,-
1003G 200 276,-
1003C tester 20 48,-

6 1004E Eukalyptovo-tymiánový 100 228,-
1004G 200 318,-
1004C tester 20 55,-

6 1006E Jalovcový 100 255,-
1006G 200 355,-
1006C tester 20 61,-

5 1007E Levandulový 100 183,-
1007G 200 254,-
1007C tester 20 44,-

5 1008E Mandarinkový 100 163,-
1008G 200 226,-
1008C tester 20 39,-

5 1009E Meduňkový 100 195,-
1009G 200 271,-
1009C tester 20 47,-

7 1010E Pelargóniový 100 371,-
1010G 200 517,-
1010C tester 20 89,-

6 1011E Rozmarýnový 100 228,-
1011G 200 318,-
1011C tester 20 55,-

7 1012E Tymiánový 100 213,-
1012G 200 296,-
1012C tester 20 51,-

7 1013E Ylang-ylangový 100 341,-
1013G 200 476,-
1013C tester 20 82,-

6 1014E Z citrónové růže 100 221,-
1014G 200 308,-
1014C tester 20 53,-

7 1015E Pačuliový 100 213,-
1015G 200 296,-
1015C tester 20 51,-

7 1016E Z růžového dřeva 100 237,-
1016G 200 330,-
1016C tester 20 57,-

5 1019E Šalvějový 100 238,-
1019G 200 333,-
1019C tester 20 38,-

5 1020E Grapefruitový 100 228,-
1020G 200 318,-
1020C tester 20 55,-

8 1017E Neutrální 100 157,-
1017G 200 218,-
1017 I 500 436,-
1017C tester 20 38,-

69 2732E Dr. Voštěp 100 292,-
2732G 200 468,-
2732C tester 20 70,-

8 1018C Sada koupelových olejů 18×20 448,-

SPRCHOVACI OLEJE

KOUPELOVÉ OLEJE
str. Kód obsah Kč
kat. zboží ml

Ceník preparátů
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maloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)
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Sleva 10%

Sleva „Babího lé ta“  do 17.  10.  se týká pouze označených preparátů Sleva 10%
str. Kód obsah Kč
kat. zboží ml

Dětský heřmánkový KO byl přeřazen do Dětské série na str. 45 
a Lecitol je u masážních olejů na straně 44. KO Cellu-therap je na str. 45.

11 1102E Z borovicového jehličí 100 180,-
1102G 200 289,-
1102C tester 20 43,-

10 1103E Citronový 100 198,-
1103G 200 278,-
1103C tester 20 48,-

11 1104E Frisch 100 178,-
1104G 200 285,-
1104C tester 20 43,-

Sleva 10%

Sleva 10%

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



13 1202E HY-Intima (mycí olej pro ženy) 100 159,-
1202G 200 215,-
1202 I 500 480,-
1202C tester 20 38,-

14 1203E HY-Intim H (mycí olej pro muže) 100 159,-
1203G 200 215,-
1203 I 500 480,-
1203C tester 20 38,-

14 1205E HY-Intim set (mycích olejů) 2×100 309,-
1205G 2×200 426,-

14 1204D Intimiss (intim balzám) 50 262,-
1204E 100 419,-

15 1206D Femishea 50 332,-
1206E 100 498,-
1206A tester 5 43,-

114 1201B Candisan (při intimních problémech) 10 199,-
1201C 20 320,-

10 1105E Levandulový 100 170,-
1105G 200 273,-
1105C tester 20 41,-

11 1106E Rozmarýnový 100 201,-
1106G 200 282,-
1106C tester 20 48,-

10 1107E Santálový 100 196,-
1107G 200 274,-
1107C tester 20 47,-

10 1108E Z citrónové růže 100 170,-
1108G 200 273,-
1108C tester 20 41,-

11 1109E Čajovníkový 100 160,-
1109G 200 256,-
1109C tester 20 38,-

10 1112E Šalvějový 100 198,-
1112G 200 277,-
1112C tester 20 48,-

10 1113E Grapefruitový 100 179,-
1113G 200 250,-
1113C tester 20 43,-

11 1110E Neutrální 100 157,-
1110G 200 218,-
1110 I 500 436,-
1110C tester 20 39,-

9 1114E Meduňkový   100 183,-
1114G 200 292,-
1114C tester 20 44,-

12 1111C Sada sprchovacích olejů (testery) 12×20 398,-
9 1116 E Jalovcový 100 199,-

1116 G 200 279,-
1116 C tester 20 45,-

PREPARÁTY NA INTIMNÍ HYGIENU
str. Kód obsah Kč
kat. zboží ml

str. Kód obsah Kč
kat. zboží ml

Ceník preparátů
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maloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)

Sleva 10%Sleva 10%

Sleva „Babího lé ta“  do 17.  10.  se týká pouze označených preparátů Sleva 10%

REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE 
32 1907Z Levandulo-mrkvový 30 224,-
32 1908Z Levandulo-mrkvový SPF 6 30 249,-
32 1910Z Ylang-ylangový 30 239,-
65 1905Z Althea 30 248,-
65 1906Z Althea SPF 6 30 273,-
33 1919Z Avokádo 30 185,-
33 1904Z Avokádo SPF 6 30 210,-
33 1901Z Aloe vera 30 193,-
33 1920Z Aloe vera SPF 6 30 218,-
33 1902Z Arnika 30 189,-
33 1903Z Arnika SPF 6 30 214,-
32 1916Z Alipia 30 292,-
33 1909Z Geraderm SPF 4 30 208,-
33 1911Z Neutrální 30 198,-
34 1921Z Jasmín 30 296,-
34 1922Z Jasmín SPF 6 30 315,-

Sleva 10%

Dětský mycí mandlový olej je uveden v Dětské sérii na str. 45 

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



18 1504E Zubní olej 100 163,-
1504G 200 261,-
1504C tester 20 39,-

20 1503G Dentarom (ústní vyplachovací olej ) 200 189,-
1503 I 500 374,-

21 1501A Herpilan (balzám při oparech) 5 91,-
1501Z 30 316,-

21 1502A Lippea (balzám na rty) 5 91,-
20 1505G Halitosan 200 246,-

1505 I 500 492,-
1505C tester 20 37,-

19 1506E Kariosan 100 132,-
1506G 200 198,-
1506C tester 20 19,-

str. Kód obsah Kč
kat. zboží ml

27 1405E Vlasový mycí olej pro 100 201,-
1405 I suché až normální vlasy 500 645,-
1405C tester 20 48,-

29 1401G Vlasové tonikum komonicové 200 131,-
28 1403E Vlasový balzám Lupisan 100 151,-
28 1402E Vlasový balzám Haarette Q 100 698,-
27 1406E Haaretol 100 148,-

1406G 200 237,-
1406C tester 20 30,-

PREPARÁTY NA OŠETŘENÍ VLASŮ A POKOŽKY HLAVY
27 1404E Vlasový mycí olej pro 100 201,-

1404 I mastné až normální vlasy 500 645,-
1404C tester 20 48,-

Ceník preparátů
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maloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)

Sleva 10%

Sleva „Babího lé ta“  do 17.  10.  se týká pouze označených preparátů Sleva 10%
PREPARÁTY NA OŠETŘENÍ ZUBŮ A ÚSTNÍ DUTINY

str. Kód obsah Kč
kat. zboží mlSleva 10%

Sleva 10%

EXKLUZÍVNÍ REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE BPJ
34 1917Z Rosea BPJ 30 586,-
34 1912Z Heřmánek BPJ 30 798,-
34 1913Z Neroli BPJ 30 798,-

Sleva 10%

MASÁžNÍ KRÉMY A BALZÁMY
77 2725Z China Balzám – speciální balzám 30 229,-

2725D 50 303,-
77 2726E Thermo-Balzám 100 215,-

2726H 250 426,-
73 2701E Calen B – měsíčkový balzám 100 210,-

2701H 250 415,-
2701A tester 5 14,-

73 2704E Calen K – měsíčkový 100 311,-
2704H 250 617,-
2704A tester 5 21,-

73 2705D Tenarene Akut 50 175,-
2705E 100 269,-
2705A tester 5 23,-

73 2706D Tenarene Super 50 295,-
2706E 100 458,-
2706A tester 5 38,-

74 2731E Schoko-pack 100 251,-
2731G 250 502,-
2731C tester 5 22,-

Sleva 10%

OBLIČEJOVÉ HYDROFILNÍ OLEJE
16 1305E HY – z růžového dřeva 100 214,-

1305C tester 20 51,-
16 1304E HY – ylang-ylangový 100 214,-

1304C tester 20 51,-
16 1303E HY – santálový 100 214,-

1303C tester 20 51,-
16 1306E HY – neutrální 100 193,-

1306G 200 270,-
1306C tester 20 46,-

17 1302E HY – na odstranění make-upu 100 193,-
1302G 200 270,-
1302C tester 20 46,-

17 1301E HY –  na holení 100 199,-
1301C tester 20 48,-

Sleva 10%

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



34 1914Z Santál BPJ 30 755,-
34 1915Z Neutrál BPJ 30 465,-

1915E 100 1353,-

37 2012D Santalia SPF 6 50 214,-
2012E 100 329,-
2012A tester 5 28,-

36 2014D Levandulový 50 228,-
2014E 100 332,-
2014A tester 5 30,-

36 2015D Levandulový SPF 6 50 238,-
2015E 100 368,-
2015A tester 5 31,-

36 2016D Mateřídouškový 50 220,-
2016E 100 338,-
2016A tester 5 29,-

39 2017D Medový Apisan 50 272,-
2017E 100 381,-
2017A tester 5 35,-

38 2018D Olivový 50 177,-
2018E 100 281,-
2018A tester 5 23,-

38 2019D Olivový SPF 6 50 220,-
2019A tester 5 29,-

47 2020E Aradea 100 296,-
2020H 250 586,-
2020A tester 5 19,-

37 2022D Roseana 50 265,-
2022E 100 355,-
2022A tester 5 34,-

37 2023D Roseana SPF 6 50 292,-
2023E 100 453,-
2023A tester 5 38,-

36 2024D S mateří kašičkou 50 271,-
2024E 100 413,-
2024A tester 5 35,-

37 2025D Aknette 50 205,-
2025E 100 313,-
2025A tester 5 27,-

str. Kód obsah Kč
kat. zboží ml

Ceník preparátů
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maloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)

Sleva 10%

Sleva „Babího lé ta“  do 17.  10.  se týká pouze označených preparátů Sleva 10%

REGENERAČNÍ KRÉMY 
46 2001D Montana 50 161,-

2001E 100 248,-
2001A tester 5 22,-

47 2002D Atop-Derm 50 198,-
2002E 100 305,-
2002A tester 5 26,-

36 2003D Citrono-mrkvový 50 215,-
2003E 100 332,-
2003A tester 5 28,-

65 2004D Althea 50 283,-
2004E Althea 100 431,-
2004A tester 5 37,-

65 2005D Althea SPF 6 50 306,-
2005A tester 5 40,-

35 2007D Eleuterokokový 50 215,-
2007E 100 332,-
2007A tester 5 28,-

35 2008D Eleuterokokový SPF 6 50 257,-
2008E 100 398,-
2008A tester 5 33,-

37 2011D Santalia 50 193,-
2011E 100 329,-
2011A tester 5 25,-

str. Kód obsah Kč
kat. zboží ml

REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÁ SÉRA
44 1950S Lipio-Sérum Neutrální 35 238,-
44 1951S Lipio-Sérum Růže 35 434,-
43 1952S Lipio-Sérum Santálové dřevo 35 379,-
44 1953S Lipio-Sérum Heřmánek 35 298,-
43 1954S Lipio-Sérum Růžové dřevo 35 269,-
43 1955S Lipio-Sérum Levandule 35 264,-
43 1956S Lipio-Sérum Cedr Atlas 35 269,-

Sleva 10%

Sleva 10%

Sleva 10%

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



PLEŤOVÉ MASKY
52 2402D Lecitinová W/O 50 198,-

2402E 100 266,-
2402A tester 5 26,-

52 2403D Naturalia W/O 50 192,-
2403E 100 258,-
2403A tester 5 25,-

52 2404D Saltia W/O 50 182,-
2404E 100 246,-
2404A tester 5 24,-

53 2401D Jojoba 50 161,-
2401E 100 218,-
2401A tester 5 21,-

53 2405D Aktiderma LY 50 198,-
2405E 100 297,-
2405A tester 5 26,-

ZÁKLADNÍ KRÉMY  –  PROGRAM SALTIA
49 2036E Saltia 100 150,-

2036H 250 272,-
2036A tester 5 20,-

49 2037D Saltia BN 50 229,-
2037E 100 386,-
2037A tester 5 30,-

37 2026D Aknette SPF 6 50 224,-
2026A tester 5 29,-

38 2027D Z citronové růže 50 220,-
2027E 100 338,-
2027A tester 5 29,-

38 2029D Čajovníkový 50 130,-
2029E 100 199,-
2029A tester 5 17,-

38 2030D Čajovníkový SPF 6 50 146,-
2030E 100 226,-
2030A tester 5 19,-

39 2039D Neroli 50 272,-
2039E 100 419,-
2039A tester 5 35,-

41 2042D Leciderma Shea Neutral 50 249,-
2042E 100 374,-
2042A tester 5 33,-

41 2049D Leciderma Shea Neutral SPF 6 50 274,-
2049E 100 424,-

41 2043D Leciderma Shea Lavendel 50 288,-
2043E 100 432,-
2043A tester 5 38,-

41 2046D Leciderma Shea Lavendel SPF 6 50 313,-
2046E 100 482,-

40 2044D Leciderma Shea Rose 50 348,-
2044E 100 522,-
2044A tester 5 45,-

40 2047D Leciderma Shea Rose SPF 6 50 373,-
2047D 100 572,-

40 2045D Leciderma Shea Santal 50 348,-
2045E 100 522,-
2045A tester 5 45,-

40 2048D Leciderma Shea Santal SPF 6 50 373,-
2048E 100 572,-

Ceník preparátů maloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)

Sleva „Babího lé ta“  do 17.  10.  se týká pouze označených preparátů Sleva 10%
str. Kód obsah Kč
kat. zboží ml

OČNÍ KRÉMY
str. Kód obsah Kč
kat. zboží ml

ZÁKLADNÍ KRÉMY

42

51 2301D Dermisoft 50 91,-
2301E 100 129,-

51 2302D Naturalia 50 157,-
2302E 100 227,-

51 2303D Shea Butter 50 205,-
2303E 100 277,- 

50 2201T Shea-Carre R 15 235,-
50 2202T Shea-Carre N 15 215,-

Sleva 10%

Sleva 10%

Sleva 10%

Sleva 10%

Sleva 10%
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PLEŤOVÁ TONIKA (SE 7% ALKOHOLU)
60 2509G Citronové 200 92,-

2509 I 500 196,-
2509J 1000 330,-

59 2513G Hřebíčkové 200 92,-
2513 I 500 196,-
2513J 1000 330,-

60 2514G Jalovcové 200 92,-
2514 I 500 196,-
2514J 1000 330,-

60 2516G Levandulové 200 92,-
2516 I 500 196,-
2516J 1000 330,-

60 2517G Měsíčkové 200 126,-
2517 I 500 262,-
2517J 1000 445,-

60 2518G Rozmarýnové 200 92,-
2518 I 500 196,-
2518J 1000 330,-

60 2504G Levandulová 200 81,-
2504 I 500 187,-
2504J 1000 296,-

60 2505G Rozmarýnová 200 81,-
2505 I 500 187,-
2505J 1000 296,-

59 2506G Růžová 200 110,-
2506 I 500 258,-
2506J 1000 412,-

60 2507G Ylang-ylangová 200 81,-
2507 I 500 187,-
2507J 1000 296,-

60 2508G Čajovníková 200 81,-
2508 I 500 187,-
2508J 1000 296,-

PLEŤOVÉ VODY BEZ ALKOHOLU
60 2501G Citronová 200 81,-

2501 I 500 187,-
2501J 1000 296,-

59 2502G Hřebíčková 200 81,-
2502 I 500 187,-
2502J 1000 296,-

60 2503G Jalovcová 200 81,-
2503 I 500 187,-
2503J 1000 296,-

PREPARÁTY NA OŠETŘENÍ RUKOU
56 1702D Rea 50 134,-

1702E 100 183,-
1702A tester 5 17,-

56 1703D Myrhea 50 130,-
1703E 100 172,-
1703A tester 5 17,-

57 1701T Elastosan (olej na nehty) 15 163,-
1701Z 30 295,-

55 1704E Sheaderm TH 100 259,-
1704H 250 467,-
1704A tester 5 34,-

55 1705E Balnaru TH 100 196,-
1705H 250 353,-
1705A tester 5 25,-

58 1706 I Citrio – mycí olej 500 272,-
58 1707 I Dezinfi – mycí olej 500 292,-
58 1708 I Sensitiv – mycí olej 500 362,-

45 2060D BodyEm Neutral 50 120,-
2060E 100 168,-
2060A tester 5 17,-

45 2061D BodyEm Roy 50 142,-
2061E 100 198,-
2061A tester 5 19,-

Ceník preparátů

43

maloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)

Sleva „Babího lé ta“  do 17.  10.  se týká pouze označených preparátů Sleva 10%
TĚLOVÉ KRÉMY 

str. Kód obsah Kč
kat. zboží ml

str. Kód obsah Kč
kat. zboží ml

Sleva 10%

Sleva 10%

Sleva 10%

Sleva 10%

Sleva 10%

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

K dispozici jsou testery všech pleťových vod i tonik.



68 2714E Cayatherm 100 296,-
2714G 200 474,-
2714C tester 20 71,-

70 2710E Levandulový 100 174,-
2710G 200 294,-
2710C tester 20 42,-

70 2711E Mandlovo-třezalkový 100 170,-
2711G 200 297,-
2711C tester 20 41,-

72 2712E Thermoton 100 342,-
2712C tester 20 82,-

71 2717E PMS (uklidňující) 100 359,-
2717C tester 20 86,-

71 2718E PMS – PRO (prokrvující) 100 172,-
2718C tester 20 41,-

70 2720E Skořicový 100 174,-
2720G 200 294,-
2720C tester 20 42,-

71 2722E Cosette 100 412,-
2722C tester 20 99,-

70 2724E Neutrální 100 152,-
2724G 200 262,-
2724C tester 20 36,-

70 2716E Lecitol Neutral Z 100 120,-
2716G 200 218,-
2716C tester 20 30,-

69 2719E Lecitol neutral Super 100 174,-
2719G 200 294,-
2719C tester 20 42,-

74 2727C Testovací sada masážních olejů 12×20 548,-

59 2522G Růžové 200 126,-
2522 I 500 262,-
2522J 1000 445,-

60 2520G Ylang-ylangové 200 92,-
2520 I 500 196,-
2520J 1000 330,-

60 2521G Čajovníkové 200 92,-
2521 I 500 196,-
2521J 1000 330,-

61 2510E Eleuterokokovo-propolisové 100 129,-
2510G 200 179,-

str. Kód obsah Kč
kat. zboží ml

Ceník preparátů
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maloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)

Sleva „Babího lé ta“  do 17.  10.  se týká pouze označených preparátů Sleva 10%
MASÁŽNÍ OLEJE

str. Kód obsah Kč
kat. zboží ml

PREPARÁTY NA OŠETŘENÍ NOHOU
22 1804E Koupelový olej na nohy 100 198,-

1804C tester 20 48,-
23 1805E Masážní olej na nohy 100 276,-

1805C tester 20 66,-
25 1808D Lympha Pack – Zábal na nohy 50 212,-

1808E 100 292,-
1808A tester 5 28,-

23 2728E Preventy 100 296,-
2728G 200 414,-
2728C tester 20 71,-

24 1806C Mykosan  N (při plísni nehtů) 20 199,-
1806E 100 652,-

24 1803D Mykosan  H (při plísni pokožky) 50 171,-
26 1801U Deo-Profuss (proti pocení nohou) 115 125,-

1801V 215 199,-
1801 I 500 336,-
1801C tester 20 27,-

26 1802D Pedi-Derm G10 (speciální krém) 50 101,-
1802E 100 138,-
1802A tester 5 13,-

24 1807U Thymicon (pro dezinfekci obuvi a ponožek) 115 62,-
1807V 215 88,-
1807J 1000 211,-

Sleva 10%

Sleva 10%

Sleva 10%

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



ÉTERICKÉ OLEJE
str. Kód 5 ml 10 ml 20 ml 50 ml 100 ml

kat. zboží A B C D E

Kč Kč Kč Kč Kč

83 4001 Amyris – Amyrisöl X 160,- 256,- 512,- 870,-

84 4002 Badyán – Sternanisöl X 78,- 125,- 249,- 422,-

84 4004 Benzoin absolue přír. (krystaly) g X 217,- 348,- 696,- 1182,-

84 4005 Bergamot – Bergamotteöl* X 182,- 290,- 580,- 985,-

84 4006 Borovice jehličí – Kiefernnadelöl X 118,- 189,- 379,- 644,-

85 4003 Cedrové dřevo Atlas – Cedernh. Atlas X 79,- 125,- 250,- 425,-

85 4007 Cedrové dřevo – Cedernholzöl X 79,- 125,- 250,- 425,-

OPALOVACÍ OLEJE
76 2601G Opalovací olej SPF 4 200 246,-

2601C tester 20 59,-
76 2602E Opalovací olej SPF 7 100 210,-

2602C tester 20 50,-
76 2603E Opalovací olej SPF 10 100 236,-

2603C tester 20 57,-
76 2604E Opalovací olej SPF 15 100 290,-

2604C tester 20 70,-

66 1001E Koupelový olej Cellu-Therap 100 316,-
1001G 200 441,-
1001C tester 20 76,-

66 1101E Sprchovací olej Cellu-Therap 100 243,-
1101G 200 338,-
1101C tester 20 58,-

67 2702D Masážní krém Cellu-Therap 50 215,-
2702E 100 342,-
2702A tester 5 28,-

67 2707E Masážní olej Cellu-Therap 100 229,-
2707G 200 320,-
2707C tester 20 55,-

67 2730 Sada testerů Cellu-Therap 4 ks 198,-

Ceník preparátů
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maloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)

Sleva 7%

Sleva „Babího lé ta“  do 17.  10.  se týká pouze označených preparátů Sleva 10%
ANTICELULITIDOVÁ SERIE „CELLU-THERAP“

str. Kód obsah Kč
kat. zboží ml

62 1005E Heřmánkový dětský koupelový olej 100 182,-
1005G 200 252,-
1005C tester 20 44,-

62 1207E Dětský mycí mandlový olej 100 160,-
1207G 200 256,-
1207C tester 20 38,-

64 1602B Nosní olej Baby 10 146,-
1602C 20 235,-

62 2034D Baby K heřmánkový 50 139,-
2034E 100 193,-
2034H 250 353,-
2034A tester 5 18,-

62 2035D Baby L levandulový 50 132,-
2035E 100 184,-
2035H 250 326,-
2035A tester 5 17,-

62 2708E Baby (dětský olejíček) 100 154,-
2708G 200 233,-
2708C tester 20 37,-

63 2709E Fenyklový (víceúčelový olej) 100 187,-
2709G 200 322,-
2709C tester 20 45,-

63 2713E Muttisoft (speciální masážní olej) 100 199,-
2713C tester 20 48,-

64 2729C Testovací sada Baby 8 ks 296,-

DĚTSKÁ SÉRIE
str. Kód obsah Kč
kat. zboží ml

NOSNÍ OLEJE
30 1601B Nosní olej 10 146,-

1601C 20 235,-
31 1603D Donosol 50 252,-

DOPLŇKY
74 9501 Elektrická podložka masérská 1 Ks 1088,-

54 9502 Termorukavice 1 pár 2200,-    včetně dvou krémů a sáčků

9503 Sáčky k termorukavicím 100 párů 49,-

Sleva 0%

Sleva 10%

Sleva 10%

Sleva 10%

Sleva 10%

Sleva 10%

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

Nosní olej Baby naleznete v dětské sérii, viz výše



93 4036 Koriandr – Corianderöl X 180,- 289,- 577,- 982,-

94 4038 Lavandin – Lavandinöl X 127,- 203,- 405,- 688,-

94 4039 Levandule extra – Lavendelöl extra X 170,- 272,- 544,- 925,-

94 4097 Litsea Cubeba*– Litsea Cubebaöl* X 103,- 164,- 328,- 558,-

95 4040 Majoránka – Majoranöl X 203,- 325,- 651,- 998,-

95 4041 Mandarinka červená – Mandarinenöl* X 170,- 272,- 543,- 924,-

95 4098 Mandarinka zelená – Mandarinenöl* X 168,- 270,- 539,- 916,-

95 4042 Máta kadeřavá – Krauseminzöl X 168,- 269,- 537,- 913,-

96 4043 Máta peprná – Pfeffeminzöl X 104,- 166,- 332,- 565,-

96 4044 Mateřídouška – Quendelöl X 217,- 347,- 694,- 1180,-

96 4045 Med absolue – Honigwachsöl 276,- 414,- 663,- 1325,- 2252,-

96 4046 Meduňka ind. – Melissenöl ind. X 60,- 96,- 191,- 325,-

97 4047 Mentol přír. (krystaly g) – Menthol X 114,- 183,- 365,- 621,-

97 4048 Mrkev semena – Karottensamenöl 237,- 356,- 570,- 1139,- 1937,-

98 4049 Muškátový květ – Macisblütenöl X 190,- 306,- 611,- 1038,-

98 4050 Muškátový ořech – Muskatnussöl X 159,- 255,- 510,- 866,-

98 4051 Myrha – Myrrhenöl 276,- 414,- 663,- 1325,- 2252,-

98 4052 Myrta – Myrtenöl X 202,- 323,- 646,- 1097,-

99 4053 Niaouli – Niaouliöl X 168,- 268,- 537,- 912,-

99 4055 Pačuli – Patchouliöl X 147,- 234,- 469,- 797,-

87 4057 Pepř černý – Pfefferöl schwarz X 203,- 325,- 650,- 1105,-

99 4099 Pelargoniový – Geraniumöl (Egypt) X 174,- 278,- 555,- 944,-

99 4058 Petržel listí – Petersilienblätteröl X 322,- 512,- 1029,- 1749,-

100 4059 Pimentovník – Bayöl X 248,- 397,- 794,- 1349,-

100 4060 Pomeranč – Orangenöl* X 49,- 65,- 130,- 220,-

100 4061 Pomer. bez terpenu – Orang. tpa.* X 178,- 285,- 570,- 969,-

100 4062 Pomeranč extra – Orang. extra* X 77,- 124,- 247,- 420,-

100 4063 Pomerančové listí – Petitgrainöl X 119,- 191,- 382,- 650,-

101 4064 Puškvorec – Kalmusöl X 173,- 278,- 555,- 944,-

101 4065 Rozmarýn extra – RosmarinöI X 114,- 183,- 366,- 622,-

101 4066 Růžová palma – Palmarosaöl X 116,- 185,- 370,- 629,-

102 4067 Růžové dřevo – Rosenholzöl X 220,- 352,- 704,- 1198,-

103 4069 Saturejka horská – Bergbohnenkrautöl X 280,- 448,- 895,- 1522,-

103 4070 Skořice kůra – Zimtrindenöl X 289,- 463,- 925,- 1573,-

85 4008 Cedrové jehličí – Cedernblätteröl X 249,- 399,- 799,- 1360,-

85 4009 Celer semena – Selleriesamenöl X 204,- 326,- 652,- 1109,-

86 4010 Citron – Zitronenöl* X 89,- 143,- 287,- 488,-

87 4011 Citron bez terpenu – Zitronen tpa.* X 239,- 382,- 764,- 1299,-

86 4012 Citron extra – Zitronenöl extra* X 116,- 185,- 370,- 629,-

89 4013 Citronelový – Citronellaöl X 77,- 123,- 246,- 418,-

86 4014 Citronová růže – Citrosenöl X 143,- 229,- 457,- 777,-

86 4015 Citronová tráva – Lemongrasöl X 93,- 149,- 298,- 506,-

87 4016 Cypřiš – Cypressenöl X 179,- 286,- 573,- 974,-

87 4076 Čajovník – Teebaumöl X 85,- 135,- 270,- 460,-

88 4017 Česnek – Knoblauchöl X 260,- 471,- 833,- 1416,-

88 4054 Dobromysl – Origanumöl X 203,- 325,- 650,- 1105,-

88 4018 Elemi – Elemiöl X 165,- 264,- 528,- 898,-

88 4019 Estragon – Estragonöl X 272,- 435,- 869,- 1479,-

89 4020 Eukalyptus – Eukalyptusöl X 78,- 126,- 251,- 426,-

89 4096 Eukalyptovocitrónový – Eukal. Citr. X 77,- 124,- 247,- 420,-

89 4021 Eukalyptus Koala – Eukal. Koala X 1 – 5 ks 82,- 149,-

89 4021 Eukalyptus Koala – Eukal. Koala X 6 – 12 ks 76,- 139,-

89 4021 Eukalyptus Koala – Eukal. Koala X 13 – 25 Ks 73,- 133,-

89 4021 Eukalyptus Koala – Eukal. Koala X 26 Ks a více 70,- 127,-

89 4022 Fenykl – Fenchelöl X 115,- 184,- 369,- 627,-

90 4023 Grapefruit – Grapefruitöl* X 153,- 246,- 492,- 845,-

90 4024 Heřmánek žlutý – Kamillenöl gelb 419,- 628,- 1006,- 2012,- 3420,-

90 4025 Hřebíček – Nelkenöl X 75,- 120,- 240,- 408,-

91 4026 Jalovec bobule – Wacholderbeeröl X 230,- 368,- 735,- 1249,-

91 4027 Jedle šišky – Edeltannenzapfenöl X 178,- 284,- 568,- 966,-

92 4028 Kadidlovník – Weihrauchöl 239,- 359,- 576,- 1152,- 1958,-

92 4029 Kafr – Kampferöl X 54,- 87,- 173,- 294,-

92 4030 Kafr přír. (krystaly/g) – Kampfer X 89,- 143,- 285,- 484,-

93 4031 Kajeput – Cajeputöl X 99,- 161,- 323,- 549,-

93 4032 Kananga – Canangaöl X 189,- 304,- 608,- 1045,-

91 4033 Kleč jehličí – Latschenkiefernöl X 173,- 277,- 555,- 955,-

93 4034 Kmín – Kümmelöl X 168,- 269,- 539,- 916,-

93 4035 Kopr nať – Dillkrautöl X 125,- 200,- 401,- 682,-

str. Kód 5 ml 10 ml 20 ml 50 ml 100 ml

kat. zboží A B C D E

Kč Kč Kč Kč Kč

Ceník preparátů

46

maloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)

Sleva 10%

Sleva „Babího lé ta“  do 17.  10.  se týká pouze označených preparátů Sleva 10%
str. Kód 5 ml 10 ml 20 ml 50 ml 100 ml

kat. zboží A B C D E

Kč Kč Kč Kč Kč
Sleva 10%
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103 4071 Skořicový – Zimtöl X 159,- 255,- 510,- 866,-

103 4072 Smrk jehličí – Fichtennadelöl X 103,- 165,- 330,- 565,-

104 4073 Spajk (levandulový) – Spiköl franz. X 170,- 273,- 545,- 927,-

104 4074 Šalvěj lékařská – Salbeiöl X 183,- 292,- 585,- 994,-

104 4075 Šalvěj muškátová – Muskat.-Salbei X 255,- 408,- 816,- 1388,-

105 4077 Túje – Thujaöl X 108,- 173,- 346,- 589,-

105 4078 Tymián červený – Thymianöl rot X 258,- 412,- 825,- 1402,-

105 4079 Tymián světlý – Thymianöl hell X 99,- 158,- 317,- 538,-

106 4080 Vavřín listí – Lorbeerblätteröl X 208,- 332,- 664,- 1129,-

106 4081 Vetiver – Vetiveröl X 249,- 399,- 799,- 1360,-

106 4082 Ylang-ylang – Ylang-Ylangöl X 170,- 272,- 544,- 925,-

106 4083 Yzop – Ysopöl X 437,- 699,- 1399,- 2379,-

107 4084 Zázvor – Ingweröl X 303,- 485,- 970,- 1649,-
*Jedná se o skupinu olejů, které mají oproti ostatním sníženou trvanlivost. 

Proto u nich vyznačujeme záruční lhůtu 1 rok. Tyto éterické oleje je nutné skladovat v chladu.

SPECIÁLNÍ SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ 10 ml B 20 ml C 50 ml D

114 1201 Candisan 199,- 320,- 639,-

114 4210 Thymion 179,- 286,- 572,-

114 4207 Antinikotin – Antinikotin (CZ patent č. 280420) X 278,- X

114 4209 Candiöl 196,- 319,- 638,-

VANOČNÍ SMĚSI ETERICKYCH OLEJŮ 10 ml B 20 ml C 50 ml D

112 4301 Vánoční čas – Weihnachtszeit 123,- 197,- 393,-

112 4302 Vánoční dárek – Weihnachtsgeschenk 119,- 191,- 381,-

112 4303 Vánoční koleda – Weihnachtslied 162,- 258,- 516,-

112 4304 Vánoční pohádka – Weihnachtsmärchen 225,- 360,- 720,-

113 4305 Vánoční sen – Weihnachtstraum 149,- 238,- 475,-

112 4306 Vánoční večer – Weihnachtsabend 125,- 200,- 401,-

112 4307 Vánoční vůně –  Weihnachtsfest 123,- 197,- 393,-

112 4308 Vánoční stromeček – Tannenbaum 124,- 198,- 396,-

113 4309 Ježíšek – Christkind 135,- 216,- 432,-

SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ SAUNA 10 ml B 20 ml C 50 ml D

110 4401 Čínská sauna 244,- 391,- 781,-

110 4402 Finská sauna 194,- 310,- 619,-

111 4404 Horská sauna 224,- 358,- 715,-

111 4405 Japonská sauna 211,- 337,- 674,-

111 4406 Lesní sauna 194,- 310,- 621,-

111 4409 Polární sauna 272,- 435,- 869,-

110 4412 Ruská sauna 207,- 331,- 662,-

111 4410 Sauna Relax 209,- 334,- 668,-

SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ
str. Kód 10 ml B 20 ml C 50 ml D

kat. zboží Kč Kč Kč

108 4201 Afrodiziakální – Aphrodite 145,- 237,- 474,-

108 4206 Antiinsekt – Antiinsekt 133,- 212,- 424,-

108 4208 Antirauch – Antirauch 146,- 233,- 465,-

108 4205 Antischnärchen 161,- 257,- 513,-

108 4202 Aromeclima 127,- 203,- 405,-

108 4203 Harmonie 179,- 286,- 571,-

108 4204 Noc lásky – Liebesnacht 276,- 441,- 881,-

109 4212 Relaxa ční – Relax 245,- 391,- 782,-

109 4213 Senné květy – Heublume 100,- 161,- 322,-

109 4215 Uvolňující – Entspannungsmischung 124,- 197,- 394,-

109 4214 Ušlechtilé dřevo – Edelholz 166,- 265,- 530,-

EXKLUZIVNÍ OLEJE
str. Kód 1 ml 5 ml 10 ml 20 ml 50 ml

kat. zboží M A B C D

Kč Kč Kč Kč Kč

83 4085 Angelika kořen – Angelikawurzelöl 200,- 789,- 1262,- 2019,- 4037,-

90 4086 Heřmánek modrý – Kamillenöl blau 114,- 454,- 727,- 1163,- 2325,-

91 4087 Jasmín absolue – Jasminöl 360,- 1441,- 2305,- 3688,- 7376,-

94 4037 Kozlík – Baldrianöl 101,- 405,- 648,- 1037,- 2074,-

97 4088 Meduňka lékař. – Melissenöl offic. 377,- 1508,- 2413,- 3861,- 7721,-

97 4089 Mimóza absolue – Mimosenöl 178,- 713,- 1141,- 1826,- 3652,-

101 4090 Pomerančové květy – Neroliöl 407,- 1629,- 2606,- 4169,- 8337,-

102 4091 Růže – Rosenöl 795,- 3179,- 5087,- 8139,- 16278,-

102 4092 Řebříček – Schafgarbenöl 172,- 686,- 1098,- 1756,- 3511,-

102 4068 Santálové dřevo – Sandelholzöl 185,- 741,- 1186,- 1897,- 3794,-

103 4093 Slaměnka – Immortellenöl 197,- 789,- 1262,- 2019,- 4037,-

105 4094 Vanilka absolue – Vanillenöl 371,- 1482,- 2371,- 3794,- 7587,-

Ceník preparátů
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maloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)

Sleva 0%

Sleva „Babího lé ta“  do 17.  10.  se týká pouze označených preparátů Sleva 10%
str. Kód 5 ml 10 ml 20 ml 50 ml 100 ml

kat. zboží A B C D E

Kč Kč Kč Kč Kč

Sleva 10%

Sleva 10%

Sleva 10%

Sleva 10%

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



ROSTLINNÉ OLEJOVÉ MACERATY 115 ml U 215 ml V

126 5201 Arnikový olej – Arnikaöl 270,- 422,-
126 5202 Kaštanový olej – Kastanienöl 163,- 257,-
126 5203 Měsíčkový olej – Calendulaöl 187,- 295,-
127 5204 Třezalkový olej S10 – Johanniskrautöl S10 173,- 252,-
126 5205 Třezalkový olej W10 – Johanniskrautöl W10 373,- 588,-

POTRAVINOVÉ DOPLŇKY
82 5105 Vitamín C v prášku – 130g 133,-

81 3001E Eleutherococc extrakt – 100 ml 163,-

100 g E 250 g H 500 g I 1000 g J

Kč Kč Kč Kč

81 3002 Eleutherococc kořen 69,- 117,- 198,- 298,-

VITAMÍNY
str. Kód 20 ml C 50 ml D 115 ml U 215 ml V

kat. zboží Kč Kč Kč Kč

128 5101 Lecitin super 155,- 310,- 617,- 967,-

128 5102 Panthenol (provitamin B5) 39,- 78,- 155,- 243,-

128 5103 Vitamín A 161,- 321,- 628,- 984,-

128 5104 Vitamín E 139,- 278,- 551,- 863,-

KOSMETICKÁ MÁSLA
100 g E 250 g H 

125 5025 Mangové máslo – Mango-Butter 199,- 398,-
124 5026 Kakaové máslo – Kakao-Butter 114,- 226,-
124 5029 Shea-Butter (bambucké máslo) – Shea-Butter 68,- 136,-

SPECIÁLNÍ PREPARÁTY
78 2733 E Narbenol (olej na jizvy) 100 345,-

2731C tester 20 83,-
78 1809 E Depilol 100 182,-

1809G 200 291,-
1809C tester 20 44,-

46 2062D Body Salvia 50 179,-
2062 E 100 276,-
2062A tester 5 33,-

79 2804 D Molusan 50 165,-
2804 E 100 255,-
2804A tester 5 29,-

80 2803 E Hemosan 100 186,-
2803G 200 298,-
2803C tester 20 43,-

79 2802D Wintershea 50 179,-
2802 E 100 278,-
2802A tester 5 33,-

Ceník preparátů
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maloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)

Sleva 0%

Sleva 0%

Sleva „Babího lé ta“  do 17.  10.  se týká pouze označených preparátů Sleva 10%
ROSTLINNÉ OLEJE

str. Kód 115 ml U 215 ml V

kat. zboží Kč Kč

117 5001 Arašídový olej – Erdnussöl 93,- 145,-

116 5002 Avokádový olej – Avocadoöl 105,- 164,-

117 5003 Brutnákový olej – Boretschöl 339,- 543,-

117 5004 Dýňový olej – Kürbiskernöl 135,- 210,-

118 5005 Jojobový olej – Jojobaöl (DPH 19%) 119,- 187,-

118 5031 Konopný olej 125,- 198,-

119 5006 Lněný olej – Leinöl 81,- 125,-

119 5007 Makadamiový olej – Macadamianussöl 109,- 171,-

119 5009 Mandlový olej – Mandelöl 64,- 101,-

117 5022 Olej z jader andské růže – Hagebuttekernöl 256,- 399,-

118 5017 Olej z jader hroznů – Traubenkernöl 78,- 123,-

120 5019 Olej z meruňkových pecek – Aprikosenkernöl 103,- 160,-

121 5020 Olej z pšeničných klíčků – Weizenkeimöl 149,- 231,-

120 5010 Olivový olej LZS – Olivenöl KGP 109,- 171,-

120 5021 Olej z vlašských ořechů LZS – Walnussöl KGP 186,- 291,-

120 5023 Olej z vlašských ořechů LZT – Walnussöl WGP 80,- 125,-

121 5011 Pupálkový olej – Nachtkerzenöl 229,- 358,-

121 5012 Ricinový olej – Rizinusöl (DPH 19%) 68,- 104,-

121 5013 Rýžový olej – Reiskeimöl 78,- 123,-

122 5014 Sezamový olej – Sesamöl 61,- 95,-

122 5024 Shea olej – Karité (Sheaöl) 116,- 181,-

122 5015 Slunečnicový olej LZS – Sonnenblumenöl KGP 78,- 123,-

122 5016 Sojový olej LZT – Sojaöl WGP × 28,-

Sleva 10%

Sleva 10%

Sleva 10%
Sleva 10%

Firma Aromaterapie Karel Hadek neručí za možné tiskové chyby, správnost údajů v ceníku lze ověřit na našem e-shopu www.karelhadek.eu.
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Zajímavá 
a všestranná rostlinka.
Chutné ovoce, 
lahodný nápoj, 
a z jadérek 
zajímavý kosmetický olej...




