
Vánoce nejsou
jen vůně jehličí ... 



Vdobě, kdy píši tyto řádky, mám velice divný pocit. V mém vnímání,
po probuzení při pohledu z okna, stále ještě očekávám příjemně teplé

letní ráno jako by zde ještě včera bylo. Teploty kolem nuly, „prašivec“ na
trávě i námraza na skle auta, a hlavně pak těžce zamračená obloha mi
jasně dávají najevo, že letošní léto je nenávratně pryč. Listí již opadává,
nelze se divit onomu „dušičkovskému“ počasí. Listopad by neměl zavěšovat, je
teprve v pořadí. Kalendář nekalendář, ať již si jdu koupit svačinu, či se v obchodě
objevím na rodinném nákupu, z regálů mě pozorují nejen Mikulášové, ale i spousta věcí
patřících do repertoáru Vánoc. A tak, stejně jako léto je nenávratně „za dveřmi“, letošní
Vánoce naopak neodvratně klepou na dveře. Běžný vánoční scénář asi ani letos nepřinese nic nového.
Svátky „klidu a míru“ zase budou „válečným tažením“ za dárky pro blízké a nejbližší. K těm „úplně
nejbližším“ pak samozřejmě patří i žaludky. Ani na jejich bohaté obdarování, tedy plnost, samozřejmě nebude
zapomenuto. Jako malé děcko jsem měl Vánoce rád. V době „nevědomosti“ jsem je vnímal opravdu jako svátky klidu a míru, navíc
bych dodal, i jako krásné svátky darů. O mumraji kolem jsem neměl ani potuchy. Ten se mě vůbec netýkal. S postupem času (a přibýváním
křížků na hřbetě) vnímám Vánoce podstatně jinak. Právě označení „svátky klidu a míru“ jaksi nejsem schopen pochopit v kontextu s oním
téměř šíleným předvánočním hemžením, coby přípravou na ně.
Letošní rok však bude v tomto smyslu jistou výjimkou.  Musím přiznat, že se tentokráte na Vánoce těším přímo dětinsky. Za sebe, za zaměst-
nance firmy AKH, dokonce i za čtenáře časopisu Aromaterapie i klienty firmy. Každý z nás dostane dárek, jehož příprava v současné době
běží na plné obrátky. V tomto smyslu se vůbec nejedná o nějaký ten olejíček či krémík, ale o nejen nový, jakož i vlastní objekt firmy AKH.
Zde se bude nacházet vše, co firma ke své činnosti potřebuje. Počínaje sklady, přes laboratoře až k expedici. I konkurence už se nechala
slyšet. Že prý nemáme na nájem. Něco na tom asi bude, když už konkurence „myslí“! Tedy pokud slůvko „nemáme“, nahradíme slůvky
„nechceme mít“.  Ale mezi námi, ono nejde v principu vůbec o nájem. Před časem v areálu firmy jakási „poťapaná“ firma hledala ekolog-
ické zátěže minulosti, ale vytvářela při tom zátěž novou. Oblaka prachu. To vše v rozporu se vším co by se mělo při takovýchto pracích
dodržovat. Nám pak nezbylo, než vyhazovat vyrobené preparáty, prachem, který byl všude, kontaminované. A uklízet a uklízet. V součas-
né době je ve stejné budově nastěhována i tiskárna. Z mého pohledu, žádná ideální kombinace pro zajištění kvality výroby. Postarší budovy
dosavadního sídla mají i obrovské energetické ztráty v zimním období. Každý rozumný člověk, i bez kalkulačky v ruce pochopí, že takováto
forma sponzorování plynáren a elektráren nemá nic společného s kvalitou, ale bohužel naopak s cenou kosmetiky. A tak nezbývá, než
Ježíškovi za tak krásný a chtěný dárek poděkovat. Díky stěhování firma ukončí expedici preparátů v letošním roce již dne 16. prosince 
a od 17. 12. pak už nastane stěhovací hemžení. Všem čtenářům časopisu Aromaterapie, klientům firmy AKH i zaměstnancům firmy přeji
Vánoce plné klidu a pohody. Na Silvestra se rozloučíme se starým rokem, abychom o půlnoci přivítali rok nový. K tomu neodmyslitelně
patří i ona půlnoční sklenička. Přípitky budou na zdraví, spokojenost a mnohé další. Pro mnohé v tom zcela jistě bude zahrnuto i přání,
aby se firmě na novém místě a nejen v nově začínajícím roce dařilo.

Karel Hadek 
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S Ježíškem ve vaně
Když občas položím známým otázku, zda věří na Ježíška, 
pozoruji prazvláštní reakce. Jedni na něho nejen věří,  ale část
věřících se na něho dokonce těší již od července. Pak zde jsou
oni nevěřící. Přesvědčovat je o Ježíškově existenci by asi nemělo
smysl.  Nelze si však nepovšimnout, že i nevěřícím se usmívají
na Štědrý večer oči ve chvíli, kdy je alibista Ježíšek obdaroval
prostřednictvím blízkých, aby takto před nevěřícími zůstal
inkognito. Pokud by se mě někdo zeptal, jak je to s mojí vírou
v Ježíška, pak odpověď je zcela jasná. Právě fakt, že život mě
naučil nevěřit, paradoxně na Ježíška věřím. Důvodů je hned
několik. Již dávná léta od něho pravidelně dostávám pod stro-
meček dárky. A nejen to. Jistou verzi Ježíška, složenou z éte-
rických olejů (jak jinak, Ježíšek je přece éterická bytost), velice
příjemně vonící, je možné si i pořídit. Nelze se divit, že za

poměrně krátkou dobu, co se takto objevil, se
stal nejžádanější vánoční směsí. Jsem 
přesvědčen, že nevěřícím je třeba neustále
existenci Ježíška dokazovat. Vánoce jsou

jak známo (u nás) záležitostí chladného
ročního období. Prostydlé tělíčko je
žádoucí náležitě zahřát. Nechtěl bych
při této příležitosti v žádném případě
nikoho poučovat, jak by to měl dělat.
Pobyt ve vaně, s nejen teplou, ale i pří-

jemně vonící lázní patří k jednomu
z velice oblíbených prohřívacích

ritu álů. Což potom takhle nebýt
ve vaně sám… Část koupají-
cích nejspíše po tvrdí, že jeden
ve vaně je málo. Druzí naopak

budou tvrdit, že dva jsou moc.

Vynikající řešení nabízí novinka pro letošní Vánoce. Do nabídky
se vloudil Ježíšek. Má formu koupelového oleje, a jedinečnou
schopnost zajistit, že koupající se ve vaně nejen není sám, ale
i to, že dva nejsou moc. 
Ježíšek jako milý společník do vany bude tak trochu jiný než
ostatní koupelové oleje. 
Kdo si ho bude chtít pořídit mimo vánoční nabídku, bude si ho
samozřejmě moci koupit. Tentokráte však nepoputuje k deseti
prvním objednávajícím zdarma, jak se již stalo tradicí. V labo-
ratoři jej budou „klonovat“ do lahviček o objemu 100 ml 
a kou pelový olej Ježíšek se bude „vkrádat“ do každé objed -
návky nad 1000 Kč. Tím to však nekončí! Za každých dalších
1000 Kč hodnoty objednávky samozřejmě přibude i další 
stomililitrový koupelový Ježíšek. Takto se dárkový koupelový
Ježíšek dostane ke každému, kdo svou objednávku učiní 
do 12. prosince 2010.

Karel Hadek
1021 Koupelový olej Ježíšek

E – 100 ml G – 200 ml I – 500 ml
248,49 Kč 347,88 Kč 695,76 Kč

Meduňka v krému
O tom, že každý vnímáme vůně dle svého, netřeba diskutovat.
Když jsem kdysi, na samém začátku, vyvíjel koupelové oleje,
učarovaly mi svou vůní např. rozmarýn či levandule. Známí,
kteří mi tehdy pomáhali ve výběru jim příjemných vůní, velice
často jako velice příjemnou hodnotili právě meduňku.
Přiznávám, mně tato vůně celkem nic moc neříkala. Přesto díky
preferencím známých se do výběru bez problémů dostala. 
A tak vznikl jak koupelový, tak i sprchovací olej. Samozřejmě,
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že i tyto dva preparáty jsem vyzkoušel na vlastní kůži. Že
bych je ale někdy vyhledával, to rozhodně tvrdit nemohu.
Meduňkový éterický olej má specifickou, svěží, citrónu podob-
nou vůni. Nelze se divit, jednou z jeho hlavních obsahových
složek je aldehyd citrál. Již tato skutečnost napovídá, že bude
mít celkem svěží vůni a bude vykazovat uklidňující účinky.
Další významnou složkou je myrcen. Tato složka je monoter-
penický uhlovodík, který organizmus, ale hlavně pak pokožku,
velice dobře uklidňuje. V malém množství jsou pak obsaženy
ještě další složky, jako jsou alkoholy nerol a geraniol, které
vykazují vůni, již lze označit jako růžovou. Vzhledem 
k jejich nízkému obsahu je tato pachová informace téměř ne -
zřetelná. Jako komplex pak meduňkový olej vykazuje i silně
protizánětlivé a antivirální účinky. Není bez zajímavosti, že již
brzy po uvedení meduňkových preparátů na trh, si jejích
vynikajících účinků všimli i ti kdož byli postiženi atopickým
ekzémem. 
Myslím, že právě v této oblasti lze konstatovat, že meduňkové
preparáty jsou tím nej lepším, co lze atopikům na ošetřování
jejich pokožky nabídnout.  
Účinnost těchto preparátů, stejně tak i dotazy na vhodný krém
pro atopiky, byly impulzem k vytvoření dalšího meduňkového
preparátu, který má tentokráte podobu regeneračního krému. 
Preparát svojí svěží vůní jistě bude imponovat i mládeži.
Dalšími složkami v tomto krému jsou např. bambucké máslo,

oleje tamanu, jojobový, mandlový,
sezamový a další. Další samozřej-
mostí jsou i vitamíny a lecitin.
Krom meduňkového oleje preparát
obsahuje i olej z mrkvových semen
a levandule. 
Vzhledem ke skutečnosti, že meduň-
ka toho s Vánocemi moc společného

nemá, nezbývá, než se znova vrátit k osvědčené tradici. A tak
prvních deset zájemců o tuto novinku ji najde ve svém balíčku
aniž by za ni museli platit.

Karel Hadek

2033 Regenerační krém Shea-Meduňka (Shea-Melissea)

A – 5 ml D – 50 ml E – 100 ml H – 250 ml I – 500 ml
31,92 Kč 239,44  Kč 359,16 Kč 718,32 Kč 1185,22 Kč  

Eterica a Flirt se vrací
Těžko se mi vzpomíná, kdy poprvé spatřil světlo světa krém
Eterica. Objevil jsem nějaké ty prapůvodní etikety ještě z dob,
kdy u adresy výrobce byl údaj W-8028 Taufkirchen. Netuším,
zda je můj odhad, že to bylo v roce 1987 správný, každopádně
to muselo být ještě nějaký ten pátek před sjednocením
Německa. O něco později se k tomuto „broskvovému“ krému
přidal i stejně vonící sprchovací olej, který dostal jméno kterému
dělal čest – Flirt. O tom, že se jednalo nejen o příjemně vonící,
ale i velmi kvalitní preparáty, nemusí být vůbec řeč. Jak krásně
tyto preparáty voní, stejně tak velký byl o ně zájem. Bohužel
do série KH nemohly být převzaty, neboť ona broskvová vůně
nemá původ jen a jen v přírodě.
Pamětníci těchto drobných příjemností, jakoby se s touto 
skutečností nechtěli smířit, a tak se těchto preparátů i nadále
dožadovali. Přede mnou stále „pobíhala“ otázka, co dělat. 
V sérii preparátů KH se objevit nemohly. A tak se vyráběly,
doslova bych řekl, „tajně“, na základě individuálních požadavků
těch , kteří po nich neúnavně toužili. A nejen Eterica a Flirt.
Ne zřídka byla vyplňována i mnohá další voňavá přání, klientů.
A nelze se divit. Konec konců trh s parfémy, který taktéž nelze
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uznávat jako záležitost aromaterapeutickou, a přesto se tomuto
trhu s vůněmi více než daří. Je od nepaměti součástí každo-
denního života. Pod tlakem požadavků zákazníků padlo i roz-
hodnutí postavit na nohy vedle série preparátů s logem KH i sérii
jež není vyráběna z éterických, ale parfémových olejů. A tak
nejen Eterica a Flirt dostaly „nový kabát“, ale s nimi i mnohé
další preparáty. Nyní se nabízí možnost připravit si koupel 
s vůní čokolády, medu, melounu či vanilky. Ve sprše lze cítit
Ambru, Flirt – broskev, mužům jistě zavoní Tabak.
Masáže s vůní jasmínu, karamelu či vanilky jistě také mnohé
potěší, stejně jako i zajímavá nabídka krémů s vůní broskve
(Eterica), melounu a dalších.
Tyto preparáty s parfémovými oleji se používají stejně jako 
i ostatní preparáty. V současné době se pracuje na jejich vlast-
ních webových stránkách: www.emotion-cosmetic.eu. No 
a na závěr ještě jedno potěšitelné sdělení. I zde platí, jak již se
tradicí stalo, že prvních deset objednávajících obdrží objednané
preparáty série Emotion, v rámci své objednávky, v této před-
vánoční době, jakoby už naděloval sám Ježíšek…
(Více na str. 8)

Karel Hadek     

Konečně!
S kosmetickými preparáty Karla Hadka se na trhu setkáváme
již více než 25 let a mnozí z nás je považují za součást svého
života. Pamatuji dny, kdy jsme čekali na každý nový preparát,
těšili se na každou novinku. Nejprve přišly koupelové oleje,
následovaly regenerační oleje, regenerační krémy, jakož i ple-
ťové vody a tonika. Vznikl celý program na ošetření rukou,
nohou, vlastně celého těla, od hlavy až k patě. Vznikla řada
na ošetřování celulitidy či kuperózy. Nabídkou vhodných 
preparátů nebyli opomenuti ani naši nejmenší.

Testovací sadu Baby si s sebou maminky berou již do porodnice.
Naučili jsme naše děti používat krásnou voňavou kosmetiku.
A děti nám rostly a rostly, až se stávaly dospělými. Zde se
začal objevovat problém, co na ošetření pokožky doporučitdo-
poručit školním dětem, malým slečnám a mladým mužům.
Volili jsme dále Baby řadu, případně regenerační krém
Montana nebo regenerační krém čajovníkový.
Mladá generace je však průbojnější a nespokojí se s ledasčím.
Holčičky se u maminek dožadují svého... a tím je ošetřující
krém. Věřím, že se mnou a se slovem „Konečně.“ bude souhlasit
více maminek. Mezi preparáty AKH přichází no vinka regene-
rační krém Meduňkový, který je určen právě pro naše mladé
dámy. A nejen pro ně. Hodí se i pro mladé muže. Olej z meduňky
je tišivý, uklidňující, účinné složky podporují mozkovou čin-
nost. Meduňka obveseluje a rozradostňuje srdce, posiluje
životně důležitého ducha. Třeba se dětem bude lépe chodit do

školy, kde plní tolik důležitých úkolů.
Pokud budete tuto novinku volit jako vánoční
dárek, doplňte balíček sprchovacím olejem
meduňkovým, který se dá použít na omývání
obličeje.

Věřím, že tuto novinku ocení i maminky
ekzematických dětí, které si tím doplní již
používanou řadu utvořenou z koupelové-
ho meduňkového oleje a již zmíněného
sprcho vacího oleje.

Michaela Švorcová 
salonaura@seznam.cz

mobil: 603 513 774

www.karelhadek.eu



Naše bohatství –
„antibiotika“ chudých
Když jsem byl ještě malé děcko, na světě se objevil zázrak, na
kterém si „Zubatá s kosou“ zcela jednoduše vylamovala své
zuby. A nejen to! Různým patogenním mikro organizmům
(a nejen jim) tento lék zcela spolehlivě lámal vaz. Mnohé
infekční nemoci mikrobiálního původu, jež byly v minulosti
pohromou lidstva, prostě vymizely. Ano, řeč je o antibiotikách.
Homo sapiens, tedy člověk myslící, zase jednou myslel…
Tentokráte nad tím, že zvítězil nad přírodou. Připouštím, jako
dítě školou povinné jsem vůbec nevěnoval pozornost
Darwinově evoluční teorii. Možná to bylo ovlivněno i tím,
matně si vzpomínám, že bych měl být prapotomkem opic.
Dnes uznávám, že takovéto vnímání dané problematiky byla
dětinská chyba. Tehdy jsem prostě jen nepochopil, že v principu
vůbec nejde o mě, coby opičího potomka, ale vývoj všech
druhů. A že nás, těch druhů, na planetě Zemi, je. Někteří jsme
velcí a je nás dokonce i vidět, jiní jsou malí, pro běžné smrtel-
níky neviditelní. Ve srovnání s námi jsou nejen nesrovnatelně
menší, ale taktéž nesrovnatelně jednodušší. Ona jedno duchost
v sobě skrývá i obrovskou přednost. Jejich adaptabilita, tedy
schopnost přizpůsobit se životním podmínkám, je mnoho -
násobně vyšší než u člověka, či všeobecně vyšších organizmů.
A tak chtě nechtě se stáváme svědky jevu sice naprosto přiro-
zeného, což ale v žádném případě neznamená, že i potěši-
telného. Hovoříme o vzniklé multirezistenci na antibiotika. Ony
minipotvůrky, aby přežily, se s nimi nejprve seznámily, a dnes,
můžeme pomalu říci, skamarádily. Člověk, ač sám sebe ozna-
čuje za myslícího, jakoby v tomto směru měl rozum nikoli na
procházce, ale trvalé dovolené. Renomovaní vědci, v pověření
farmaceutického průmyslu koumají, až se jim z hlav kouří,

nad vývojem nových, super-ultra účinných antibiotik.
Ponechme stranou odpověď na otázku, zda se jim to vůbec kdy
povede. Podíváme-li se na problém z historického hlediska,
pak lze prohlásit, že ony potvůrky se proklatě rychle vyvíjejí.
Stejně, jako se jim podařilo vytvořit individuální obranu proti
až doposud vyrobeným antibiotikům, nebude jim nijak dlouho
trvat, a dnes ještě neexistující „nová antibiotika“ půjdou do
kolen stejně rychle, jako šla ta nám i mikrobům již známá.
Tudy vede, dle mého mínění, tak maximálně cesta k penězům,
nikoli lékům, které by principiálně mohly změnit situaci.
Kolikráte jsem již v životě slyšel přísloví: „Změna znamená
život“. Přísloví v tomto smyslu naprosto pravdivé. Pokud by se
různé druhy v přírodě chránily na principu schémat, dle nichž
farmaceutický průmysl produkuje své léky, neodvažuji se odha -
dovat, jak by vše skončilo. Tolik fantazie opravdu nemám. 
Pokud v souboji s mikroorganizmy chceme být úspěšní, 
ne zbývá než se ohlédnout v přírodě, na jakém principu ona
sama organizuje ochranu svých, z našeho pohledu nemyslí-
cích, druhů. Nutno podotknout, že v žádném případě nejde jen
a jen o antibiotika. Jako příklad bych mohl uvést i sulfonamidy,
různé protiplísňové léky apod. 
S velkou slávou a reklamní okázalostí jsou na trh zaváděny
nové jedy, zvané taktéž léky. Po pár letech přestávají fungovat,
stávají se neúčinnými. Tedy na mikroby. Stejné se týká prepa-
rátů na vši a mnoha dalších farmaceutik, jejichž sláva pohasla
stejně rychle, jako vzplála. Negativních účinků na zdraví 
člověka se bohužel tato neúčinnost netýká. 
Zde bych rád jako příklad použil přípravky proti plísním
nohou. Ať již plísním postižených nehtů, či meziprstových
prostorů. Ne vše nutně musí ztratit na své účinnosti. Toho
jsou konec konců důkazem preparáty Mykosan N a Mykosan H.
V principu jsou v použití někdy od roku 1984. Tedy více než
čtvrt století. Zárukou jejich účinnosti je příroda sama. Tyto

škola aromaterapie
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preparáty nejsou vyráběny ani z chemikálií, ani syntetických
látek, nýbrž výhradně z přírodních surovin. A nejen to. Jak již
jsem psal, změna je život! Tyto preparáty jsou vyráběny 
v malých sériích a zdroj surovin musí být vždy odlišný od
onoho předešlého. Vzhledem k tomu, že příroda na rozdíl od
farmaceutů nezná standardy, každá partie použitých éterických
olejů pro výrobu těchto preparátů vykazuje mírně odlišné
(bio)chemické složení. Zde pak plísním nabízíme jen stan-
dardní lahvičku, kapátko a etiketu stejně jako farmaceutický
průmysl. Ale pokaždé trošičku jiný obsah. A právě tento malý
detail, o kterém by bylo možné říci, že nestojí ani za zmínku,
je zárukou toho, že takto pojaté a na těchto principech vyrá-
běné prepa ráty ani po letech nemohou patřit do „starého žele-
za“. Tyto poznatky lze uplatnit u daleko širší oblasti problém,
než je možné popsat v tomto pojednání.
Kdyby vývojoví pracovníci pečlivěji studovali historii, jistě by
se dočetli, že již staří Římané s úspěchem používali šalvěj na
střevní problémy. Šalvěji patřila minulost, patří jí současnost
a z toho vyplývá, že i budoucnost. Připadá mi až nepochopi-
telné, proč dnešní medicína přehlíží šalvějový éterický olej. Je
známo a dokázáno, že je extrémně účinný např. na bakterie
salmonely. A co se hlediska cenového týká, pak i nejlevnější
alternativa.
Nelze nezmínit ani různé kožní problémy. I ty bývají v mnoha
případech vyvolávány právě mikroorganizmy, se kterými si
éterické oleje dovedou velice dobře poradit. 
Pomalu k nám přichází podzim, sychravé počasí, pro mnohé 
i období nastydnutí a angín. Vědecká lékařská společnost se
spřátelenými farmaceuty bude mít jako každý rok žně. Někteří
z ohrožených si zaplatí „chřipkové vakcíny“, aby část z nich
následně chřipku stejně dostala. Antibiotika, jak jinak, budou
zaručeně pilně předepisována, půjdou na dračku. A éterické
oleje, např. cypřišový, eukalyptový, tymiánový, hřebíčkový,

mateřídouškový, dobromyslový, saturejkový, badyánový,
fenyklový a mnohé další, které jsou nejen vynikající prevencí,
ale i léčivy, zde budou k dispozici jen a jen pro ty, kteří zodpo-
vědnost za svoje zdraví převezmou do svých rukou. Běžný
pacient zůstane součástí nikoli humanitního, tedy léčebného,
ale ekonomického, tzv. zdravotního systému. Pánům a paním
doktorům budou za jejich schopnosti nemocenské pokladny
posílat penízky pojištěnců, jakož i farmaceutickým firmám
hradit horentní částky za výrobky nazývané léky. A stát? Ten
bude mlčet jak (pro absolutní jistotu zabitý) vánoční kapr.
Státní pokladna je prázdná, a toto je cesta, jak část peněz
pojištěnců dostat přes DPH či daň ze zisku lékařů a farma -
ceutů zpět do státní kasy.
Zima je na spadnutí a s ní zcela jistě budou přicházet pro tuto
dobu typická „chladová onemocnění“. S jistotou lze očekávat
i bohatý výskyt chřipkových onemocnění. A tak jako vždy se
budu spoléhat na eleutherococc a již výše popsané éterické
oleje. Kdysi je kdosi označil jako „antibiotika chudých“. 
To nic nemění na věci, že ve skutečnosti jsou naším přírodním
bohatstvím.

Karel Hadek 
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Stěhování firmy
Jeden se stále musí učit. Běžně se tak děje ve školách. Přizná vám, já
je zrovna nemusím, a tak se rád nechávám inspirovat a poučovat pří-
rodou. Jak už to na podzim bývá, jistá skupina opeřených migrantů
poletuje jen tak kolem, ve skupinách posedává na drátech elektrického
vedení. Odhaduji, že takto odposlouchává svými nadlidskými smysly
vedení ČEZu. Co se tam dozvědí, nevím, mohu jen nahlas uvažovat.
Usuzuji však, že permanentní zvyšování cen elektřiny touto „chu-
dou“ společností, kde – jak si vrabci štěbetají – vedení nebere žádnou
mzdu a žije ze sociálních dávek, jim nejde pod nos stejně jako onomu
živočišnému druhu, který sedává nikoli na drátech, ale u drátů, jež
končí obrazovkou, a je krmen stejnými zprávami. Vzhledem k tomu, že
oni zmínění migranti, tedy stěhovaví ptáci, mají zcela odlišný vztah
k přírodě, dle mého, jejich dozorčí rada usoudí, že bude daleko eko-
logičtější se na zimu prostě odstěhovat na jih, než si svá hnízda za
třeskutých mrazů, nemaje na ekoelektřinu, vytápět různým odpadem,
neřku-li plasty. Já jsem si ale oněch opeřených migrantů vlastně všiml
již letos na jaře. Nevím, zda jsem dobře rozuměl, ale přilétající vlaš-
tovky si cosi štěbetaly, že se vrací, aby tam dole na jihu nemusely ve
vedrech používat antiperspiranty. Jak tam tak poletovaly, jejich
pozornosti neunikl nejen náš elektroměr, ale ani plynoměr. Nechápaje
řeči ČEZu a plynáren jsem pochopil mimické řeči vlaštovek. Máváním
křídel (přímo zběsilým) mi dávaly najevo, že bych se s firmou měl
přestěhovat někam, kde je sice chleba také o dvou kůrkách, ale alespoň
z části z dosahu firem, jejichž cenovou politiku já a dle formy štěbetání
i vlaštovky považujeme za nemravnou. Nemaje křídla jsem se nemohl
rozlétnout k průzkumným letům. Jal jsem se tedy hledat jak na inter-
netu, tak i starou osvědčenou metodou „per huba“. Netrvalo dlouho
a štěstí se na mě usmálo. Prohlédl jsem si několik objektů. Některé
byly prostorově nevhodné, jiné měly, vzhledem k ceně, nejspíše když
ne zlaté, pak alespoň stříbrné stěny.
Mezi těmi všemi se nacházel i objekt, který vyhovoval prostorově,
stěny byly cihlové a cena řekl bych příjemná. Slovo dalo slovo… Ne,

až zase tak jednoduché to nebylo. Slova byla podnětem k sepsání
kupní smlouvy. No a pak už jen probíhaly, a v době, kdy píši tyto
řádky, ještě probíhají, úpravy, aby objekt odpovídal do detailu potře-
bám pro výrobu aromaterapeutických preparátů. Když si vlaštovka
postaví hnízdo, jistě ji těší, že je ve svém, že nemusí platit nájem.
Přiznávám, i já mám v tomto smyslu vlaštovčí pocity. Suma sumárum
nejen za sebe. Jsem přesvědčen, že i zaměstnanci zde budou mít daleko
příjemnější a lepší pracovní prostředí. Ale ani tím to nekončí. Nerad
píši onu, jinak se to nedá nazvat, otřepanou, stále omí lanou a nejspíše
nesmrtelnou písničku o stálém zdražování. I toto je jedna z cest, jak
alespoň částečně snížit fixní firemní náklady, které jsou vždy započítány
v každém výrobku. Výrobky jak známo nehradí nikdo jiný než spo-
třebitel. A abych nezapomněl. S opeřenými migranty jsme se dohodli,
že až příští rok na jaře zase přiletí, že to vezmou kolem a zaštěbetají, co
je nového. Pokud tomu někdo snad nevěří… Až přijde jaro, pak po jarním
úklidu se bude muset i „větrat“. Ono „větrání“ bude probíhat o někte rém
z víkendů. Berte ho jako předběžnou pozvánku firmy Aromaterapie

Karel Hadek ke dni otevřených dveří. Přesné organizační informace
budou zveřejněny v časopise Aromaterapie 1 nebo 2 příštího roku.

Karel Hadek
Nové sídlo a laboratoře firmy:
Kšice 11, 349 01 Stříbro – Kšice

Nová adresa firmy bude aktuální od 20. prosince 2010
Veškeré současné kontaktní údaje, včetně čísel telefonů

zůstávají v platnosti. 
Expedice zásilek končí ve čtvrtek dne 16. prosince 2010. 
Od 17. prosince až do 5. ledna 2011 bude firma z důvodů

stěhování uzavřena. 
Od 6. ledna 2011 se na Vás budeme těšit na nové adrese. 
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Série Emotion
Kdysi na jedné z výstav se mi přihodila zajímavá událost.
Jedna z návštěvnic s malým děckem přišla ke stánku a obhlí-
žela se po „úrodě“ vystavených krémů. Samozřejmě, že využila
možnosti a jeden z krémečků si vyzkoušela, stejně jako i ostatní
přítomné návštěvnice. 
Měla tak trošku smůlu. Momentálně bylo volno jen u čajov -
níkového krému. Čajovníkový olej se svými terapeutickými 
účinky byl pro ni absolutní neznámou. Stejně tak i jeho… no,
onen typický čajovníkový odér.
Jakoby neměla běžné cca dva čtvereční metry pokožky, ale
minimálně hektar, srdnatě špachtličkou vyňala, bylo to přece
zdarma, množství mnohokráte větší než normální a namazala
si ruce. Čajovníkový krém se roztíral krásně. Úžasně se i vstře-
bával. A tak už zbývalo si jen přivonět.
Její oči nabyly velikosti odpovídající cca hektarové ploše její
pokožky. Poprvé v životě jsem viděl naprosto neobvyklý kosme-
tický jev. Po natření rukou čajovníkovým krémem a následném
„přivonění“ jí těžce zbrunátněl obličej. Plna zděšení se obrátila
na děcko se slovy: „Oni nás snad chtějí otrávit!“ V tuto chvíli
nejspíše vůně čajovníkového krému vstoupila oné dámě do
nohou a ona těsně podzvukovou rychlostí zmizela i s vleče-
ným děckem kdesi v davu.
Tehdy mě napadlo, že prezentovat neinformovanému zákazní-
kovi terapeuticky účinné preparáty, jako je čajovníkový krém,
není díky jeho odéru zrovna nejrozumnější. A tak padl další
mýtus. Aromaterapie není vždy léčení vůněmi! Éterické oleje
se skládají z mnoha desítek i stovek různých bio-substancí.
Jejich složení a poměr pak rozhodnou, zda jde o příjemnou
vůni, či „čajovník“, nebo dokonce „česnek“.
V průběhu let jsem dostával velmi často dotazy na vůně 
„éterických olejů“, jež příroda nenabízí. Konvalinka, šeřík,

broskev, ananas, kiwi apod. Nechyběly ani dotazy na kosme-
tické přípravky, kde sice éterické oleje existují, ale jejich
extrémně vysoká cena brání jejich širšímu využití. A tak na žá -
dost zájemců jsem tu a tam udělal nějaký ten cenově přijatelný
vanilkový masážní olej, jindy to byl ananasový sprchovací
olej, či medový koupeláček. Dodnes chodí mnohé dotazy na
broskvový sprchovací olej či krém.  
A tak se pomalu rodila myšlenka, pro zájemce udělat sérii 
preparátů nikoli z éterických, ale parfémových olejů. Cosi
krásně vonícího, něco k čemu si téměř každý rád přivoní.
V době založení firmy Aromaterapie Karel Hadek a zavedení
nového loga – ochranné známky KH, jsem se rozhodl neza -
řadit tyto preparáty do nabídky. Tyto vůně nejsou dány jen 
přírodními složkami. Z tohoto pohledu se
již nejedná o přírodní éterické, ale vonné,
neboli, parfémové, oleje. Tyto vonné oleje
jsou sice vyráběny dle směrnic společnosti
IFRA (International Fragrance Association),
ale jejich receptury sestávají jen z části,
nikoli výlučně z přírodních surovin.
Jedná se o koncentrované vonné složky 
a jsou určeny jak k výrobě parfémů, tak 
i pro používání v aromalampě, či při
výrobě kosmetiky. Obzvláště pak kosmetic-
kých krémů, masážních olejů, preparátů
osobní hygieny, jako jsou koupelové či
sprchovací přípravky. 
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Mohu však říci, a nelze se divit, že pomalu nebylo dne, aby se
někdo právě na tyto z nabídky „vyloučené“ preparáty nezeptal
a nekonstatoval, jaká že je to škoda. Následovala častá 
doporučení, že bych je vyrábět měl. Už i proto, že v minulosti
s nimi byla naprostá spokojenost. Co se vztahu k pokožce
týká, jejich dermální snášenlivost je vynikající. Podráždění
pokožky či dokonce alergické reakce sice nelze teoreticky
vyloučit, v praxi jsme je však nikdy nezaznamenali.  
Vznikla tedy nová kosmetická série „EMOTION“.
Aby se zřetelně odlišila od preparátů KH , jež jsou vyrábě-
ny výhradně z vysoce kvalitních éterických olejů, dostala tato
nová kosmetická řada označení Emotion a obdržela i své
vlastní logo:  

Aby byla naprosto vyloučena možnost záměny s preparáty
vyrobenými výhradně za použití éterických olejů, liší se nejen
logem, ale i barvou etikety. Etiketa preparátů série Emotion
bude světle fialová.
S kosmetickou řadou Emotion přichází na trh výrobky, u nichž
není prioritou terapeutický účinek éterických olejů, ale líbivá
příjemná vůně daná oleji parfémovými.
Konec konců, i příjemná vůně dokáže zvednout náladu a potěšit.

Nabídka série Emotion: 
parfémové oleje

Olej Kód B – 10 ml C – 20 ml D – 50 ml    
Ambra 8501 90,01 144,01 288,02 
Ananas 8502 88,95 142,32 284,64
Avocado 8503 161,34 258,14 516,28
Pfirsich 8504 149,16 238,65 477,30
Convalia 8505 97,83 156,22 313,04
Shokolade 8506 99,83 159,72 319,44
Viole 8507 99,83 159,72 319,44 
Jasmin 8509 112,18 179,48 358,96
Caramel 8510 94,76 151,61 303,22
Kokos 8511 87,64 140,22 280,44
Honig 8512 99,83 159,72 319,44 
Honigmelone 8513 87,73 140,36 280,72
Melone 8514 99,83 159,72 319,44       
Tabak 8515 118,99 190,38 380,76 
Vanille 8516 98,87 158,19 316,38       
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koupelové oleje:

Olej Kód E – 100 ml G – 200 ml I – 500 ml
Schokolade 8301 214,79 322,18 644,36        
Flirt 8302 212,00 318,00 636,00        
Jasmin 8303 268,22 402,33 804,66       
Honig 8304 242,36 363,54 727,08        
Melone 8305 221,94 332,91 665,82        
Vanille 8306 212,00 318,00 636,00        

sprchovací oleje:

Olej Kód E – 100 ml G – 200 ml I – 500 ml     
Ambra 8201 214,18 321,27 642,54        
Ananas 8202 209,88 314,82 629,64        
Flirt 8203 208,93 313,39 626,78        
Jasmin 8204 251,11 376,66 753,32          
Tabak 8205 224,81 337,21 674,42        
Vanille 8206 208,93 313,39 626,78        

masážní oleje:

Olej Kód E – 100 ml G – 200 ml I – 500 ml
Flirt 8101 187,56 281,34 562,68        
Jasmin 8102 244,64 366,96 733,92        
Caramel 8103 196,35 294,52 353,42
Honig 8104 238,12 357,18 714,36
Melone 8105 217,92 326,88 653,76
Vanille 8106 207,76 311,64 623,28 

krémy:

Krém Kód D – 50 ml E – 100 ml H – 250 ml
Ambra 8401 146,12 241,09 482,18    
Avocado 8402 272,66 449,88 899,76        
Caramel 8403 158,35 261,27 522,54        
Eterica 8404 158,35 261,27 522,54        
Melone 8405 204,37 337,21 674,42        
Vanilla 8406 216,35 356,97 713,94 
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Nežádoucí pigmentace
Často se ptáte, co s pigmentací v obličeji a na rukách. Zřejmě
nebude roční období, ve kterém bychom se o pigmentaci
nezmínili. V únoru doporučujeme používat na ošetřování
náchylných partií Regenerační olej Geraderm a doplnit do těla
vitamín A nebo betakaroten. V letních měsících doporučujeme
vyšší ochranný olej OF10 nebo OF15. Na podzim, v době, kdy
sluníčko slábne, ošetřujeme pokožku Regeneračním krémem
Citrónovo-Mrkvovým. Pigmentace pokožky je způsobena špat-
nou hormonální činností těla. 

Tedy blíže

Žlázy s vnitřním vylučováním jsou spojeny se slezinou. Mezi
nejdůležitější z nich patří hypofýza, hypothalamus a šišinka,
které jsou slezinou přímo ovlivňovány, respektive poškozovány
toxiny z jejích ložisek. Rozsah činnosti těchto orgánů je velmi
široký.
Hypofýza produkuje hormony, které regulují štítnou žlázu,
pohlavní žlázy, růstový hormon a mnoho dalších. Hypo -
thalamus řídí sexuální apetenci, a protože se v něm nacházejí
centra pro chlad a sytost, řídí i přijímání potravy, regulaci
tělesné teploty a má mnohé další funkce. Šišinka řídí tzv.
cikardiální rytmy odehrávající se v lidském organizmu, ale
také distribuci pigmentu v kůži, přestože vlastní melanotropní
hormon je produkován hypofýzou. 

Ještě jednou a šířeji…

Hypofýza může mít vliv na změny v chování štítné žlázy a na
produkci hormonů řídících sexuální a rozmnožovací orgány,
na většinu poruch menstruačního cyklu, hormonálních poruch

vedoucích ke vzniku myomů či k hormonálním problémům
souvisejícím s prsní žlázou a prostatou, ale i vliv na hormony
řídící růst nebo vznik pigmentu v buňkách, a tím i na pravdě-
podobnou ochranu kůže před slunečním zářením. Z výše 
uvedeného vyplývá, že její správná funkce je pro organizmus
zcela zásadní. V hypofýze se mohou vytvářet druhotná ložiska
nebo může být jen porušena imunitní schopnost jejích tkání.
Pak se v ní hromadí toxiny nebo infekce jako borrelie, či různé
jiné viry.
Hypothalamus zase může mít dopad na přijímání potravy.
Jeho narušenou funkci nacházíme u všech poruch přijímání
potravy, jak ve smyslu bulimie, tak i anorexie. Sídlí v něm 
i velmi důležité centrum regulace tělesné teploty, a tak se
můžeme setkat s jeho poruchou a s nastavením vyšší teploty
na 37,2–37,5 °C, tedy tzv. subfebrií, která nemá kořen v záně-
tech žádných orgánů.
Šišinka (glandula pienale) přímo ovlivňuje distribuci pigmentu,
a také vznik onemocnění nazývaného vitiligo.
Správnou funkci žláz s vnitřní sekrecí narušíme i pouhým 
užíváním antikoncepce, razantními dietami, uměle – chemicky
vyrobenými hormony… a že je jich v prostředí, kde žijeme, víc
než dost. 
Můžete namítnout, že pigmentace se objeví i u těhotných
maminek, nebo i po porodu. To jsou pro nás ženy ty největší
hormonální změny, ale podstoupíme je rády a dobrovolně, 
i když o nich mnohdy z počátku netušíme. 
Podpořit správnou funkci pigmentace můžeme stravováním,
vyloučením umělých hormonů v případě, že na nich nezávisí
náš život. Pupalkový olej podporuje funkci žláz s vnitřní
sekrecí, česnek a cibule pomáhají vyrovnat sekreci štítné
žlázy, bazalka, borovice, pelargonie a rozmarýn stimulují
kůru nadledvinek, lékořice lysá, fenykl, badyán, pelyněk, 
šalvěj muškátová jsou cenné při poruchách menstruačního

www.karelhadek.eu
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cyklu a problémech v menopauze (nedostatek estrogenu).
Estrogen je vhodné vyvažovat užíváním progesteronů, a ty naj-
deme v bylinkách drmek obecný a kontryhel měkký.
Takže zpět k bylinkám, bylinným čajům, než nám ten dar 
přírody někdo „chytřejší“ zakáže.
Pro tento článek bylo použito citace z knihy „Praktická detoxi-
kace podle MUDr. Josefa Jonáše“.

Michaela Švorcová

Poděkování
Pane Hadku, před téměř rokem jste nám
vyráběl specialitu na popáleniny. Pozdě,
ale přece, posíláme díky a přikládáme
prezentaci s fotografiemi, jak léčba pro-
bíhala.

Co se vlastně stalo?

Došlo k popálení ohněm při vý buchu
plynu dne 17. listopadu 2009. Popá -
lenina druhého stupně byla v oblasti
lopatky v rozsahu 10×15 cm. Popá -
leniny prvního stupně byly na levé části
zad a kousku paže, dále pak části obli-
čeje a levém uchu.
Obličej
Popáleninu na obličeji jsme od druhého
dne natírali zbytkem opalovacího oleje,
do kterého jsme přidali levandulový
éterický olej.
Popálenina přestala velice rychle bolet 
a rychle se hojila.

Záda
První týden prováděl převazy lékař v nemocnici, popálenina
byla hodně bolestivá, obzvlášť po převazu.
Po propuštění z nemocnice, když převaz doma odpadl, jsme
začali používat vaši specialitu. Okamžitě došlo ke zmírnění
bolesti a k tak rychlému zlepšení stavu pokožky, že byla pří -
jemně překvapena i pediatrička, která viděla popáleninu po
propuštění z nemo cnice a pak po týdnu.
Dcera, jako správný teenager, hned jak jí trochu otrnulo, pře-
stala vaši specialitu používat.
Na místě, kde byla největší popálenina, jsou nyní pihy a je na

dotyk citlivé, protože se už letos vysta-
vila slunci.
Pane Hadku, moc děkujeme za vaši
pomoc a doufáme, že tuto vaši speciali-
tu na popáleniny budou lidé potřebovat
co nejméně.

Milada a Lenka Zelinkovi

18. 11. 09

20. 11. 09

23. 11. 09

25. 11. 09

26. 11. 09

02. 12. 09 12. 09. 10

25. 11. 09
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Chodníky i pro zvířata
Pomalu přichází sychravé počasí, první sníh se objevil na
horách již v září a v nížinách jej čekáme každý den. Zima je
obdobím spánku přírody i divokých zvířat. Mráz je prospěšný
i nám. Zastaví se množení škůdců, parazitů a i mikroorganizmů.
Děti se těší na sníh a s ním spojené zimní radovánky. My
dospělí to vidíme i ze stránky starostí. Třeba údržba silnic 
a chodníků. Hledáme ten nejsnadnější způsob, jak si tuto 
činnost zjednodušit. 
Čerstvě napadaný sníh odmeteme, odhrneme z chodníku, 
a namrzlý povrch posypeme solí nebo v lepším případě pískem.
Je to snadnější, ale má svá „ale“. Po chodníku chodí i naši
čtyřnozí přátelé, a ti nemají boty. Sůl i písek poškozují polštář-
ky na jejich pacičkách. Účinek soli známe jistě všichni. Jak se
chová k naší kůži na rukách i v případě, že solíme třeba řízky
k nedělnímu obědu. Pomyslím-li, co zažívá zvíře, jakmile se
mu dostane sůl do odřeniny či praskliny na polštářku packy,
kterou mohl způsobit právě kamínek z písku... Můžete namít-
nout, že zvíře je zvyklé chodit po zemi. Ano, ale i nám se
stává, že si zvrtneme nohu na malém kameni. I kůže zvířete
reaguje na vlivy počasí, v zimě je náchylnější a ta na polštář-
cích paciček obzvlášť. 
Majitelé zvířátek hledají možnost tento problém řešit. Mohou

koupit botičky nebo ochranný bal-
zám či krém, který vytvoří
ochranný film, a tím brání
působení soli rozpuštěné ve
sněhu – vodě na polštářky
pacek. 
Preparát nesmí propouštět
vodu a neměl by ji ani obsaho-
vat, měl by vytvořit uzamykací

film a měl by mít i antiseptické účinky. Mnoho lidí na odpuzo-
vání vody a promaštění, používá vazelínu a libují si jak jsou
krásně mastní a chránění před větrem. Ale je tu „ale“.
Vazelína, i ta kosmetická, je ropný produkt, který má schop-
nost vyvazovat tuky z pokožky.
V kosmetické řadě pro zvířata AromaFauna najdete preparát
Fauna Pads, který splňuje požadavky na zimní ochranu.
Obsahuje lanolin, bambucké máslo, jojobu a antiseptické éte-
rické oleje, třeba čajovníkový, tymiánový. Stačí, když svému
zvířeti potřete packy před odchodem z domu. Doporučuji
menší množství balzámu více vetřít do bříšek paciček a poma-
lejší chůzi po hladkém povrchu jako jsou třeba dlaždičky na
podlaze v domech. Na ostatním povrchu se vaše zvíře bude
opět cítit bezpečně. Balzám Fauna Pads je vhodný i k preven-
tivnímu ošetřování tvrdé – zrohovatělé kůže, která je pak elas-
tičtější, a tím i odolnější vůči poškození.
A aby vám nebylo líto, že má váš zvířecí přítel něco, co vy ne,
mohu vás uklidnit. Opět jde o více funkční preparát účinný
nejen u zvířat, ale i u lidí. Můžete jím ošetřit jizvy, praskliny,
oceníte jej i u hodně citlivé pokožky jako ochranu před větrem
a nepříz nivým počasím. Nevěříte? Nezbývá než vyzkoušet.
Své zkušenosti nám můžete i napsat.    

Michaela Švorcová, m.s@aromafauna.eu, tel. 603 513 774

Antiparazitní mycí olej 
HY Insektin
Každý, kdo má doma pejska, je postaven před otázku, jak na
blechy a jiné vnější parazity. V časopisech i na internetu o tom
najdete spousty článků, ale také je všude dodatek, že nic
nefunguje na 100 % a mnoho potvůrek se stává na různé pří-
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pravky rezistentní, a tak to, co nám fungovalo loňské léto,
může být letos pasé. Firma Aromaterapie Fauna přišla na trh
s novou přírodní kosmetikou pro psy a v jejich řadě je také
antiparazitní mycí olej. Přírodní kosmetika na bázi bylinek je
de facto pořád funkční – byliny v přírodě totiž stále musí posi-
lovat svoji obranyschopnost a jejich imunitní systém tedy
vytváří stále nové a nové protilátky, které tak reagují na
změny vnějšího prostředí. Proto antiparazitní mycí olej HY
Insektin bude fungovat nejen letošní sezonu, ale i tu příští, 
a to proto, že navazuje na přirozenou obranyschopnost přírody.
Aplikace mycího oleje je velice jednoduchá – místo klasického
šamponování pejska vykoupete v mycím oleji, jehož speciální
složení posiluje strukturu srsti a srst i kůže jsou po něm nád-
herně jemné. Tento mycí olej má navíc skvělé antiparazitní
účinky.
Účinek antiparazitního mycího oleje HY Insektin jsem si
mohla ověřit na psím táboře, na který každý rok jezdíme.
Tábor se nachází u lesa a nádherného rybníka poblíž
Moravské Třebové. Nejen, že se nám podařilo odolat bleškám
od ježků, které pesani po večerech hledali podél lesa, ale také
klíšťatům ve vysoké trávě a i komáři u rybníka se nám raději
vyhýbali.

Lada Voženílková

K přírodě je třeba se vrátit
Příroda, bylinky, alternativní medicína... To vše je součástí
mého života a života mé rodiny, proto jsem ráda, že jsem měla
možnost seznámit se s paní Michaelou Švorcovou a aromate-
rapeutickou kosmetikou AromaFauna pro zvířátka. Stále jsem
hledala možnost, jak pomoci a odlehčit citlivé pokožce mojí
Danettky, plemeno shih-tzu, ale i dalším mým psím zákazní-

kům, které také trápí suchá pokožka, svědivost, lupy, a třeba
i paraziti v kožíšku.
Aromaterapie Fauna připravila řadu přípravků pro zvířata  a já
se s nimi seznamuji a používám je. Jsem s nimi víc než 
spokojená, přímo nadšená, a mycí olej považuji za zázrak!
Koupání je daleko jednodušší a fénování rychlejší. Srst je 
příjemná na dotek, přirozeně lesklá, krásně se upravuje a roz-
česává, ani ta dlouhá, výstavní, se necuchá. A nyní to nejdů-
ležitější: Danettka přestala mít problémy s citlivou pokožkou 
a nedrbe se! A nejen ona.
Vykoupala jsem v mycím oleji HY Insektin již spoustu pejsků,
od malých plemen až po velká, krátkosrstá, dlouhosrstá 
i výstavní a vždy super výsledek. Používám i další přípravky –
vosk na srst Felloil, ušní olej Fauna Otis, zubní olej
Fauna Dentol. Godýnce do mycího oleje HY Neutral
přidávám éterický olej levandulový pro lepší poho-
du a zmírnění stresu na výstavách. Směs éterických
olejů Antiparazin výborně odpuzuje hmyz i parazity.
Vynikající účinky mají i dezinfekční přípravky
Fauna Desinf a příjemně vonící Aroma Sanitol. Ani
jeden nedráždí sliznice našich miláčků, ani ty naše.
Jsem opravdu ráda, že jsou spokojení pejsci i jejich
páníčci. 
Závěrem použiji krásnou větu jednoho 
z nich: „K přírodě je třeba se vrátit.“ 
U zvířátek (našich miláčků) to platí dvojnásob. 

Daniela Čermáková
www.danetta.cz
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Zkušenosti uživatelů
Abby je po vykoupání v mycím olejíčku Hy-Insektin stále bez
lupů. Nedrbe se a srst se jí krásně leskne. 

Děkuji, Jitka Koníčková, (CHS Judy)

Péče o srst Biewer yorkshir terriera je docela náročná, hledala
jsem pro něj vyhovující kosmetiku. Nebyla jsem ale spokojená,
vždy bylo něco špatně – zacuchaná, špatně rozčesatelná, nebo
suchá srst,  a navíc neustálé drbání. U paní Daniely Čermákové,
v salonu Danetta, jsem se seznámila s přírodní olejovou kos-
metikou AromaFauna. Po vyzkoušení jsem byla nadšená, srst
není vysušená, je přirozeně lesklá  a daleko snadněji se udržu-
je. Používám mycí olej HY-Insektin a tekutý vosk Felleol, pro
ještě snadnější česání a proti létavosti srsti. Vřele tuto kosme-
tiku doporučuji! Pejsci se cítí lépe, jsou daleko spokojenější 
i živější a neustálé drbání je už  taky netrápí. A spokojená jsem
i já, péče o srst je rychlejší a jednodušší. 

Šárka Kovářová (Biewer yorkshir terrier)

Posílám „první dojmy“ z použití kosmetiky Aromafauna. Takže
druhý den po vykoupání, na mě ráno vykouknul z peřin zcela
nezacuchaný Agouš!!! Za pomocí neředěného vosku Felleol
jsem odstranila zbývající cucíky a pěkně jsem mu ten kožich
ještě přetřela rukama, hlavně ty konce chlupů, a začesala. 
A má rovný nezacuchaný chlupy. Zírám úžasem. Jen na ty jeho
chlupy bude asi opravdu větší spotřeba vosku. Ale když bych
to chtěla srovnat s kosmetikou, kterou jsem používala, tak to
se ani nedá. Po tom byl pes druhý den suchý jak roští a cuchal
se o stošest. Takže jestli to bude všechno takhle fungovat 
i nadále, tak je to fakt super.  

Vlaďka Doubková (CHS Disanfe)

Jsem majitelkou dvou fen bílého švýcarského ovčáka, jedné
dlouhosrsté a jedné krátkosrsté. Zastávám názor, že časté
šampónování není pro jejich srst vhodné, protože odmaštěná
srst, zbavená přirozené mikroflóry, je mnohem náchylnější 
k různým kožním problémům, a také daleko dříve promokne.
Jejich srst se snažím udržovat pravidelným vyčesáváním, otírá-
ním vlhkým hadrem, v případě silného zablácení opláchutím
nohou a břicha vlažnou vodou a následným vysušením.
Bohužel mastná srst způsobuje v určitých partích (krk, uši)
žluté zabarvení, což je při vystavování psa problém. Dilema
koupat, či nekoupat řeším před každou výstavou. Proto jsem
vyzkoušela koupání v mycí oleji HY-Insektin a s výsledkem
jsem byla spokojena – srst vybělela, jako při použití šampónu,
ale „nelítala“ – zůstala lesklá, kompaktní. Mycí olej budu určitě
používat i nadále.

Marcela Novotná, (CHS z Údolí sejfů) 
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Upozornění pro zákazníky.
V termínu od 8. 11. do 15. 12. 2010 vám přidáme k vaší objednávce
kosmetických preparátů AromaFauna vánoční dárek pro vašeho
čtyřnohého přítele. V balíčku obdržíte 100g vzorek super prémiového
krmiva značky Eukanuba, spolu se slevovým kuponem v hodnotě
150 Kč na další nákup tohoto krmiva, který můžete uplatnit 
u zoo obchodníků s tímto krmivem. Seznam obchodníků najdete
na: http://eukanuba.placek.cz
Dárky jsou připraveny pro kočku, psa nebo štěně, proto prosím, 
o upřesnění, jaké zvířátko máte doma.
Příjemné prožití svátků vánočních, hodně klidu, pohody, spokoje-
nosti, zdraví, lásky. Děkujeme za vaši přízeň v roce 2010 a těšíme
se na další spolupráci v roce 2011.

Aromaterapie Fauna, Michaela Švorcová a František Vostrý



napsali jste nám

Vážený pane Hadku, 

upřímně doufám, že se Vám daří dobře a že, ačkoli léto se u nás
moc neohřálo a podzim již pomalu vítá zimu, jste i Vy pozitivní
mysli! 
Vím, že jako každý „moderní“ člověk, tak i Vy máte času málo,
a tak chci vyjádřit ocenění za to, že se snažíte číst dopisy těch,
kdo Vás žádají o radu, a poté jim odpovědět. Vaši kosmetiku
jsem si velmi oblíbila a jedna z věcí, která jí dala ještě více
krásy, je právě Vaše snaha pomáhat. Moc díky, a to i za ty,
které jsem tou „hádkovinou“ již nakazila! 
Dnes nemám dotaz ohledně zdraví, ale spíše otázku, která mi
mnohokrát vyvstávala v mysli při čtení Vašich článků, které
mám mimochodem také velmi ráda. Je z nich cítit, že jste velmi
přemýšlivý člověk a v mnohém jdete do hloubky . 
Máte velmi blízko k přírodě a k tomu, jak některé věci fungují,
a věřím, že někdy sám žasnete nad tím, jak to klape a jak je to
dokonalé. Ať už si člověk vezme rostliny, zvířata, vesmír 
s nespočetně hvězdami, přírodní cykly či zkoumá tyto věci 
v daleko menším měřítku, musí sám přiznat, že je to tak přesné
a dokonalé. Což teprve člověk jako takový, konstrukčně tak 
složitý a přece vše funguje, jak má (nebudeme-li to ovšem brát
z hlediska toho, jak je naše tělo v dnešní době zhuntované 
a do pravé dokonalosti má přeci jen daleko)! 
Co si, pane Hadku, myslíte o tom, jak se tu všechna ta příroda
a vůbec vše, co je živé a neživé vzalo? Je to jen slepá náhoda,
nebo nějaký inteligentní plán? 
Možná, že jsem Vás svou otázkou zaskočila, ale mnohokrát mě
napadlo: „Kdo ví, čemu ten pan Hadek věří.“ Já jsem 
jednoznačně došla k závěru, že to, co je kolem nás, nemůže být
náhodou, protože i když jsem laik a přírodě do hloubky nerozu-
mím, přijde mi to až moc uspořádané a propracované, ba
dokonce DOKONALÉ na to, abych se spokojila s tím, že to tady

je samo od sebe. Bible říká: „Každý dům je ovšem někým posta-
ven, ale ten, kdo postavil všechno, je Bůh.“ (Hebrejcům 3:4).
Věřím, že je Stvořitel, který nás tím obdaroval a který má 
s námi lidmi záměr. Vy jste ty krásné dary shůry uměl využít
a přeměňujete je v lahůdky pro naše opotřebované a hektickým
tempem ubité schránky. Za to si Vás velmi vážím. 
Velmi Vám děkuji za to, že jste věnoval pozornost mému
nevšednímu „dotazu“ a budete-li mít chuť mi odpovědět, budu
velmi potěšena. 
Přeji krásný den a mnoho pevného zdraví.

Lucie Klinská 

Milá paní Lucie,

děkuji Vám za Váš mail, který mě opravdu těžce zaskočil.  Nutí
mě přemýšlet nad věcmi, kde si nečiním nárok na nalezení
odpovědi. To, co mi píšete, je velice hezké, ba přímo lichotící.
Ale ta otázka… Odpověď na Váš dotaz, dle mého, není nic
jiného než otázka úhlu pohledu. Zda je existence všeho otáz-
kou slepé náhody, či je to inteligentní plán...? Když nad tím
přemýšlím, ironicky bych poznamenal, že je to inteligentní
plán slepé náhody. A existence Stvořitele? Myslím, ať řeknu že
existuje, či jeho existenci popřu, je to úplně jedno. Vzhledem
ke skutečnosti, že lety do vesmíru vyloučily existenci onoho
„bububu“ dědečka v lidské podobě (představě), jak byl zobra-
zován na církevních obrazech, jako bytost sedící kdesi nad
mraky, lze konstatovat, že není. Když se mě jeden farář zeptal,
zda jsem věřící, bez přemýšlení jsem odpověděl, že ano.
Podivil se, že tedy nechodím do kostela. Vůbec už nechápal,
když jsem mu odvětil, že střechy honosných církevních statků
mi brání v komunikaci s Bohem. Ve chvíli, kdy někdo vysloví
názor, že Bůh je součástí každého z nás… Přiznávám, zní to

www.karelhadek.eu16
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krásně. Ale stejně jako s tím souhlasím, tak tento názor 
i odmítám.
Že by Bůh sídlil i v Adíkovi Hitlerů, Pepíkovi Stalinovi,
Klemovi Gottwaldů a podobných lidských zrůdách? Ne, toto je
pro mě zcela nestravitelné. Mohl by se Bůh dívat na církevní
hony na čarodějnice a jejich upalování, fašistické a komunis-
tické koncentráky a jejich vraždění? Kdyby tomu tak bylo, pak
by mohli být tito vrazi scestně nahlíženi jako největší ekologové
v historii lidstva, kteří jen a jen matičce Zemi odpomáhali od
těch, kteří „nežili“, ale svým dýcháním jen produkovali kyslič-
ník uhličitý, který, jak známo, způsobuje globální oteplování. 
Pro mě zůstává faktem, že Bůh je produktem lidské komuni-
kace, a tedy představivosti. Lze pak lehce pochopit, že nejen
existuje, ale má i různé podoby. A tak lidé za velkou louží
prosí, (či mu přikazují?), aby žehnal Americe. Jistá část mus-
limů (jen část?) prosí jiného (či stejného?) Boha, aby Ameriku
srovnal se zemí. No a já potutelně uvažuji. Pokud Bůh neexi-
stuje, pak ať se klidně modlí, nemá je kdo poslouchat. Pokud
existuje, je dobře, že neposlouchá jejich přání, jinak by už na
této Zemi nezbyl kámen na kameni.
Odpověď na otázku, čemu ten Hadek věří, je fakt obtížná.
Vždyť, pokud to nezapomenu, jsou moje úvodní slova na kur-
zech aromaterapie: „Nikdy, nikomu a ničemu nevěř!“  Když se
mě někdo zeptá, zda mu věřím, odpovídám s povzdechem:
„Jak mám věřit Tobě, když už nevěřím ani sobě…!“ V žádném
případě mi ale nejde o to, aby lidé nevěřili. Vše co se k nám
donese, by mělo být přijímáno jen jako informace, se kterou je
nutno pracovat. Informace je pak nutno na základě poznání 
i individuálně vyhodnocovat. Když přichází informace o pedo-
filních farářích, zkorumpovaných politicích, či (a)sociálních
případech z ČEZu, kteří jsou nuceni díky (jen) stamiliardovým 
ziskům zvyšovat ceny elektřiny, stává se mým virtuálním
pánembohem samopal vzor 58 a ruksak plný střeliva. Už 

i proto raději neposlouchám zprávy, je to nejlepší prevence, jak
se nestát evropským Usámem… Tedy (samozvaným) božím
vykonavatelem.
A tak se raději zdržuji buď v přírodě, nebo v laboratoři, popří-
padě poslední dobou i u počítače a odpovídám na dotazy těch,
kteří se na mě s důvěrou obrací se svými zdravotními či kos-
metickými problémy a stejně jako já věří, že jim „ty věcičky 
z přírody“ pomůžou. Ne vždy tomu tak je a člověk musí 
s pokorou vnímat, jak je malý. Naopak ve velké většině se
dostaví vyléčení, či alespoň zlepšení.
Konec konců o tom svědčí korespondence. Zde se pak nikdy
nezapomenu poděkovat Přírodě za úžasné možnosti, které
nám nabízí k využití. Příroda mě učí a Přírodě věřím. Proto pro
mě je reálně existujícím Stvořitelem Příroda. Se vším, co k tomu
patří. Mohu si ji osahat i s ní komunikovat. Komunikace 
s Přírodou probíhá na úrovni aromaterapeutických preparátů.
Jó a taky věřím, že bez víry by snad ani nebylo možné žít.

Karel Hadek          

Vážený pane Hadku,

chtěla bych tímto poděkovat za výbornou službu, kterou mi
Vaše výrobky poskytly během těhotenství a šestinedělí.
Přímo bych chtěla zmínit přípravky HY-Intima a Intimiss.
Nejen, že jsem při jejich pravidelném používání přestala trpět
výtokem, který se mi na začátku těhotenství objevil, ale masáž
hráze dva měsíce před porodem (Intimiss) se ukázala velmi
účinnou a při porodu nebyl nutný nástřih hráze. Tím se mno-
hem zjednodušilo i hojení po porodu. Pokračovala jsem 
v používání těchto dvou přípravků a musím říci, že týden 
po porodu byla drobná poranění zahojena a bez jakýchkoli pro-

www.karelhadek.eu
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blémů. Doporučuji tedy používání Vašich přípravků i ostatním
nastávajícím maminkám, neboť díky nim lze předcházet mno-
hým problémům, které jsou s porodem spojeny.

S přáním hezkého dne a s pozdravem J. K.

Vážený pane Hadku,

chtěla bych Vám poděkovat za skvělou kosmetiku, kterou již
léta používám. Začala jsem přípravky na atopický ekzém,
postupně jsem přešla na kompletní sortiment péče o tělo, 
a dnes již prakticky nepotřebuji jinou kosmetiku. Před 9 měsíci
mi na gynekologii diagnostikovali nález na sliznici děložního
čípku kombinovaný s dlouhodobě četnými cystami a opakova-
nými kvasinkovými infekcemi. Byla jsem upozorněna, že pro-
blém nabývá závažného charakteru zejména proto, ze bych
potenciálně mohla mít problém otěhotnět, popřípadě prodělat
zdravé těhotenství, což mě v 26 letech vůbec nepotěšilo...
Zkusila jsem tedy preparáty Intima, Candisan a Femishea, jež
si denně aplikuji v různých kombinacích: často cestuji do hor
a na vodu, a tam používám jen Candisan, pokud jsem doma,
na noc si aplikuji balzám Femishea, sprchuji se Intimou a tou
si také každé ráno potírám poševní vchod, a nechávám přes
den působit. 
Dnes jsem byla na gynekologické kontrole a vše je v naprostém
pořádku. Nemám vůbec žádný nález. Je to díky Vaší práci, 
a proto Vám ještě jednou moc děkuji a přeji hodně sil a zdaru
do budoucna. 
Vaši slávu šířím dál. Mnohé z mých kamarádek již pro sebe 
a své děti také nepoužívají nic jiného, než úžasného „Hadka“.

S pozdravem Zuzana J.

www.karelhadek.eu

Místo klidu i odpočinku, radosti a uzdravení!
Přináší návrat k sobě, k přírodě 

a zdravému způsobu života.

Aomaterapie nabízí citlivé a účinné řešení kosmetických i zdravotních
problémů, ošetření bez syntetických přísad a chemické konzervace, uleví
při problémech přecitlivělé pleti a alergiích. S použitím éterických a ros-
tlinných olejů se připravují individuální preparáty „na míru“ každého z nás

Nabízíme:

Ošetření preparáty firmy 
Aromaterapie Karel Hadek

Kosmetické poradenství

Tělové a ušní očistné svíce, jednoduchá 
a velmi účinná pomůcka, rychlá úleva při 
bolestech, zánětech, dutinách, otocích…

JSTE U NÁS VÍTÁNI!
„Královská Oáza“

Bystřice pod Hostýnem, Obchodní 1572

Těším se na Vás Sylvie Králová
sylviekralova@seznam.cz, tel.  603 439 861

KRÁLOVSKÁ
OÁZA

nově 
otev

řeno!
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Poradna o poradně
Pokud je vysloveno jméno firmy Aromaterapie Karel Hadek,
zasvěcení vědí, že se nejedná jen o výrobu a nabídku kosmeti-
ky. Nedílnou součástí existence firmy se stala i poradna 
klientům. S postupem času, místo aby dotazů ubývalo, jich
neustále přibývá. Dle mého to svědčí o skutečnosti, že se zdra-
votnictvím, které by mělo léčit, jaksi něco není v pořádku. Až
příliš často se mi stává, že v rámci poradny doporučuji návštěvu
lékaře. Nejen proto, že si lidé musí platit nemocenské pojištění,
a za jejich peníze by jim lékaři měli vždy poskytovat i náležitou
protihodnotu, ale i proto, že se neustále domnívám, že lékař je
odborník na svém místě. Bohužel, až příliš často slýchávám či
čítávám v odpovědi na dobře míněnou radu, že už byli u něko-
lika lékařů, ale pomoci se nedočkali.
Občas také slýchávám, že klienti na firmu dostali doporučení
od samotných lékařů.
Jak známo, tonoucí se stébla chytá. V tomto případě se sice
nikdo netopí, ale běhat bez efektivní pomoci lékařů po světě 
s různými zdravotními problémy asi nepotěší ani vysloveného
masochistu.
Nezbývá než hledat pomoc jinde. Jednou z možností je i aroma-
terapie, byť i zde musí být řečeno, že ani ona není všemocná.
Počet dotazů na poradnu již dosáhl takového stupně, že bych
mohl sedět u počítače 72 hodin denně a to jen za předpokladu,
že týden by se honosil alespoň patnácti dny.
Bohužel velice často se stává, že přichází i dotazy na problémy,
které jsou široce a do detailu popsány v poradně na našem
webu. Nezbývá než na tomto místě požádat potenciální žada-
tele, aby nejprve hodili oko na webovou poradnu, a teprve,
pokud by nenašli na daný problém odpověď, posílat své dotazy
na poradnu. A nejen to, občas přichází dotazy, na které nelze
ani při nejlepší vůli písemně odpovědět. Nejen proto, že by

odpověď byla natolik obšírná, že bych jí psal půl dne, ale velice
často jsou dotazy formulovány i tak, že bych mohl odepisovat
i na něco jiného, než jsem ve skutečnosti tázán. V době telefonů
se přímo nabízí možnost dialogu, která během krátké chvilky
vyřeší daleko více než sebedelší písemná odpověď.  Jistě nikomu
nebude činit problém u dotazu uvést pro případ potřeby i tele-
fonní číslo. A pokud budete volat k nám do firmy? Snad jen pro
pořádek bych rád uvedl, že naše poradna je bezplatná 
a žádné z firemních telefonních čísel nezačíná na oněch pověst-
ných 906… Stále více klientů požívá komunikační program
Skype. To je další možnost, jak případné dotazy verbálně
probrat. V závěru bych rád zmínil ještě jednu maličkost. Velice
zřídka se stává, že pisatelé mají krom popisovaných problémů
i problém osobní – podepsat se. Zde pak mohu garantovat dvě
věci. Tou první je absolutní diskrétnost porady. Tou druhou
pak, že na nepodepsané maily budu odpovídat prokliknutím
příkazu „smaž“.

Karel Hadek 

Dobrý večer, 
opět se na Vás obracím s dotazem, zda-li máte nějaký zlepšovák
na uzdravení bércového vředu. 
Manžel (aktivní padesátník) se zranil při štípání dřeva. Po
dobu 2 měsíců zkoušel vše možné – Hemagel, řepík, gemotera-
pii, bez úspěchu. 
Nyní dbá lékařských rad (aplikuje konopnou mast, řepík nebo
tužebník, nohu méně zatěžuje), – mírné zlepšení, přesto: čím
by se z aromaterapie dala léčba podpořit? 

S velkým díkem za odpověď Marie J. 
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Milá paní Marie, 
děkuji Vám za Váš mail i dotaz. 
Léčení bércových vředů je dle mého názoru běh na dlouhé
trati. Názor, že jej lze něčím mazat, a on se ztratí, považuji za
scestný. Bércový vřed bych v principu označil za problém 
látkové výměny v postižených končetinách. 
A to ať již v důsledku nevhodných životních návyků či i úrazu. 
Produkty látkové výměny nejsou dostatečně vylučovány stan-
dardními způsoby jako u zdravého člověka.
Po jejich nahromadění si prostě organizmus najde náhradní
způsob, jak se těchto produktů zbavit, a otevře se bércový vřed.
V tomto případě považuji za vhodné posílit nejprve funkce
ledvin, jater a dalších orgánů, které se na běžné detoxikaci
organizmu účastní. Teprve poté, aby nedocházelo k hromadění
těchto látek v těle, začít s lehkými lymfatickými masážemi
nohou. V úvahu přichází i zlepšování prokrvení za pomoci
vlažných koupelí. 
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o otevřenou ránu, dopo-
ručoval bych ji chránit např. mulem pokapaným levandulovým
olejem, či směsí éterických olejů jako jsou Candisan, Thymion
či Candiol. Ty pak mají v této fázi povinnost zabránit vstupu
sepse do otevřené rány. 
Po případném zhojení bércového vředu, bych pak jako prevenci
nového otevření v budoucnosti doporučoval pokračování 
v pravidelných koupelích nohou, a jejich ošetřování buď prepa-
rátem Lymfa-Pack, nebo masážním olejem Lecitol Walo. Budu
rád, pokud Vám moje odpověď bude alespoň trošku užitečná.

Karel Hadek

Vážený pane Hadku,
obracím se na Vás s prosbou o radu. Na základě gynekologic-
kého vyšetření jsem se dozvěděla, že trpím onemocněním

„lichen sklerosus“, což se projevuje velmi nepříjemným svědě-
ním v oblasti vnějších rodidel. Problémy mi začaly přibližně
před rokem. Zpočátku, když jsem si myslela, že se jedná 
o mykózu či plísně, zakoupila jsem si Váš balzám Intimiss.
Nevím, zda-li to byla pouhá souhra náhod, nebo ne, ale po
ošetřeni sliznice Intimissem se svědění natolik výrazně 
zhoršilo, že jsem se neodvážila balzám vyzkoušet podruhé.
Lékařka mi předepsala mast obsahující kortikoidy, kterou bych
však velmi nerada používala.
Je-li to možné, prosím o radu a doporučení nějakého vhod ného
přípravku.

Mockrát děkuji, s pozdravem Jana S.

Vážená paní Jano, 
děkuji Vám za Váš mail i důvěru se kterou se na mě se svým
dotazem obracíte. 
Co se onemocnění LS týká, zde si ani lékaři nevědí rady. 
Vámi popisovaná reakce na preparát Intimiss je sice absolutně
neobvyklá, ale nikoli nepochopitelná. 
I v tomto preparátu jsou terapeuticky účinné látky, které v pří-
padě alergie či jiné podobné dispozice mohou podráždit. 
Co se masti obsahující kortikoidy týká, myslím, že ani toto
není řešení. Kortikoidy jsou extrémně účinné protizánětlivé
látky, ale LS není nemoc, kterou by bylo možné primárně
označit za zánětlivou. Kortikoidy by snad přicházely v úvahu
pouze v tom případě, že partie postižené LS by se zanítily. 
Myslím, že v úvahu by zde na ošetřování mohla přicházet 
v úvahu mast, pro jistotu bez éterických olejů, z bambuckého
másla, hlavně pak s vysokým podílem betakarotenu a vitamí-
nu A. Nepředpokládám, že takováto mast by byla schopna LS
léčit, spíše bych ji označil jako kosmetiku velice vhodnou na
řádné ošetření takto postižených sliznic. Zde bych pak předpo-
kládal i podstatné zlepšení problému. 

www.karelhadek.eu
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Ani u takto koncipovaného preparátu nelze apriori vyloučit
možnost, že by nemohl sliznici podráždit, ale pravděpodob-
nost je prakticky nulová. Budu rád, pokud Vám moje odpověď
bude alespoň trošku užitečná. 

Karel Hadek

Dobrý den pane Hadku, 
obracím se na Vás již po několikáté a opět věřím ve Vaši dob-
rou radu, neboť Vaše rady mi vždy pomohly vyřešit nějaké
neduhy, které trápily mě či moje děti. Na podzim jsme s man-
želem vyjeli na nádherný, pětidenní wellness pobyt do
Mariánských Lázní. Odpočinek jsme si opravdu užili, já se sta-
tečně nakládala do nejrůznějších lázní a užívala si klidu bez
dětiček. Háček je v tom, že od této doby se potýkám s gyneko-
logickými problémy, které jsem doposud nikdy neměla. Jedná se
o zánět. Konkrétně mi byl zjištěn zánět na stěně pochvy 
a děložního čípku. Prvotně mi paní doktorka nasadila antibio-
tika plus následnou léčbu na obnovení kyselého Ph, ovšem
zánětlivé procesy pokračují a nyní mám předepsané léky jiné.
Vím, že o této ženské problematice vyšlo v Aromaterapii něko-
likero článků, publikovány byly i výborné zkušenosti čtenářek,
ale já si vždy zajásala, že toto mě se netýká. Nyní již ano.
Prosím, můžete mi poradit, zda mohu léčbu podpořit nějakými
výrobky z Vaší zázračné „hádkovské dílny“? Taktéž by mě zají-
mala i možná následná prevence. Děkuji mnohokráte a už se
opravdu těším na odpověď. Přeji Vám krásné, pohodové léto,

Jitka Z.

Milá paní Jitko, 
děkuji Vám za Váš mail i důvěru, se kterou se na mě se svým
problémem obracíte. Máte pravdu, této problematice jsem se
již několikráte na stránkách Aromky věnoval. Pokud byste je
neměla k dispozici v tištěné podobě, najdete je na našem webu

ve formátu pdf.  Co se Vašeho problému týká, zde bych Vám
doporučil preparáty dva. Tím prvním je směs éterických olejů
Candisan. Cca 3 kapky se dávají na tampon. Tento olej působí
nejen proti plísním (původní poslání), ale vykazuje
i silné protizánětlivé účinky. Vzhledem k jeho specifickému
použití je vhodné jej aplikovat přes den.  Druhým preparátem
je balzám Femishea. Z něj se odebere množství cca lískového
oříšku a zavede do pochvy. Preparát se tělesným teplem 
rozpustí. Působí taktéž protizánětlivě a díky svému složení
podporuje i regeneraci poševní sliznice, včetně tvorby kvalit-
ního poševního epitelu. Jsem toho názoru, že pokud Vám
nepomůže medicína se svými „moderními vědeckými postupy“,
aromaterapie se svými účinnými látkami pocházejícími 
z přírody to zvládne celkem dobře. Na závěr bych snad ještě
doporučil eleutherococcový extrakt, který posiluje imunitu, 
a tím podporuje i protizánětlivé procesy. Další informace 
o zmiňovaných preparátech najdete jak na www.karelhadek.eu,
v e-shopu, tak i ve zmiňovaných časopisech Aromaterapie,
které jsou též na našem webu ke stažení ve formátu pdf.
Mnohé jak praktické, tak i užitečné rady a informace poskytuje
i webová poradna. Budu rád, pokud Vám moje odpověď bude
alespoň trošku užitečná.

Karel Hadek 

Hezký den, vážený pane Hadku, 
obracím se na Vás s prosbou nebo spíš s dotazem. Doslova
jsem si zamilovala Vaši širokou nabídku kosmetiky a všech
aromaterapeutických výrobků, proto bych se ráda zeptala, zda
neuvažujete i o prostředcích do myčky nádobí? Jde mi o to, že
na umytém nádobí zůstávají škodliviny. 

Mnohokrát díky a jsem s pozdravem, Kateřina H. 
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Milá paní Kateřino, 
děkuji Vám za Váš mail i důvěru, se kterou se na mě se svým
dotazem obracíte. Přestože jsem uvedl na trh čisticí prostředek
Orange-Sanitol, musím Vás zklamat. Jeden prostě nemůže
dělat vše, a neumím si představit, jak by se takovýto přípravek
pro myčku nádobí obešel bez agresivní chemie. Orange-Sanitol
je z tohoto pohledu „jen“ jakýmsi vedlejším produktem kosme-
tické výroby. Musel jsem se smát, když mi jedna zákaznice
napsala, že jí voněl tak krásně, že se v něm vykoupala. Krom
toho, že jí nejspíše odmastil pokožku více, než je zdrávo, se
ale nic nemohlo stát. Jako suroviny na Vámi zmíněný výrobek
by nemohly sloužit éterické oleje. Jsou, dle mého názoru, pro
dané účely naprosto nevhodné a postupem času by mohly
narušit vnitřní „život“ myčky, a navíc i v tomto smyslu jsou
proklatě drahé. Budu rád, pokud Vám moje odpověď bude
alespoň trošku užitečná. Přeji Vám hezký den. 

Karel Hadek 

Vážený pane Hadku,
před měsícem jsem si koupila MMS (Mineral Miracle Solution)
od pana Jim V. Humbla na doporučení moji kamarádky, která
s tímto přípravkem má osobní zkušenosti. Jak ona, tak 
i její mamina. Sama MMS užívám a nemám žádné problémy 
a celé té koncepci důvěřuji. Ale v televizi se objevila informace,
že Česká hygienická správa uváděla, že tento přípravek 
je nebezpečný. Proto bych se Vás chtěla zeptat jako fyzika na
Váš názor. Dekuji, Iva J.

Milá paní Ivo,
děkuji Vám za Váš mail i důvěru, se kterou se na mě se svým
dotazem obracíte. Ze všeho nejdříve bych rád uvedl, že fyzi-
kem jsem téměř stejně tak, jako každý občan této země. Prostě
fyziku jsem měl již na základní škole. O něco blíže mám k che-

mii, v tomto směru jsem nějaké ty informace, v rozsahu nad
běžný standard, získal a vstřebal.
U onoho MMS je mi již podezřelý sám název „zázračný mine-
rální roztok“. Hlavně se mi pak onen zázrak jeví jako značně
„těkavý“, pokud se podívám na podstatu věci. Smícháním
obou látek v přípravku MMS a následným požitím je tělu
dodáván dioxid chloru. Český název této látky pak je kysličník
chloričitý. Tato chemikálie je velmi nestabilní a rozkládá se jak
na atomární chlór, tak i atomární kyslík. Tyto atomární formy
uvedených dvou prvků lze označit jako agresivní „oxidační“
radikály, což se nedá říci o formách těchto prvků, pokud mají
molekulární formu. Konec konců molekulární kyslík, neboli
O2, permanentně dýcháme. Jak atomární kyslík, tak i chlór díky
své vysoké reaktibilitě vstupují v chemické vazby s látkami,
které je obklopují.
Pokud se tak děje při bělení prádla, zde při přimhouření jedno-
ho oka nelze mít námitky. Pokud se tak děje při úpravě vody,
zde je již na místě značná pozornost. Důvodem jsou chemické
reakce, při nichž vznikají chlorované organické látky. Není jich
sice moc, ale jako součást potravinového řetězce, či složky
zdraví prospěšné, by je mohl označit jen čistokrevný imbecil.
A pokud se tyto chemické reakce dějí v lidském těle...? 
Přísahám, ani atomární kyslík, ani atomární chlór nemají při-
rozenou inteligenci, která by je nechala byť jen tušit, co 
v organizmu mají „sežrat“ a co nikoli. 
A tak žerou. Pokud je tam něco „špatného“ pak to „špatné“, no
a k tomu přikusují i ono „dobré...“
Není žádným tajemstvím, že člověk má nejen pud sebezácho-
vy (v tomto případě asi špatně vyvinutý), ale je i nastaven na
přežití. Pokud se řízneme či spálíme, poranění se nám zcela
jednoduše po nějaké době zahojí. Pokud debužírujeme ato -
mární chlór a kyslík, může se to sice paradoxně momentálně
projevit pozitivně, ale je jen a jen otázkou času, kdy se začnou
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projevovat od negativních až po chorobné důsledky oné kyslí-
kovo-chlórové pofiderní pseudoléčby. Část viny na podobných
praktikách, dle mého názoru, nese i naše moderní medicína.
Mám pocit, že se z ní vytratila humánnost a stala se záležitostí
převážně ekonomickou. K tomuto závěru se dopracujeme, pokud
porovnáme výrobní a prodejní ceny léků. Podíváme-li se na
mnohé léky a jejich negativní vedlejší účinky, nejsme nijak
daleko od MMS. Nutno však dodat, že oficiální léky jsou
registrovány a vedlejší účinky, tak jak jsou známy, i definovány.
Jejich receptováním lékaři přebírají jak morální, tak odbornou
i právní zodpovědnost. „Zázračný minerální roztok“ není 
žádným zázrakem, ale chemickým dryjákem. Víte, on takový
aspirin (kyselina acetylsalicylová) taky pomáhá. Je vynikající
např. při bolestech hlavy. Původ sice neodstraní, ale momen-
tálně pomůže. To není důvod ho vychvalovat do nebe. Tato
chemikálie taktéž ředí krev a při předávkování může zmíněný
volně prodejný medikament způsobit vnitřní krvácení.
Ale zpět k MMS. Máme demokracii. K tomu patří i rozhodovací
právo.
A tak si třeba zajdeme k volebním urnám. Chceme udělat něco
dobrého. Volíme ty, které považujeme za nejlepší. Už to děláme
hodně dlouho a nemohu se zbavit dojmu, že jsme ono „dobro“
volili tak poctivě, až nám zbyly oči pro pláč. Rozhodne-li se
kdokoli pro MMS, může dopadnout ještě hůře.

Karel Hadek

P. S. Podíváme-li se do historických análů, není to tak dlouho,
co byl za zázračný lék považován prvek arzen. Jen jako hloupý
vtip mě napadlo, že by jistě nebylo na škodu oživit jeho slávu
ve formě mastiček na plísně a mikroby a další potvůrky, které
jsou rezistentní vůči antibiotikům. Na kůži by krásně pomohl.
A jeho jedovatost? Lidé už mají povětšinou i bez arzenu otrá-
vené ksichty… 

Páni kolegové, mohu vám jen gratulovat! 
Nyní máme nejen vědecky, ale i empiricky
doloženo, že po terapii naším novým lékem
pacienti již netrpí žádnými nemocemi, ani
obtížemi, a můžeme jej nabízet na internetu...
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Medový olej
Med je sladký a jeho vůni nelze označit jinak než za milou,
krásnou, příjemnou. Jako kosmetická surovina má med dlou-
hou tradici. Nelze se divit, že pro mnohé je zajímavý i éterický
olej, který se vyrábí z medu a včelího vosku. Zájem o tento olej
se nedá srovnávat se zájmem o olej levandulový. Svou roli zde
hrála samozřejmě i více než dvojnásobná cena. Přesto ročně 
k našim zákazníkům putovalo hodně malých hnědých lahviček,
jež, sečteny a podtrženy, daly dohromady několik litrů. Ano,
ono vyjádření v minulém čase je na místě. Když jsem v červnu
objednával u dodavatele tento olej, bylo mi sděleno, že výrobce
ukončil jeho produkci. Zároveň jsem byl „uklidněn“. Již mají
nového dodavatele. To mě sice potěšilo, ale když mi řekli
novou cenu od nového dodavatele, medový olejíček v mé před-
stavě ztratil onu medově-sladkou vůni. Chtě nechtě ji nahra dila
kyselá informace někde na úrovni octa a měsíc zdrclého
mléka. Aby ne! Jeho cena se zvýšila cca 4×. A tak nezbylo,

než tento olejíček vyjmout ze standardní řady
éterických olejů a zařadit jej do olejů exkluzív-
ních. Původní olej byl již v mezidobí vyprodán 
a není k dispozici. Prosím při objednávání
medového oleje vzít tuto informaci na vědomí.
Aktuální cena je uvedena na webu.

Karel Hadek     

Jaké obaly?
Každý, kdo se začal zabývat výrobou kosmetiky téměř současně
musel řešit i problém, do čeho vyrobenou kosmetiku naplnit.
Na jedné z výstav jsem od jedné informované návštěvnice
vyslechl i mimořádně zajímavou poučku. Chemická kosmetika

patří do plastů, zatímco přírodní se pozná podle toho, že je 
ve skle. Nezbylo, než tento téměř „vědecký názor“ obdivovat
a, jak jinak, myslet si své.
Tak trochu mi to připomnělo mé první vyrobené preparáty na
začátku osmdesátých let. Přiznávám, měl jsem to naprosto
jednoduché. Zákazníkům, kteří ode mne požadovali, abych jim
něco vyrobil, jsem svůj souhlas podmiňoval výzvou, aby si na
to nějakou tu lahvičku nebo dózičku přinesli. Byli předem
poučeni o nutnosti čistoty, a tak jsem dostával skvěle vyčištěné
lahvičky a dózičky, někdy od tzv. značkové kosmetiky, jindy to
byly naopak obaly no name. Na mně už pak jen zbylo, onu
domácí čistotu ještě před naplněním zpečetit vydezinfiková-
ním. Jó to byly časy… Tento „totální recycling“ jsem ale s počtem
vyrobených preparátů jsem celkem rychle začal na žádost
zákazníků nahrazovat vlastními obaly.
Důvodů bylo hned několik. Nejen, že je poněkud hloupé, pokud
je v obalu jiný preparát, než deklaruje nápis, následné přelepky
uvádějící informace na pravou míru taktéž nelze označit jako
„vrchol estetiky“. V době, kdy hnacím motorem prodeje byl ter-
mín přírodní kosmetika, jsem se dopustil malé chyby, kdy
jsem s klienty konzultoval, jaké představy o obalu mají.  Díky
časové prodlevě si již přesně nevzpomínám, ale jistě se moc
nespletu, když napíši, že všichni byli stejného názoru 
jako ona shora zmíněná návštěvnice výstavy. Tehdy jsem 
v Mnichově objevil několik velkoobchodů, které různými obaly
zásobovaly lékárny. Srdíčko mi poskočilo radostí, a tak jsem
nakupoval skleněné dózičky, lahvičky i láhve. Radost zákazníků
ze „skleněné, přírodní kosmetiky“ se zdála být bezmeznou.
Radost kazily snad jen sprchovací oleje, které jsem jaksi z bez-
pečnostních důvodů dal pro jistotu přece jen do plastů. Cosi mi
napovídalo, že i „špatný plast“ je pořád rozumnější řešení, než
sklem „přírodně rozřezané nohy“. Jak velká radost byla, tak
krátkého trvání měla. (Ne)jednou z rukou vypadnuvší skleněná
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láhev s koupelovým olejem zničila smalt na vaně, jindy pak
rozbila dlaždici na podlaze. Taktéž preparáty ve skleněných
dózách v mnoha případech doslova vyvolávaly vrásky. Ještě
ne plně probuzeným dámám se stávalo, že skleněné kelímky
vyskakovaly z rukou a rozbíjely umývadla. A tak nezbylo než
vyslechnout do omrzení opakovaná přání  toužící po přírodní
kosmetice v tentokráte „nepřírodních“ obalech. Onen praktický
„ortel smrti“ pro sklo znamenal, že mi trvalo více než dlouho,
než jsem je rozdal s různými vzorky.
A nastalo hledání. Plastů známe celkem  značné množství. 
A nejen to, druh plastu definuje i „cenové parametry“ obalu. 
V tomto případě pak nesmí jít o cenu, zde je tím nejdůleži -
tějším faktorem chemická stabilita plastu, jež by měl být použit.
A tak, dle druhu preparátu, přicházely v úvahu výhradně a jen
PP a HDPE, tedy polypropylen a tzv. vysokotlaký polyetylén.
Jedna firma nám před mnoha lety nabízela „plastové dózy“ 
a zaslala i vzorky. Ani ve snu mě nenapadlo, že by se mohlo
jednat o PS, tedy polystyrén. To mi došlo až druhý den ráno,
kdy výrobní vzorky krémů s éterickými oleji onen, pro tyto
účely naprosto nevhodný plast, přetvořily na něco mezi jakousi
žvýkačkou a smaženým sýrem s „regenerační krémovou náplní“.
Toto je důvod, proč krémy z naší produkce přichází do dóz
povětšinou z PP. Značnou část produkce tvoří preparáty, jež
přichází do láhví. Hnědé sklo ponechme bokem, krom
poznámky, že výrobek chrání dokonale před vlivem UV záření.
Přeprava preparátů ve skleněných láhvích by nemohla probí-
hat stávajícím způsobem, ale nejspíše s bezpečnostní agentu-
rou v pancéřovaných vozidlech. Většina tekutých preparátů je
pak balena do PET,  Je jedno, zda se jedná o obaly prodejní, či
větší doplňkové. PET jehož celé jméno může dělat problémy
vyslovit – polyethylentereftalát, je velice zajímavý plast.
Patří k těm novějším a jedná se o chemicky velice stabilní
plast. Doslova lze říci, že má velice blízko ke sklu. Občas se

stává, že dostávám dotazy, kde pisatelé mají strach, že právě
PET uvolňuje zdraví škodlivé ftaláty. Naprosto zbytečná
obava. Ftaláty se mohou uvolňovat např. z obalů, které byly
zhotoveny z PVC, a pronikat do potravin, nápojů či kosmetiky.
Důvod je zcela prostý. Ftalátové molekuly nemají pevnou 
chemickou vazbu na PVC. Ftalátové molekuly lze označit za
mírně lipofilní, to znamená, že snáze přecházejí do výrobku,
jež má tukový charakter. V PETu jsou (tere)ftaláty chemicky
pevně spojeny a jejich uvolnění v tomto smyslu není možné.
Konec konců o jedinečné chemické stabilitě PETu svědčí i sku-
tečnost, že je to v oblasti obalů asi jediný plast, na kterém si
vyláme zuby i náš „všelikvidátor“ Orange-Sanitol. 

Karel Hadek
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Zima a ošetřování  pokožky
Zima  je tady, a tak je potřeba zohlednit i specifické potřeby naší
pokožky. Teploty se na teploměru posunují k nule a půjdou ještě
níže. Mnozí začínají pociťovat mírné pálení pokožky, studená
líčka po ránu. Od okamžiku, kdy se holčičky začínají starat 
o svou pokožku, slýchají o „správné hydrataci“.
Ale co to vlastně je? Tělo je z 80 % tvořeno vodou, to nám říká-
vali již ve škole. Také nám říkali, že jsme utvořeni z buněk,
které vytvářejí plazmu, krev, orgány, svaly, kůži a mnoho dal-
šího, tedy vše, co utváří lidské tělo do podoby člověka.
Kůže má funkci ochrannou, termoregulační, podílí se i na
dýchání. Skládá se z pokožky, škáry a podkožního vaziva.
Pokožka je složena z několika buněčných vrstev, tloušťka 
kolísá okolo 0,2 mm, spodní hranice je zvlněná a vytváří
výběžky do škáry, předělem je bazální membrána připoutaná
ke kolagenním vláknům. Vrstva základní je tvořena jednou
vrstvou palisádovitě uspořádaných buněk dvojího typu, zde se
nachází pigmentové buňky. Následuje nejsilnější vrstva,
mozaikovitě uspořádaných buněk. Mezibuněčné prostory jsou
vyplněny tkáňovým mokem obsahující hlavně kyselé mukopo-
lysacharidy. Dále je vrstva 2–3 řad buněk s rozpadávajícími se
jádry a následují 2–3 řady buněk bez jader. Poslední je vrstva
rohová, nejpovrchnější vrstva kůže tvořená zrohovatělými
bezjadernými buňkami.
Kolagenová a elastinová vlákna se utvářejí ve vazivové části
kůže. Ta se účastní i na tvorbě protilátek. Tato skutečnost má
význam pro stavy přecitlivělosti. Základní mezibuněčná
hmota-gelovitá substance vyplňující prostor mezi buňkami 
a vlákny, obsahuje mnoho kyselých mukopolysacharidů, které
mohou spolu s kolagenem zadržovat vodu a představují důle-
žitý faktor pro napětí kůže. Zde hledejme tělem vytvořenou
kyselinu hyaluronovou.

Zevními vlivy lze pokožku a její povrchovou bariéru vyčerpat.
Například častým mytím. Hlavně pak při používání pěnivých,
tedy tenzidových preparátů. Kůže je složitý orgán a jak se
říká: „Vše souvisí se vším“. Nemohu zde zmínit všechny sou-
vislosti, ale nelze opomenout fakt, že i kůže má svůj proces
samočištění. Důležitou roli zde hraje opět funkce mazových 
a potních žláz. Zase tukové složky. A my je stále odstraňujeme.
Je však pravidlem, že čím víc něco nechceme, tím víc to potře-
bujeme. Přitom použitím sprchovacích olejů a koupelových
olejů pomůžeme obraně před mikroorganizmy v dýchací sou-
stavě i na povrchu těla. Např. koupelový olej eukalyptovo-
tymiánový v době chřipek.
Pro vzhled kůže jsou významné především ty funkce, které
jsou současně ochrannými mechanismy proti zevním vlivům.
Tj. proces keratinizace, určující kvalitu i vzhled kožního povr-
chu, funkce mazových a potních žláz, které se podílejí jak na
tvorbě kožního ochranného filmu, tak na vlastní hydrataci
pokožky. Ta je chráněna povrchovým filmem, který je tvořený
emulgací mazu, potem a produkty rohové vrstvy. Produkce
mazu závisí na celkovém tukovém metabolizmu, endokrin-
ních a nervových faktorech.
Na rozdíl od vnitřních partií reaguje povrch kůže zpravidla
slabě kysele. Ochranný plášť kožního povrchu je  tvořen, proteiny,
lipidy, aminokyselinami, volnými mastnými kyselinami a kyse -
lými produkty látkové přeměny včetně kyseliny mléčné a vody.
Kožní film zajišťuje mechanickou odolnost kůže, brání vypla-
vování hydrofilních podílů pokožky, podmiňuje rezistenci
proti zevním poškozením chemického charakteru, dodává
kůži její hladký, matový, celistvý vzhled. 
Toto je jenom letmé seznámení s naší pokožkou, o kterou se
snažíme pečovat. Na tělo si oblékneme kabát. Na nohy ponožky
a boty. Na obličej naneseme pokud možno lehký krém, nejlépe
hydratační, protože naše pokožka potřebuje vodu… Konec
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konců, vždyť nám to poradil sám přístroj na měření hydratace
v pokožce! Jaksi jsme opomenuli zeptat se pokožky, jestli ví,
co s vodou hydratačního krému bude dělat.
Množství vody v rohové vrstvě je zanedbatelné, tato vrstva je
zrohovatělá bez buněčných jader. Setkáme se s názvem
„mrtvá“, ale ona žije! Plní svou funkci, ke které je určena.
Tvoří vlastně onen pomyslný ochranný kabát. Regenerační
doba pokožky je 26–28 dní, rohoviny 15 dní. Regenerační
interval závisí na věku, klimatu, ale především na režimu
pokožky. Obsah vody v jednotlivých vrstvách pokožky je rozdílný.
V povrchové, zrohovatělé vrstvě je dán potem a hlavně schop-
ností buňky vázat vodu, a to, již v nejspodnějších vrstvách
kůže. Čím více se buňka blíží k povrchu, tím je schopnost
vázat vodu menší a tím plní funkci ochrany pokožky před vněj-
šími vlivy.
Kožní film je tvořen převážně tukovými složkami, které za
normálních okolností obsahují emulzně vázanou vodu. Mnozí
jsou ale chytřejší, jak příroda sama. A tak vše přirozené odstra-
níme a tu vodu tam dostaneme po svém. Zapomenout samo-
zřejmě nelze ani peeling! Odstraníme kožní ochranu i s rohovou

vrstvou, ale pak se nedivme, že se nám s prvními slunečními
paprsky objeví pigmentové skvrny, „alergie na sluníčko“,
ekzémy a další kožní problémy. Ale co, za vše může sluníčko!
Je škodlivé, jeho paprsky jsou nebezpečné, i jedovaté. Co se
takhle zamyslet, jen tak selským rozumem, nad orgiemi, které
s pokožkou provádíme. Nebude vhodnější pomoci pokožce
použitím preparátů, které umožní její správné funkce, a tím
zabrání rychlému vysychání buněk jejího povrchu?
Zde nám pomohou preparáty vyrobené z rostlinných olejů 
a lecitinových emulgátorů.
Hydrofilní oleje, které použijeme na omývání, odstraní pouze
nečistoty, které ulpěly v kožním filmu, ale pokožku neodmastí.
Pleťová voda zklidní případné přecitlivění pokožky a připraví
prostor pro regenerační olej či vhodný krém, který pomůže
nastolit přirozenou ochranu pokožky a bude ji pomáhat chránit
před venkovními vlivy.
A jaké že preparáty jsou vhodné pro ošetření pokožky v době
zimy, mrazu a plískanic?
Regenerační oleje jsou vlastně bezvodé krémy, které se aplikují
na mírně vlhkou pokožku, emulgují s kožním filmem. Za mra-
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zivého počasí se pak aplikují na suchou pokožku. Vzhledem 
k tomu, že neobsahují vodu, jsou pro zimní období velice
vhodné. Po jejich nanesení nemusíme čekat, až se pomalu
odpaří voda, která je obsažena v krému, ale můžeme do mra-
zivého počasí ihned odejít. Mnohé z vás se mnou budou sou-
hlasit, když napíši, že je krásný zážitek i  prožitek, nanést si
ráno na odpočinutou pokožku Regenerační olej Rosea, Ylang-
Ylang či Althea.
A pokud si nemohu vybrat, zvolím Regenerační olej neutrální
a přidám si třeba pár kapek éteického oleje z myrhy, grepu,
medu.  Pokud jsem vás nezlákala na používání regeneračního
oleje, ale zůstanete věrné regeneračním krémům, nic proti,
pouze po aplikaci počkejte zhruba 20 minut v prostoru vaše-
ho domova a vychutnejte si tu příjemnou vůni třeba Lecidermy
Santalové, s Růží nebo Gelle Royale, u kterého byla vylepšena
receptura a je ještě jemnější, nežli býval. Krémový základ je
stejný jako u lecitinových krémů.
Pokud pojedete na hory nebo máte rádi dlouhé procházky 
v mrazivém počasí, volte raději speciální krémy či balzámy jako
jsou Sensishea, Wintershea, Body Em Roy, Intimiss, popřípadě
regenerační oleje. Vhodné je i samotné bambucké máslo.
Nezapomeňte ani na ošetření rtů balzámem na rty Lippea.
Aplikovat jej můžete i na jiné partie, třeba na oční okolí, má
ochranný faktor cca 10.
Přeji příjemné prožití zimy, krásné a pohodové Vánoce, klidné
svátky plné radosti a lásky, hodně štěstí v novém roce 2011. Budu

ráda, pokud budete spokojeni s pre-
paráty KH i nadále.

Michaela Švorcová,
akce@karelhadek.eu 

salonaura@seznam.cz
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Vánoční soutěž

Naše podzimní soutěž je již vyhodnocena. Jejím velkým překva-
pením bylo, že všechny odpovědi byly správné. To se snad ještě
nikdy nestalo. Že by soutěžní otázka byla tak lehká? 
Výherci byli nejen vylosováni, ale již i vyrozuměni. 
Seznam těch, na které se usmálo štěstí se nachází jako obvykle
na našem webu. Všem výhercům pak samozřejmě blahopřejeme.
Těm kteří tentokráte neuspěli se nabízí nová možnost.

S vydáním nového, letos posledního čísla, 

začíná i Zimní – vánoční soutěž.

Přicházející zima s sebou přináší nejen chlad. Ať již vánoční
témata, či zimní příroda nabízí příležitost k pořízení někdy jen
hezkých, jindy doslova kouzelných snímků. Tentokráte není
třeba hledat správnou odpověď, ale hledat vhodný čas pro
zmáčknutí spouště fotoaparátu. 
Tato soutěž tedy bude fotografická. Z doručených fotografíí
bude porotou vybráno 10 snímků.
Všichni účastníci zasláním fotografií dávají automaticky sou-
hlas s jejich případným zveřejněním v časopise Aromaterapie.
Soutěžní snímky posílejte jako vždy na: akh-soutez@email.cz

Uzávěrka soutěže je 15. ledna 2011 ve 24 hodin

10 vyhodnocených výherců bude takto oceněno: 
1. cena: odběr preparátů KH v hodnotě 2000 Kč
2. cena: odběr preparátů KH v hodnotě 1500 Kč
3. cena: odběr preparátů KH v hodnotě 1000 Kč 
4. cena: odběr preparátů KH v hodnotě  750 Kč
5. cena: odběr preparátů KH v hodnotě   500 Kč
6.–7. cena: odběr preparátů KH v hodnotě 300 Kč
8.–10. cena: odběr preparátů KH v hodnotě 200 Kč
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Skok na špek
Vždy, když čtu nějakou tu
„černou kroniku“, jak se
nějaký ten „plynař“ dostal do
bytu postarších lidí a kontro-
loval stav plynoměru a ná -
sledně odstraňoval jeho
poruchu tak dlouho, než je
prachsprostě vykradl, ptám
se, co to může být za lidi.
Stejnou otázku si kladu, 
v jakém to státě žijeme, kdy

ČOIka financovaná z peněz daňových poplatníků zjistí něja-
kou lumpárnu, ale smí to před „nejvyšším“, tedy daňovým
poplatníkem, skrývat. 
Ale i toto je jen ona pověstná špička ledovce. Stačí se podívat
na reklamu, jak si nějaký ten „inteligentní“ prášeček farmace-
utického průmyslu sám vyhledává v těle bolest a s pře hledem ji
likviduje, a hned přemýšlím nad tím, zda nemám preventivně
použít zázvorový olej, který je dobrý proti zvracení. Že se
podobné praktiky provozují i v oblasti kosmetiky, asi nemusím
nikoho přesvědčovat. Stačí jen vzpomenout na produkty jisté-
ho pana MUDr. Středy. Ač sám značně obézní, dělal dobré
kšefty s nabídkou formování postavy a hubnutím. Nabízel
myostimulátory, později středathermy, a lasery na odstraňo-
vání vrásek a já nevím jaké ptákoviny ještě. Pan MUDr. Středa
kamsi zmizel, a tak uvolněné korýtko po něm převzali jiní.
Konec konců o tom svědčí i následující dotaz.    

Dobrý den pane Hadku,
už léta používám vaše voňavé olejíčky a jsem s nimi opravdu
spokojená. Přesto mám dotaz ohledně pleti na obličeji.

Používám olej na odstranění make-upu, PV levandulovou,
Roseu, masku Jojobu, regenerační krém eleutheroccocový. Můj
pocit je velmi dobrý, ale již podruhé, pokaždé na jiném sezení
a zkoušce vody v pleti na obličeji mi naměřili velmi malou hod-
notu vody. Pouhých 5 %. Myslíte, že dělám nějakou chybu? Co
byste my poradil? Ráda bych u vašich olejíčků zůstala, ale
tohle mě trochu zaskočilo. Vody vypiji poměrně dost 2–2,5 litru
denně. Ať se Vám i nadále daří a spokojení zákazníci přibývají.
Předem děkuji za odpověď.

Lenka O.
Milá paní Lenko,
krom odpovědi, kterou jste dostala od firemní kosmetičky paní
Švorcové, dovolte, abych i já přispěl svojí troškou do mlejna.
Odpověď na otázku, zda děláte někde chybu, je velice jedno-
duchá. Dle mého názoru prostě jen chodíte k podvodníkům.
Sdělujete výsledky jakéhosi pochybného měření, ale již nepíšete,
jak se k nim oni hydroakrobaté dopracovali. Prozradím Vám
tedy tajemství, jak se to dělá. To se někde za pár korun koupí
přístroj, kterému se říká ohmmetr, tedy přístroj sloužící k mě ření
elektrického odporu. Doma „na koleně“ Vám jej šikovný elek-
trikář zabuduje do hezké krabičky s blikajícími diodami 
a můžete vyrazit oblbovat lidi. Povedení elektrokouzelníci
zásobující kosmetický trh svými všemožnými nesmysly. Vědí,
že k výkonu práce kosmetičky není nutný diplom inženýrky
elektrotechniky. A tak vyrábí i ony ohmmetry v designovém
provedení „ala vesmír“. Tomu pak povětšinou odpovídá i jejich
cena. Je to trapné, ale jejich zakoupením si pak sponzorujete
doslova strašidelné pohádky. Tou první je, že Vám nikdo
neřekne, že se jedná o ohmmetr, nevysvětlí princip, na kterém
pracuje, ale hned Vám věší bulíky na nos, že se jedná o „ana-
lyzátor vlhkosti pokožky“.
Po přiložení elektrod na pokožku v žádném případě neměří
vodu v pleti, ale jen odpor na povrchu pokožky.



30 www.karelhadek.eu

hadkovské zamyšlení

Pokud nejsem úplně blbej, a já věřím, že nikoli, pak pokožka
je od přírody chráněna tzv. hydrolipidovým kyselým ochran-
ným pláštěm. Tento ochranný film je emulgován jako emulze
systému voda v oleji (viz obrázek).
To je důvod, proč je pokožka hydrofobní, tedy odpuzuje vodu
a nechová se jako hadra na podlahu, který ji naopak nasává.
Ještě ze školy si pamatuji, z hodin fyziky, že tuk nevodí proud,
tudíž vykazuje vysoký odpor. Používáte-li regenerační oleje,
nelze naměřit nic jiného. Ale i když jste si natřela obličej super
čistou vodou, nedopadla byste jinak. Voda je taktéž prachmi-
zerný vodič elektřiny! Speciálními ohmmetry se dokonce měří
i čistota vody. Čím čistší voda, tím větší odpor! Jak tedy onen
podvod funguje? Aby se voda stala vodivou, musí obsahovat
„znečištění“ ve formě kovových iontů. Asi i to je důvod, proč
se na celém světě přenáší proud kovovými dráty a nikoli vodní
lázní. Pokožka jak známo vylučuje pot, který je slaný. Krom
jiných solí obsahuje vysoký podíl chloridu sodného, který zná
každá hospodyňka jako kuchyňskou sůl. Tyto soli pak způso-
bují onu vodivost. Čím více soli je ve vlhkosti na pokožce
obsaženo, tím menší je odpor a naši milí oblbkové to svádí na
vlhkost pokožky.

Pokud jezdíte k moři, asi byste se divila, jak jejich slavný
„analyzátor bude rychle měnit „názor“. Pokud byste si dobře
zaplavala ve slané mořské vodě a hned měřila „vodu“, nesta-
čila by jste se divit, jak jste krásně (pokud ne až chorobně)
zavodněná. Pak by se stačilo osprchovat sladkou vodou,
jemně otřít ručníkem, natřít opalovacím olejem a znova měřit.
Jistě byste si na základě nového měření sehnala job v reklamě
na dietní suchary.  
Také se ptáte, co bych Vám poradil. Dobře, poradím Vám. Jen
nevím, zda Vám moje rada bude stát za tu námahu. Uvařte si
doma trošku škrobu. Aby se Vám z něj nemohla odpařit voda,
přidejte do něj glycerin a nezapomeňte nikoli řádně osolit, ale
pořádně přesolit. Pak si dojděte na měření. Musíte ale jít 
s někým, kdo se bude vydávat za Vaši matku. Až si oním extra
slaným škrobem namažete obličej a šarlatáni začnou měřit,
bude tam taková vodivost, že jim jejich „analyzátor vlhkosti
pokožky“ ukáže, že jste se ještě nenarodila, ale stále plavete 
v plodové vodě. Osoba Vás doprovázející by je měla za dané
situace s naprosto vážnou tváří poučit, že se jedná o naprosto
výjimečné mimoděložní a současně i mimotělní těhotenství, 
a proto musí být ve Vaší blízkosti, aby mohla dohlížet na jeho
šťastný průběh.

emulze voda v oleji emulze olej ve vodě

H2Oolej olejH2O

60 % olejová fáze
40 % vodní fáze

20 % olejová fáze
80 % vodní fáze

Na+

Na+

Na+

Na+

Na+
Na+

vodní fáze

emulgátor
(např. lecitin)

olejová fáze

kovové ionty ve vodní fázi

olejová fáze
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Akční zaváděcí cena
29 999 Kč za kg

Mně se přihodilo, myslím, že to bylo v roce 1992, že jsem byl
na Unii kosmetiček v Pardubicích pořadateli požádán, zda
bych pro jednoho vystavovatele, kterému se nedostavil překla-
datel, nepřekládal z němčiny do češtiny. Netuše, co mě čeká,
jsem samozřejmě souhlasil. Cítil jsem se jako poslední blbec,
když jsem ty jeho fantasmagórie překládal. Chtělo se mi řvát,
když za onen „krásný“ ohmmetr požadoval maličkost jen
něco přes 100 000 (tehdy ještě) Kčs. Slušnost je ale slušnost,
byl jsem tam jako překladatel, bohužel nikoli jako komentátor.
Později jsem si to ale vynahradil. Po prezentaci prováděl i prak-
tické testování. Dobrodinec. Zadarmo! Za prachy už ale horeč-
natě nabízel a prodával „repair gel“, samozřejmě, že slaný. 
Nemaje vlastního „elektroškrobu“ jsem několika děvčatům dal
k dispozici náš preparát Saltia. Zde se jedná o krém, který je
naopak emulgován systémem olej ve vodě (viz obrázek).
Vnější fáze krému je v tomto případě vodní. A nejen to! Tato
specialita na ošetřování lupénky obsahuje nasycený roztok
soli z mrtvého moře. V jedné dóze o objemu 100 ml krému se
nachází cca 30 ml tuků a zhruba 70 ml roztoku. V onom 
roztoku se pak nachází cca 20 gramu solí. Při měření onen
německý dobrodinec znejistěl a začala běhat kolem přístroje 
a hledat chybu. To byla příležitost pro mě. Už jsem nefungoval
jako překladatel, ale jen jako divák. Vysvětlil jsem mu, že už
je to delší dobu, co i Češi slezli ze stromů, ale možná by se
svým přístrojem mohl uspět v pavilonu opic v pražské zoolo-
gické zahradě.              
Budu rád, pokud Vám moje vyjádření bude užitečné. A hlavu
si s tím nijak nelámejte. Člověk za nevědomost vždy musí platit.
Konec konců, i já už jsem v životě nejednou naletěl.      

Karel Hadek

Na přání i škvarky 
a klobásky!

Chcete být zdraví a mít krásná těla?
Jezte naši antitučnou, dietní slaninu

bez cholesterolu, 
s mínusovým obsahem tuku! 

Vyrobeno z bio-vychrtle-netučných prasat
z vlastního chovu!
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Ekolo
gický

 chov 

na fin
ancní 

podest
ýlce!

Prvních deset objednávajících 

obdrží 2 m2 špeku zdarma, 

aby měli na co skákat
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pro maminky (i tatínky)

Pro či proti očkování1

Může se laik zodpovědně rozhodnout?

Při nedávném rozhovoru s p. Hadkem jsme narazili i na téma
očkování, jeho smysluplnost a hlavně na to, jaké orientační
body pro laika vlastně existují. Proto vznikl tento článek,
který nemá čtenáře od očkování odrazovat, spíše je přivést 
k zamyšlení, co vlastně jako laici o očkování víme, čím jsme
„krmeni“ oficiální propagandou, spočívající na jednostran-
ných informacích. Každý rodič je totiž povinen ze zákona
pečovat o své děti a dbát o jejich zdravotní stav. Tuto zákon-
nou odpovědnost stát nikdy nemůže za rodiče převzít. Rodič
tedy musí být objektivně informovaný, a současně by měl mít
právo požadovat chybějící informace.
Očkování je totiž – právně viděno – zásahem do těla, který
vyžaduje ústní souhlas. Ale už jenom ta okolnost, že by nějaká
lékařská metoda měla být založena na našem souhlasu, přijde
řadě lidí neobvyklá. Vždyť očkování je po desetiletích prakti-
kování skoro tak běžné a automatické jako dýchání či příjem
stravy. V socializmu jsme si totiž velmi rychle zvykli na to, že
za nás rozhoduje někdo jiný a bylo to – přiznejme si – docela
pohodlné.
Z hlediska práva je problematika očkování věcně jednoznačná:
Očkuje-li lékař pacienta proti jeho výslovné vůli, anebo bez
dostatečného objasnění možných rizik očkování, dopouští se
porušení odsouhlasených pravidel lékařské komory 2 a ublížení
na těle3 a může na něj být podáno trestní oznámení. Samo -
zřejmě, že v praxi k takovým oznámením nedochází, protože
je to pro pacienta bez důkazních materiálů problematické.
Lékaři se pojišťují tím, že dávají pacientům přečíst letáček 
o očkování a nechávají si podepsat, že byl pacient s očková-
ním dostatečně informován a srozuměn. Pokud pacient očková-

ní odmítne, je vyžadován jeho podpis anebo se přinejmenším
zapíše do karty, že pacient byl o očkování poučen, a přesto
očkování odmítl. Při odmítnutí je někdy hystericky staven
téměř na úroveň „vraha“ svého dítěte.
Proč je ale vlastně každé očkování tělesným poraněním či ublí-
žením? Ochranná bariéra v podobě pokožky je propíchnuta 
a vědomě jsou do organizmu vpraveni nejen oslabení původci
choroby, ale i další, vysoce pochybné látky. Bývá to v době,
kdy je tento organizmus obvykle zdráv a nepotřebuje žádnou
léčbu. A navíc – v případě novorozenců – ještě v době, kdy je
organizmus z hlediska imunity nedozrálý a vůči vpravovaným
látkám nemá dostatečně vybudovanou ochranu.
U lékaře tak vzniká zvláštní druh zodpovědnosti. Jednak zodpo-
vědnost lékaře v každém okamžiku doporučení či prosazování
očkování u svého pacienta, kterého obvykle zastupují rodiče 
a dále zodpovědnost u rodičů, zastupujících pacienta, kteří se
mají rozhodnout, zda dítě nechat očkovat či, ne, případně u
dos pělých, zda se sami nechat očkovat či ne. Jakékoliv rozho -
dnutí však vyžaduje DOSTATEČNOU INFORMOVANOST, aby
člověk mohl zvážit „pro a proti“ u jakéhokoliv očkování.
Aby však rodič či očkovaný mohli vyslovit souhlas, měli by
mít vodítko, jak vlastně porozumět dané oblasti a jak si sami
pro sebe definovat to, co by měli po kvalitativní stránce od očko-
vání očekávat a co by měli očekávat i od samotného příprav-
ku se všemi přídavnými látkami, které přípravek obsahuje. Jde
totiž o zásah, kdy se musí zohlednit jakákoliv podávaná látka,
která je injekčně vpravována do organizmu.
Protože rodič nese zodpovědnost za své dítě, nese zodpověd-
nost i za své rozhodnutí a v konečném důsledku nepřímo i za
dopady očkování. Proto nemůže zodpovědnost přenechat 
úřadům či lékaři, ale SÁM by si měl ověřit, zda předkládané
očkování splňuje očekávání, která na něj klade. Jeho svépráv-
ný a zodpovědný souhlas by tedy měl spočívat na třech
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základních informačních pilířích, které by pro každého paci-
enta měly být dostupné a srozumitelné:
1) přesvědčivé důkazy účinnosti
2) podklady, umožňující zvážení rizik očkování
3) reálné údaje o riziku onemocnění
Mám-li totiž jako rodič vyslovit svůj svéprávný souhlas s plnou
zodpovědností, nemám to vůbec lehké! Musím se totiž o oblast
očkování zajímat a musím si sám pro sebe nejdůležitější infor-
mace o očkování obstarat a objasnit. Jako rodič ale mohu při
výkladu informací narazit na rozdílná pojetí pojmů.
Například u slova „ÚČINNOST“ si většina lidí představuje, že
by očkovací látka měla přinést zdravotní přínos pro očkované
ve srovnání s neočkovanými. Jako výsledný efekt tedy očeká-
vají fakt, že očkovaný bude zdravější než neočkovaný.
Pokud se ale někdo systematicky ponoří do zjišťování a sledo-
vání účinností očkování, tak je velmi záhy konfrontován s tím,
že NEEXISTUJÍ žádná systematická porovnání zdravotního
stavu očkovaných a neočkovaných.
Oproti představě laika spočívá představa očkovacích expertů
ve spoléhání se na účinnost očkovacích látek POUZE na základě
čistě laboratorních hodnot! Tedy zjišťování množství protilátek
v krvi (tzv. titru) neboli zjišťování tvorby protilátek proti urči-
tému původci choroby. To, na čem je založena jistota expertů
ohledně tvrzení, že vysoké hodnoty (tzv. titry) protilátek zna-
menají zdraví a vysokou pravděpodobnost, že dotyčný neone-
mocní danou chorobou, to zůstává záhadou. Studie, které by
totiž systematicky zkoumaly vztah mezi úrovní titrů a zdra-
votním stavem, pravděpodobně neexistují4.
Vzhledem k tomu, že máme za sebou celosvětově nepřesvěd-
čivou epidemii prasečí chřipky a řadu mediálně publikovaných
zkreslených zpráv o účinnosti nejrůznějších léků5, nemá laik
po ruce nic než obecné argumenty očkujících lékařů, kteří ani
sami často po ruce žádné průkazné důkazy o účinnosti nema-

jí (moje osobní zkušenost při průzkumu mezi pediatry).
Mimochodem – jaké hodnoty ohrožení onemocnění, proti kte-
rému se očkuje, mohu vlastně zjistit?
Sledujete-li tisk a média, během posledních let jste jistě mohli
zaregistrovat hrůzné scénáře!
Všimli jste si? U ptačí chřipky si pamatuji, že bylo klíčovou
osobou ve zdravotnictví VEŘEJNĚ řečeno, že je ohroženo pět
miliónů obyvatel naší republiky! (mimochodem, v danou dobu
podle tehdejších údajů na internetu zemřelo v miliardové Číně
a Asii celkem 69 osob a současně bylo registrováno asi 70
úmrtí na přípravek proti ptačí chřipce). Hysterii kolem prasečí
chřipky ani nekomentuji. Stačí si přečíst projev pana preziden-
ta6. Pasáž o očkování tam zcela jistě nebyla bezdůvodně.
Jsou-li údaje o ohrožení zkreslovány buď lehkomyslně anebo
jako důsledek komerčních tlaků, nelze se divit, že se laik
nemůže zorientovat podle oficiálních údajů, neboť i výroky
lékařských a úředních autorit se rozcházejí. I když přitom obě
strany často používají statistické údaje.
Pokud si současně laik najde údaje o tom, že řadu infekčních
onemocnění lze léčit dostupnými přípravky i po vypuknutí
nemoci, jak se asi rozhodne?
To, co asi málokdo tuší, je fakt, že v sousedním Německu je
ročně hlášeno cca 1500 onemocnění v  souvislosti s očková-
ním, včetně asi 30 úmrtí1. Zvážení užitné hodnoty očkování 
v porovnání s riziky je však možné pouze tehdy, když se dá
riziko porovnat, tedy statistiky uchopit a vyhodnotit. Když ale
riziko nemohu posoudit díky řadě rozporuplných údajů, jak se
vlastně mám rozhodnout? Jen proto, že to někdo říká?
Co vlastně o rizicích očkování víme v naší republice? Vždyť
donedávna nebyly žádné vedlejší účinky očkování oficiálně
registrovány, ba byly dokonce odmítány a u úmrtí nebyly
možné souvislosti s očkováním brány na zřetel – byly tedy ve
své podstatě ignorovány. 
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Jak je tedy vidět, tak stát vlastně rozhodování laikům neu-
možňuje, protože neposkytuje potřebné informace k zodpo-
vědnému rozhodnutí. Tímto sice zodpovědnost stát přebírá
sám, ale ve skutečnosti se tato zodpovědnost v praxi vytrácí 
a neprojeví.
V konečném hledisku tedy zůstává břímě rozhodnutí jen na
rodičích, kteří se v důsledku neznalosti často spoléhají na to,
že je zodpovědný ten, který očkování vyrábí a aplikuje.
Odpovídá to však v dnešním komerčním zdravotnickém světě
skutečnosti?
Z hlediska rostoucího právního a zdravotního vědomí obyvatel
je důležitá ještě jedna „drobnost“, která vzhledem k rozporu-
plným publikovaným medicínským údajům hraje roli. Naše
ústava7 totiž zaručuje každému občanu právo na ochranu
zdraví – v podstatě tedy i právo na ochranu před poškozujícími
zákroky medicíny či právo na ochranu před těmi, kteří na
základě nevědomosti či nedostatečné informovanosti či neo-
věření určitých informací provádí v dobrém úmyslu lékařský
výkon, který v sobě skrývá určité riziko pacientova poškození.
Proto se nelze divit, že se rodiče dožadují více a více objektiv-
ních a srozumitelných informací, aby mohli získat dostatečné
množství informací, umožňujících zodpovědné rozhodnutí.

Mgr. Alois Komorous, (klinický farmaceut)
Zdroje: 
1 Ist das Impfrisiko kalkulierbar? (tedy „Je riziko očkování zkalkulovatelné?“),

Hans U. P. Tolzin, Impf-report č. 62/63, leden/únor 2010)
2 Etický kodex České lékařské komory § 3 bod 4 (o povinnosti srozumitelného

informování)
3 Právní odpovědnost v medicíně, Jitka Stolínová, Jan Mach, Nakladatelství

Galén, 1998, ISBN-80-85824-88-4
4 Auf der Suche nach dem Wirkungsnachweis, (tedy „Na cestě za důkazem

účinnosti“), Hans U. P. Tolzin, Impf-report 36/37
5 http://www.nezavislyporadce.cz/str/stripky04-08.php

http://www.nezavislyporadce.cz/str/stripky03-04.php
6 http://www.klaus.cz/clanky/2534#p-top-icons
7 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., čl. 31

AROMAFAUNA
Kč

str. Kód 20 ml 100 ml 200 ml 500 ml 1000 ml

kat. zboží C E G I J

0001 HY-Neutral (Mycí olej na srst) 340,00 570,00 940,00 1380,00

0002 HY-Insektin (Mycí olej na srst) 90,00 355,00 600,00 990,00 1450,00

0003 Felloil spray (Tekutý vosk na srst) 65,00 245,00 410,00 680,00 990,00

0004 Fell-Tonikum (Tonikum na srst) 140,00 230,00

0020 Fauna Oral 70,00 275,00

(Olej na odstranění zápachu z tlamy)

0021 Fauna Dentol (Zubní olej) 70,00 275,00

0040 Urinstop (Odpuzovací spray) 230,00

0041 Fauna Celibat (Spray pro háravé feny) 235,00

0050 Fauna Desinf (Desinfekční prostředek) 95,00 150,00 240,00 355,00

0060 Insektin-spray (spray proti parazitům) 190,00 325,00

0090 Jojobový olej-spray 250,00

0091 Pupálkový olej-spray 400,00

Kč

str. Kód 10 ml 20 ml 50 ml

kat. zboží B C D

0030 Fauna Rinis (Nosní olej) 230,00

0031 Fauna Otis (Ušní olej) 235,00 370,00 750,00

0070 Aniparazin (směs éo proti parazitům) 140,00 220,00 440,00

0071 Insektin (směs éo proti parazitům) 185,00 290,00 580,00

0080 Fauna Pads (Balzám na packy) 400,00

Ceník preparátů AromaFauna

10% sleva



Voňavý Ježíškův kalendář.
Ach ten kalendář. Myslím tím ten občanský. Ač jej vnímáme jako cosi normálního, nemohu se zbavit dojmu, že je
nenormálně uspěchaný. Jak je to dlouho, co jsme zde měli Vánoce?  Asi to bude o něco více než týden, ale nezdá se
mi, že by to bylo o moc déle. A již nám další Vánoce klepou na dveře. Jaké budou, záleží především na nás samotných.
Možná to bude zapojení se do předvánočního shonu jen a jen proto, aby později vynikly ony, jak říkáme krásné, veselé,
ale hlavně poklidné Vánoce. Sám za sebe slibuji, že se onoho shonu odmítám účastnit. Z toho vyplývá, že již 
v tak jak tak přeplněných obchodech nebudu nikomu překážet. Jen tak mezi námi, i kdybych chtěl, jakože nechci, díky
předvánočnímu stěhování bych na to stejně neměl žádný čas.  
Dříve ale, než se přestěhujeme, musíme ještě stihnout rozeslat vánoční vydání časopisu Aromaterapie. A nejen to.
Voňavé dárky s éterickými oleji se pro mnohé staly volbou číslo jedna. A tak se nelze divit, že právě v době předvánoční,
kdy se dny zkracují, se ty pracovní naopak prodlužují.
Počet zásilek, jejichž posláním je učinit voňavou radost, utěšeně narůstá. Stejně jako v loňském roce jsme se snažili
účastnit se na vytváření oné radosti nejen rychlým vyřizováním objednávek, ale i vánoční slevou a „Voňavým vánočním
kalendářem“, tomu tak bude i letos. A snad i něco přibude!
Byť i zde dojde k různým změnám. Snad to nebude znít nabubřele, ale předpokládám, že jsme jediná firma na světě,
která umožní svým klientům od Ježíška nejen přijímat dárky, ale užívat si s ním i ve vaně. V nabídce se objevil 
koupelový olej Ježíšek. I ty největší stydlíny bych rád ubezpečil, že stud není na místě. KO Ježíšek nekouká, Ježíšek
voní! Ale ne každý si ho bude muset zakoupit, vždyť za každých 1.000 Kč hodnoty objednávky se jeden KO Ježíšek zcela
nezištně přitulí k obsahu balíčku.  
Když už jsme u Ježíška. Mám zde od něho pro vás ještě jeden dárek, je to malá krabička, ale musel jsem mu slíbit, 
že ji nerozbalím dříve, než dopíši jeho voňavý kalendář.
Slevy uvedené ve „Voňavém Ježíškově kalendáři“ se přičítají k 10% slevě vánoční.

Ježíšek mi právě napovídá, že v pátek 12. listopadu začíná víkend. Ubezpečuje mě, že v tento den již všichni čtenáři budou
mít vánoční Aromku nejen doručenou, ale i pročtenou. Voňavý víkendový pocit by dle jeho názoru mohla umocnit
skutečnost, že každý, kdo si do neděle 14. 11. objedná  směs éterických olejů 4301C – Vánoční čas, obdrží právě na tento
preparát další slevu 15 %.

15. 11. Po víkendu se nám hlásí pondělí. Komu by se chtělo vstávat! Probuzení může napomoci buď rozmarýnový
koupelový olej 1011G, nebo rozmarýnový sprchovací olej 1106G. Pokud si v tento den kterýkoli z těchto
preparátů rozhodnete objednat, slevou 15 % si můžete být jisti.

16. 11. Ani v úterý podzimní počasí pokožce nesvědčí. Nabízí se možnost ji ošetřit. Jemný krém Leciderma
Shea Lavendel  se o tuto službu více než dobře postará. Kdo tento den vpíše do své objednávky 2043D
nebo 2043E, obdrží datumovou slevu. Ano, správně, je přece šestnáctého!
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17. 11. Ve středu se prý láme týden. To nás ale zlomit nemůže. Na naší straně je totiž Dr.Voštěp. Zaručuji, že profesí
není kouzelník, byť, jak známo kouzlí. Ježíšek chce, aby mohl kouzlit i u vás. Sedmička je, jak známo, šťastné číslo.
Dr.Voštěp má, alespoň hypoteticky, dvě ruce. Tedy 2 × 7 = 14 %. To se pak vztahuje na preparáty 2732E a G.

18. 11. Je čtvrtek a Ježíšek mi do všeho strká nos. Chápu, rozumíme si. Naznačuje mi, že na řadě jsou dnes 
nosní oleje. Ať již ten pro dospěláky či pro děti. A tak preparáty nosní olej 1601 C, nosní olej Baby 1602C 
a Donosol 1603D pořídíte, říkám, a píši s další slevou 18 %.

19. 11. Už zase je pátek a s ním i víkend. HY- Intima 1202G, HY- Intim H 1203G a HY- Intim set 1205,
patří mezi preparáty, které k vám cestovaly po celý rok nejčastěji. Bránit jim v tom nebudeme ani o tomto 
víkendu. Kdo si jmenované preparáty objedná od pátku do neděle, dostane slevu průměrnou. Ježíšek ji spočítal
takto: 19 + 20 + 21 = 60 : 3 (dny) = 20 %.

22. 11. Jaké asi bude toto pondělní ráno? Těžko říci, jedno je jisté, vstávat se mi zcela jistě nebude chtít.
Kápnu si na kapesníček éterický rozmarýnový olej 4065C nebo D, popřípadě i skořicový olej 4071C nebo D,
chvíli budu inhalovat, a zase budu rychle při smyslech. Dokonce o 85 % rychleji!!! Těch zbývajících 15 %? Tak
to je dnešní sleva na jmenované éterické oleje.

23. 11. Nikoli proto, že je úterý, ale pro to, že kolem je nepříjemný chlad, Ježíšek stále cosi žbrblá o
návštěvě sauny. K té pak samozřejmě patří i vhodné směsi éterických olejů. Koho Ježíškův nápad zláká, má
dnes příležitost kteroukoli směs série Sauna o objemu 20 a 50  ml, tedy C a D, pořídit s další slevou 10 %.

24. 11. Je čistou náhodou, že právě ve středu Ježíšek došel k názoru, že bacila je nejlepší bacit. A tak mi stále
ukazuje lahvičku s nápisem Candiöl. Chápu, na rozdíl ode mě Candiöl vidí ony různé malé škůdce, a je tedy
schopen s nimi bacit. Dnešní sleva 12 % Candiölu 4209 C nebo D zcela jistě ulehčí práci.

25. 11. Ve čtvrtek je už půlka týdne za námi. Hned se lépe dýchá. Aby se dýchalo ještě lépe a nekašlalo se na
všechno, v tom nám rád pomůže Atemol 4219C, D, nebo E. Věřte nebo ne, od doby, co ho používá Ježíšek, už
na mě nekašle… Chcete ho vyzkoušet? Sleva 15 % sice neulehčí dýchání, ale rozhodnutí ano.

26. 11. Je pátek, první víkendový den. Zase čas na poradnu. Dotazů na atopický ekzém přichází čím dál tím více.
V Aromce i na webu jsem se tomuto problému již mnohokráte věnoval. Tento víkend se věnujeme vhodným
preparátům na tento problém, jako je koupelový olej meduňkový 1009G a I, stejně tak sprchovací olej meduňkový
1114 G a I, krémy Atop-Derm 2002D a E, Sheaderm TH 1704 E a H, či novinka Shea -Melissea 2033D, E, H.
Sleva 15 % na jmenované preparáty, objednané o víkendu jistě přijde vhod.

29. 11. Nevím, čím to je, ale nemohu se zbavit dojmu, že právě v tomto ročním období jsou pondělky chladnější
než jiné dny. Nebojím se říci, že to až bolí. Trochu voňavého tepla zcela jistě nikomu neuškodí, navíc v případě
bolesti dokonce pomůže. Na pomoc přichází přítel člověka a nepřítel bolesti preparát Cayatherm 2714E, G, I, J.  
Všechny tyto objemy budou rozesílány s další, (protibolestivou) slevou 20 %.
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13. 12. Je pondělí, Lucie slaví svátek, a já již rozbalil onu dárkovou Ježíškovu krabičku. Jak milé překvapení!
Ježíšek nám nadělil ještě i „Slevu nového bydla“. Ta pak obnáší 10 % a bude se týkat všech objednávek doručených 
od 14. ledna do 30. ledna 2011 do 2400, v rozsahu, jak je uvedeno v ceníku tohoto vydání časopisu Aromaterapie.

10. 12. Pátek a víkend. Poslední dny Ježíškova vánočního kalendáře. Regenerace je třeba. Což se rozloučit slevou
15 % na všechny regenerační obličejové oleje i jejich exkluzivní sourozence? Tato sleva se týká všech objemů 30 ml,
tedy písmenka Z.

9. 12. Čas nám chvátá a ve čtvrtek je čas si nabrousit zuby na víkend. Za pomoci zubního oleje 1504E, G, I, dále
Dentaromu 1503 G, I, jakož i Kariosanu E, G, I a slevou 10 % se to zcela jistě podaří. 

8. 12. Je středa a Ježíšek se chystá někam do fitnesu… Prý potřebuje na Vánoce dobrou kondici. Netuším ale, proč si s sebou
bere preparáty Cellu Therap. Koupelový olej 1001E, G, dále sprchovací olej 1101E, G, také masážní olej 2707E, G 
i krém 2702D a E. Že by to bylo jen a jen kvůli dnešní slevě 15 %? Nevšiml jsem si, že by měl celulitidu…

7. 12. Mám pocit, že první prosincové úterý Ježulda snídal vtipnou kaši. Na dnešní den navrhoval slevu na opalovací
oleje. Horko, těžko jsem mu vysvětloval, že dnes není apríl. Pro jistotu jsem zde rychle uvedl Intimiss 1204 D, E, H 
a Femisheu 1206 D, E, H. Slevu pro dnešní den propočítal sám ministr financí. 7 + 12 = (dle něho) 20. Tedy 20 %!

6. 12. Je pondělí a já jsem se zhrozil. Ježíšek vypadá jak šéf nepřizpůsobivých. Krásně ale voní po kakau. Prázdná krabička
od preparátu Schoko -Pack 2731E, H, I mi napovídá, že to nepřehnal v solariu. Na otázku proč, jsem dostal i odpověď.
Večer bude Mikulášovi dělat kakao-čertíka. Ale jen, pokud dostane slevu 12 %!

3. 12. Dnešní pátek začíná první prosincový víkend. Budete také uklízet? Nebo odpočívat? S Orange - Sanitolem 5500I nebo J,
můžete obojí. Navíc i půvabně vonět. Na víkendové objednávky těchto objemů zde již dnes čeká další sleva ve výši 10 %.

2. 12. Dnešní čtvrtek patří preparátům série Lipio- séra. K nim netřeba nic psát, stejně jako netřeba nosit dříví do lesa. 
To ale zcela úplně nesedí! Na nošení dříví do lesa se ani dnes neposkytuje žádná sleva. Na Lipio- Séra ano. Není žádným
tajemstvím, že se jedná o dalších 2 + 12, což je zcela jistě 14 %. 

1. 12. A máme tady nejen středu, ale i první prosinec. Dnes vychází Vánoční hvězda 4310C, D. Ježíšek 4309C, D ji doprovází.
Dalo by se říci, přímo Vánoční pohádka 4304C, D, (před)Vánoční večer 4306C, D bude dnes také a jistě budeme vnímat 
i Vánoční vůni 4307CD. Sleva 15 % sice nevoní, ale zcela jistě potěší.

30. 11. Dnešní úterý je důkazem, že i letošní listopad má poslední den. To nic, my to přece rozchodíme. Pomáhat nám mohou
preparáty, jako je koupelový olej na nohy 1804E, G, I či masážní olej na nohy 1805E, G, I. Chybět nesmí ani oblíbený olej Preventy
2728G, I. A abych nezapomněl, ani sleva dnes nesmí chybět. Ta pak u těchto preparátů obnáší na konci jedenáctého měsíce 11 %.

Důležité:

Dne 16. 12. ve 1200 končí příjem objednávek. Od 17. 12. bude firma z důvodů

stěhování uzavřena až do 5. ledna. Od 6. ledna Vám budeme opět k dispozici.

Karel Hadek  
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maloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)
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Kč

str. Kód 20 ml 100 ml 200 ml 500 ml

kat. zboží C E G I

11 1102 Z borovicového jehličí 47,23 198,73 278,22 556,44

10 1103 Citronový 47,54 199,66 279,52 559,05

11 1104 Frisch 47,31 198,71 278,19 556,39

10 1105 Levandulový 46,82 196,64 275,30 550,59

11 1106 Rozmarýnový 46,69 208,69 292,17 584,33

10 1107 Santálový 49,68 208,65 292,11 584,22

10 1108 Z citronové růže 46,82 196,64 275,30 550,59

11 1109 Čajovníkový 45,14 189,58 265,41 532,82

10 1112 Šalvějový 47,54 199,66 279,52 559,05

10 1113 Grapefruitový 45,12 189,50 265,30 511,65

11 1110 Neutrální 39,60 166,32 232,85 465,70

9 1114 Meduňkový 46,08 193,53 270,94 541,88

9 1116 Jalovcový 47,78 200,67 280,94 561,88

62 1207 Mandlový dětský mycí olej 43,70 183,53 256,94 513,88

12 1111C Sada testerů 12×20 416,34  

„vánoční sleva“ se týká všech označených preparátů a platí do 12. prosince 2010
„Sleva nového bydla“ se týká všech označných preparátů a platí od 14. do 30. ledna 2011

10% sleva

10% sleva

KOUPELOVÉ OLEJE
Kč

str. Kód 20 ml 100 ml 200 ml 500 ml

kat. zboží C E G I

6 1002 Z borovicového jehličí 48,50 203,70 285,18 570,36

7 1003 Citronovo-kafrový 49,76 208,99 292,59 585,17

6 1004 Eukalyptovo-tymiánový 56,95 239,20 334,88 669,76

6 1006 Jalovcový 63,84 268,14 375,40 750,79

5 1007 Levandulový 47,29 198,60 278,04 556,08

5 1008 Mandarinkový 41,28 173,37 242,72 485,44

5 1009 Meduňkový 46,82 196,64 275,30 550,59

7 1010 Pelargóniový 93,84 394,12 551,77 1103,54

6 1011 Rozmarýnový 56,89 238,92 334,49 668,98

7 1012 Tymiánový 53,28 223,79 313,31 626,61

7 1013 Ylang-ylang 81,87 343,87 481,42 962,84

6 1014 Z citrónové růže 54,49 228,86 320,40 640,81

7 1015 Pačuliový 54,47 228,79 320,31 640,61

7 1016 Z růžového dřeva 60,71 254,99 356,99 713,97

5 1019 Šalvějový 58,61 246,15 344,61 689,22

5 1020 Grapefruitový 54,74 229,92 321,89 643,78

8 1017 Neutrální 39,60 166,32 232,85 465,70

4 2732 Dr. Voštěp 70,59 294,45 471,93 943,87

6 1005 Heřmánkový dětský 46,74 196,30 274,82 549,64

1021 Ježíšek 248,49 347,88 695,76

8 1018C Sada koupelových olejů 18×20 ml 468,79

10% sleva

PREPARÁTY NA INTIMNÍ HYGIENU
Kč

str. Kód 20 ml 100 ml 200 ml 500 ml

kat. zboží C E G I

OLEJE

13 1202 HY-Intima (pro ženy) 41,51 174,34 244,08 488,15

14 1203 HY-Intim H (pro muže) 41,51 174,34 244,08 488,15

14 1205 HY-Intim set 2×100 ml 337,60 2×200 ml 438,88

KRÉMY

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

14 1204 Intimiss 35,89 269,20 457,64 861,44

15 1206 Femishea 41,81 313,61 533,14 1003,55

SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ

10 ml B 20 ml C 50 ml D 100 ml E

15 1201 Candisan (při intim. problémech) 209,75 335,60 671,20 1153,63

DEODORANTY

115 ml U 215 ml V 500 ml I

N 1208 Happy-Deo 198,20 317,12 634,24

10% sleva

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



Ceník preparátůmaloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)

HY-OLEJE NA OMÝVÁNÍ OBLIČEJE
Kč

str. Kód 20 ml 100 ml 200 ml 500 ml 1000 ml

kat. zboží C E G I J

16 1305 HY-olej z růžového dřeva 54,57 229,20 343,80 687,60 1100,16

16 1304 HY-olej ylang-ylang 53,76 225,80 338,70 677,40 1083,84

16 1303 HY-olej santálový 53,29 223,80 335,70 671,40 1074,24

16 1306 HY-olej neutrální 47,29 198,62 297,93 595,86 953,38

17 1302 HY-olej na odstr. make-upu 47,29 198,62 297,93 595,86 953,38

17 1301 HY-olej na holení 49,68 208,67 313,01 626,01

OŠETŘENÍ VLASŮ A POKOŽKY HLAVY
Kč

str. Kód 5 ml 20 ml 30 ml 100 ml 200 ml 500 ml

kat. zboží A C Z E G I

27 1404 Vlasový mycí olej (mast./norm.) 51,83 217,69 326,54 653,07

27 1405 Vlasový mycí olej (suché/norm.) 51,83 217,69 326,54 653,07

29 1401 Komonicové vlasové tonikum 148,24 296,47

28 1403 Lupisan 12,97 158,27

28 1402 Haarette Q 39,20 595,87

27 1406 Haaretol 37,91 159,24 254,78 509,57

2805 Proapinol 189,49 549,52

NOSNÍ OLEJE
Kč

str. Kód 10 ml 20 ml 50 ml

kat. zboží B C D

30 1601 Nosní olej 156,23 249,97

31 1603 Donosol 259,12

64 1602 Nosní olej Baby 159,23 254,77 509,54

PREPARÁTY NA OŠETŘENÍ NOHOU
Kč

str. Kód 20 ml 50 ml 100 ml 115 ml 200 ml 215 ml 500 ml 1000 ml

kat. zboží C D E U G V I J

22 1804 Koupelový olej 57,05 199,66 279,52 559,05 978,33

23 1805 Masážní olej 79,52 278,32 389,65 779,30 1363,77

23 2728 Preventy 71,60 298,49 417,89 835,77

24 1806 Mykosan  N 208,67 688,61

24 1803 Mykosan  H 179,44

26 1801 Deo-Profuss 27,40 126,05 201,68 378,15 605,04

24 1807 Thymicon 72,52 116,03 195,80 290,08

5 ml 50 ml 100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

A D E H I J

25 1808 Lympha-Pack 29,17 218,78 306,29 546,95 918,88 1553,34

26 1802 Pedi-Derm G10 14,38 107,85 150,99 204,92 280,41 550,04

PREPARÁTY NA OŠETŘENÍ ZUBŮ A ÚSTNÍ DUTINY
Kč

str. Kód 5 ml 20 ml 30 ml 100 ml 200 ml 500 ml

kat. zboží A C Z E G I

18 1504 Zubní olej 44,85 188,37 282,56 546,27

20 1503 Dentarom 198,58 397,16

21 1501 Herpilan 98,45 334,73

21 1502 Lippea SPF 97,76 332,38

20 1505 Halitosan 38,66 255,15 510,30

19 1506 Kariosan 33,15 139,25 208,88 403,83 U faktur v eurech, vystavovaných 

pro zahraniční zákazníky, 

bude pro přepočet korun na eura používán 

aktuální denní kurz České národní banky.

39

10% sleva 10% sleva

10% sleva
10% sleva

10% sleva

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

„vánoční sleva“ se týká všech označených preparátů a platí do 12. prosince 2010
„Sleva nového bydla“ se týká všech označných preparátů a platí od 14. do 30. ledna 2011

10% sleva



Ceník preparátů maloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)

REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE
Kč

str. kód 30 ml 100 ml

kat. zboží Z E

32 1907 Levandulovo-mrkvový 236,15

32 1908 Levandulovo-mrkvový SPF 6 262,51

32 1910 Ylang-ylang 249,10

33 1919 Avokádo 195,70

33 1904 Avokádo SPF 6 222,15

33 1901 Aloe vera 203,70

33 1920 Aloe vera SPF 6 230,09

33 1902 Arnika 198,25

33 1903 Arnika SPF 6 224,47

32 1916 Alipia 294,45

33 1909 Geraderm SPF 4 218,75

33 1911 Neutrální 199,80 559,44

REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ KRÉMY
Kč

str. Kód 5 ml 50 ml 100 ml 250 ml

kat. zboží A D E H

36 2003 Citronovo-mrkvový 29,84 223,81 358,10 693,81

35 2007 Eleutheroccocový 34,24 256,80 390,33 780,66

35 2008 Eleutheroccocový SPF 6 39,20 294,00 446,88

37 2011 Santalia 26,48 198,62 337,65 615,72

37 2012 Santalia SPF 6 29,37 220,24 374,41

36 2014 Levandulový 30,66 229,92 344,88 689,76

36 2015 Levandulový SPF 6 31,26 240,10 371,09

36 2016 Mateřídouškový 30,38 227,85 364,56 706,34

39 2017 Apisan 35,29 274,29 384,20 691,76

38 2018 Olivový 25,27 189,49 303,18 587,42

38 2019 Olivový SPF 6 31,40 235,52

37 2022 Roseana 37,23 279,23 418,85 753,92

37 2023 Roseana SPF 6 41,02 307,67 461,51

36 2024 S mateří kašičkou 39,52 296,40 450,52 901,04

37 2025 Aknette 29,16 218,72 349,95 678,03

37 2026 Aknette SPF 6 31,87 238,99

38 2027 Z citronové růže 30,11 225,85 361,36 587,21

38 2029 Čajovníkový 19,09 143,19 214,79 429,58

38 2030 Čajovníkový SPF 6 20,71 155,29 237,98 475,97

39 2039 Neroli 38,57 289,29 462,86 867,87

2050 Sensishea 18,42 138,15 221,04 386,82

2031 Aloe Vera 36,30 276,30 427,56 855,12

2032 Tamanu-Derm 58,60 463,57 729,29 1458,58

2033 Shea-Mellisea 31,92 239,44 359,16 718,32

EXKLUZÍVNÍ REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE BPJ
Kč

str. Kód 30 ml 100 ml

kat. zboží Z E

34 1917 Rosea BPJ 615,92

34 1912 Heřmánkový BPJ 718,71

34 1913 Neroliový BPJ 804,71

34 1914 Santálový BPJ 761,34

34 1915 Neutrální BPJ 479,25 1389,83

34 1921 Jasmín 392,49 941,98

34 1922 Jasmín SPF 6 417,68 1002,43

10% sleva

10% sleva10% sleva

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

„vánoční sleva“ se týká všech označených preparátů a platí do 12. prosince 2010
„Sleva nového bydla“ se týká všech označných preparátů a platí od 14. do 30. ledna 2011

10% sleva
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maloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)

LIPIO-SÉRA
Kč

str. Kód 35 ml 100 ml

kat. zboží S E

44 1950 Lipio-Sérum Neutrální 240,00 554,62

44 1951 Lipio-Sérum Růže 437,65

43 1952 Lipio-Sérum Santál 389,18

44 1953 Lipio-Sérum Heřmánek 325,50

43 1954 Lipio-Sérum Růžové dřevo 292,26

43 1955 Lipio-Sérum Levandule 268,22

43 1956 Lipio-Sérum Cedr Atlas 279,26

SPECIÁLNÍ KRÉMY
Kč

str. Kód 5 ml 50 ml 100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

kat. zboží A D E H I J

46 2001 Montana 23,78 178,35 267,53 517,22 856,08

47 2002 Atop-Derm 27,82 208,66 312,99 625,98 980,70

47 2020 Aradea 19,16 298,49 590,92 990,25

46 2062 Body Salvia 34,88 185,50 296,80 593,60

LECITINOVÉ KRÉMY 
Kč

str. Kód 5 ml 50 ml 100 ml 250 ml

kat. zboží A D E H

41 2042 Leciderma Shea Neutral 34,94 263,64 396,00 792,00

41 2049 Leciderma Shea Neutral SPF 6 38,12 290,12 448,94

41 2043 Leciderma Shea Lavendel 40,24 304,94 457,41 914,82

41 2046 Leciderma Shea Lavendel SPF 6 43,41 331,41 510,35

40 2044 Leciderma Shea Růže 47,65 368,47 552,71 1105,41

40 2047 Leciderma Shea Růže SPF 6 51,88 394,94 605,65

40 2045 Leciderma Shea Santál 47,65 368,47 552,71 1105,41

40 2048 Leciderma Shea Santál SPF 6 50,82 394,94 605,65

TĚLOVÉ KRÉMY 
Kč

str. Kód 5 ml 50 ml 100 ml 250 ml 500 ml

kat. zboží A D E H I

45 2060 BodyEm Neutral 18,55 139,16 208,74 403,56 667,97

45 2061 BodyEm Roy 20,83 156,19 234,29 452,95 749,71

PROGRAM SALTIA
Kč

str. Kód 5 ml 50 ml 100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

kat. zboží A D E H I J

49 2036 Saltia 21,10 158,26 284,87 427,30

49 2037 Saltia BN 31,86 238,92 406,16 788,44

52 2404 Saltia W/O 25,14 188,53 263,94 452,47 772,97

OČNÍ KRÉMY
Kč

str. Kód 15 ml

kat. zboží T

50 2201 Shea-Carre R 258,32

50 2202 Shea-Carre N 228,70

ZÁKLADNÍ KRÉMY
Kč

str. Kód 5 ml 50 ml 100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

kat. zboží A D E H I J

51 2301 Dermisoft 13,08 98,10 137,34 196,20 274,68 372,78

51 2302 Naturalia 22,44 168,32 235,65 471,30 723,78 1228,74

51 2303 Shea Butter 28,48 213,60 299,04 534,00 897,12 1516,56

45 2060 BodyEm Neutral 18,55 139,16 208,74 403,56 667,97

41 2042 Leciderma Shea Neutral 34,94 263,64 396,00 792,00

41 2049 Leciderma Shea Neutral SPF 6 38,12 290,12 448,94

10% sleva

10% sleva

10% sleva

10% sleva
10% sleva

10% sleva

10% sleva

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

„vánoční sleva“ se týká všech označených preparátů a platí do 12. prosince 2010
„Sleva nového bydla“ se týká všech označných preparátů a platí od 14. do 30. ledna 2011

10% sleva



BYLINNÉ PLEŤOVÉ VODY A TONIKA
Kč

str. Kód 20 ml 100 ml 200 ml 500 ml 1000 ml

kat. zboží C E G I J

60 2501 Pleťová voda citronová 12,05 89,19 205,14 330,00

59 2502 Pleťová voda hřebíčková 12,05 89,19 205,14 330,00

60 2503 Pleťová voda jalovcová 12,05 89,19 205,14 330,00

60 2504 Pleťová voda levandulová 12,05 89,19 205,14 330,00

60 2505 Pleťová voda rozmarýnová 12,05 89,19 205,14 330,00

59 2506 Pleťová voda růžová 16,74 123,85 284,86 458,25

60 2507 Pleťová voda ylang-ylang 12,05 89,19 205,14 330,00

60 2508 Pleťová voda čajovníková 12,05 89,19 205,14 330,00

60 2509 Pleťové tonikum citronové 13,54 102,89 216,07 370,40

59 2513 Pleťové tonikum hřebíčkové 13,54 102,89 216,07 370,40

60 2514 Pleťové tonikum jalovcové 13,54 102,89 216,07 370,40

60 2516 Pleťové tonikum levandulové 13,54 102,89 216,07 370,40

60 2517 Pleťové tonikum měsíčkové 17,65 134,15 281,72 482,94

60 2518 Pleťové tonikum rozmarýnové 13,54 102,89 216,07 370,40

59 2522 Pleťové tonikum růžové 17,65 134,15 281,72 482,94

60 2520 Pleťové tonikum ylang-ylang 13,54 102,89 216,07 370,40

60 2521 Pleťové tonikum čajovníkové 13,54 102,89 216,07 370,40

61 2510 PT Eleuteroccoc-propolisové 70 % alk. 32,92 138,25 193,55 414,75

PREPARÁTY NA OŠETŘENÍ RUKOU
Kč

str. Kód 5 ml 10 ml 30 ml 50 ml 100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

kat. zboží A B Z D E H I J

45 2060 BodyEm Neutral 18,55 139,16 208,74 403,56

45 2061 BodyEm Roy 20,83 156,19 234,29 452,95

56 1702 Rea 18,42 138,13 193,38 345,33 524,89

56 1703 Myrhea 18,96 142,18 184,83 341,23 526,07

57 1701 Elastosan 128,66 321,65

55 1704 Sheaderm TH 36,29 272,20 489,96 843,82 1306,56

55 1705 Balnaru TH 28,49 213,69 384,64 662,44 1025,71

20 ml 100 ml 200 ml 500 ml 1000 ml

C E G I J

70 2716 Lecitol Neutral Z 30,50 128,12 230,62

69 2719 Lecitol neutral Super 44,38 186,38 335,48

N 2721 Lecitol MSC-N 107,85 204,92 345,12

N 2735 Lecitol Lindenol 42,48 178,43 303,33 606,66 1017,05

N 2723 Lecitol Royale 52,11 218,85 372,05 744,09 1247,45

N 2736 Lecitol Ylja 54,49 228,86 389,06 778,12 1304,50

N 2737 Lecitol Walo 49,45 207,70 353,09 706,18 1183,89

58 1706 Citrio  13,12 274,28

58 1707 Desinfi 14,35 298,45

58 1708 Sensitiv 18,62 374,25

54 9502 Termorukavice 1 pár 2350,45  včetně 100 ml Sheaderm, 100 ml Balnaru a sáčků

9503 Sáčky k termorukavicím 100 párů 49,41

REGENERAČNÍ PLEŤOVÉ MASKY
Kč

str. Kód 5 ml 50 ml 100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

kat. zboží A D E H I J

52 2402 Lecitinová W/O 27,75 208,16 291,42 499,58 853,46 1477,94

52 2403 Naturalia W/O 26,34 197,55 276,57 474,12 809,96 1422,36

52 2404 Saltia W/O 25,14 188,53 263,94 452,47 772,97 1338,56

53 2401 Jojoba 22,58 169,35 237,09 406,44 694,34 1219,32

53 2405 Aktiderma LY 28,53 213,99 320,99 577,77 920,16 1540,73

Ceník preparátů maloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)
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sleva 0 %

10% sleva

10% sleva10% sleva

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

OPALOVACÍ OLEJE
Kč

str. Kód 20 ml 100 ml 200 ml

kat. zboží C E G

76 2601 Opalovací olej SPF 4 42,76 166,75 283,48

76 2602 Opalovací olej SPF 7 60,18 258,79 414,06

76 2603 Opalovací olej SPF 10 64,86 278,88 446,21

76 2604 Opalovací olej SPF 15 74,07 318,48 509,57

10% sleva

„vánoční sleva“ se týká všech označených preparátů a platí do 12. prosince 2010
„Sleva nového bydla“ se týká všech označných preparátů a platí od 14. do 30. ledna 2011

10% sleva



Ceník preparátůmaloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)

DĚTSKÁ SÉRIE
Kč

str. Kód 5 ml 10 ml 20 ml 50 ml 100 ml 200 ml 250 ml 500 ml

kat. zboží A B C D E G H I

62 1005 Heřmánkový dětský 46,74 196,30 274,82 549,64
koupelový olej

62 1207 Dětský mandlový 43,70 183,53 256,94 513,88
mycí olej

64 1602 Nosní olej Baby 159,23 254,77 509,54

62 2034 Baby K heřmán. 19,93 149,45 209,23 373,63

62 2035 Baby L levan. 18,57 139,25 194,95 348,13

62 2708 Baby (masáž. olej) 39,13 164,35 246,53 493,05

str. Kód 20 ml 100 ml 200 ml 500 ml

kat. zboží C E G I

63 2709 Masážní olej fenyklový 47,25 198,46 337,38 674,76

63 2713 Muttisoft 49,88 209,48 356,12

64 2729 Testovací sada Baby 9 ks – 298,49

SPECIÁLNÍ PROGRAM COUPEROSE
Kč

str. Kód 5 ml 30 ml 50 ml 100 ml 250 ml

kat. zboží A Z D E H

65 2004 Regenerační krém Althea 39,78 298,38 447,57 895,14

65 2005 Regenerační krém Althea SPF 6 43,02 322,62

65 1905 Regenerační olej Althea 259,16

65 1906 Regenerační olej Althea SPF 6 285,29

ANTICELULITIDOVÁ SERIE „CELLU-THERAP“
Kč

str. Kód 20 ml 100 ml 200 ml 500 ml 1000 ml

kat. zboží C E G I J

66 1001 Koupelový olej Cellu-Therap 78,26 328,68 460,15 920,30 1610,53

66 1101 Sprchovací olej Cellu-Therap 61,00 256,19 358,67 717,33 1255,33

67 2707 Masážní olej Cellu-Therap 56,85 238,75 334,25 668,50 1146,00

str. Kód 5 ml 50 ml 100 ml 250 ml 500 ml

kat. zboží A D E H I

67 2702 Masážní krém Cellu-Therap 30,24 226,78 362,85 725,70 1224,61

67 2730C Sada testerů Cellu-Therap 4 ks – 209,15

MASÁŽNÍ OLEJE, KRÉMY A BALZÁMY
Kč

str. Kód 20 ml 100 ml 200 ml 500 ml 1000 ml

kat. zboží C E G I J

68 2714 Cayatherm 71,07 298,49 507,43 1014,87 1701,39

70 2710 Levandulový 43,92 184,48 313,62 627,23 1051,54

70 2711 Mandlovo-třezalkový 43,20 181,46 308,48 616,96 1034,32

72 2712 Thermoton 84,21 353,69 601,27

71 2717 PMS (uklidňující) 88,63 372,25 670,05 1302,88

71 2718 PMS – PRO (prokrvující) 43,20 181,42 326,56 634,97

70 2720 Skořicový 43,66 183,36 311,71 623,42 1045,15

71 2722 Cosette 98,92 415,46 706,28

70 2724 Neutrální 37,94 159,35 270,90 541,79 908,30

70 2716 Lecitol Neutral Z 30,50 128,12 230,62 448,42 755,91

69 2719 Lecitol neutral Super 44,38 186,38 335,48 652,33 1099,64

N 2721 Lecitol MSC-N 107,85 204,92 345,12

N 2735 Lecitol Lindenol 42,48 178,43 303,33 606,66 1017,05

N 2723 Lecitol Royale 52,11 218,85 372,05 744,09 1247,45

N 2736 Lecitol Ylja 54,49 228,86 389,06 778,12 1304,50

N 2737 Lecitol Walo 49,45 207,70 353,09 706,18 1183,89

69 2732 Dr. Voštěp (Holzfälleröl) 70,59 294,45 471,93 943,87 1651,77

74 2727 Testovací sada masážních olejů 12×20 – 552,61

5 ml 50 100 ml 250 ml 500 ml

A D E H I

73 2701 Calen B  18,50 275,70 496,26 689,25

73 2704 Calen K  19,98 297,65 625,07 952,48

73 2705 Tenarene Akut 24,86 186,43 298,29

73 2706 Tenarene Super 39,92 299,41 479,06

74 2731 Schoko pack 22,65 258,16 516,32 877,74

74 9501 Termopodložka 1 Ks 1097,14 sleva 0 %

10% sleva

10% sleva

10% sleva

10% sleva
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Ceník preparátů
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maloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)
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SPECIÁLNÍ PREPARÁTY
Kč

str. kód 20 ml 100 ml 200 ml 500 ml

kat. zboží C E G I

78 2733 Narbenol 83,70 347,90

78 1809 Depilol 44,90 188,56 301,70 641,10

80 2803 Hemosan 47,06 197,66 316,26 632,51

5 ml 30 ml 50 ml 100 ml 250 ml 500 ml

A Z D E G G

77 2725 China Balzám 56,89 238,95 310,64

77 2726 Thermo-Balsam 15,12 219,20 438,40 789,12

79 2804 Molusan 29,71 166,39 266,22

79 2802 Wintershea 35,00 192,49 307,98

POTRAVINOVÉ DOPLŇKY
Kč

str. kód 100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

kat. zboží E H I J

81 3001 Extrakt eleutherococc 180,00 414,00 786,60 1510,28

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

81 3002 Eleutherococc – kořen 79,72 135,52 239,16 366,71

82 5105 Vitamín C v prášku, 130g 138,26 Kč

115 ml E 215 ml H 500 ml I 1000 ml J

3003 Aloe Vera – šťáva (gel) 58,47 111,09 173,30 294,60

ÉTERICKÉ OLEJE
Kč

str. Kód 10 ml 20 ml 50 ml 100 ml

kat. zboží B C D E

83 4001 Amyrisový – Amyrisöl 169,25 270,80 541,60 930,88

84 4002 Badyánový – Sternanisöl 116,89 187,02 374,05 642,90

N 4108 Bazalkový – Basilikumöl 184,15 294,64 589,28 1012,83

84 4004 Benzoin absolue přír. (krystaly) g 259,41 415,06 830,11 1426,76

84 4005 Bergamotový – Bergamotteöl* 217,64 348,22 696,45 1197,02

84 4006 Borovicové jehličí – Kiefernnadelöl 118,99 190,38 380,77 654,45

85 4003 Cedrové dřevo Atlas – Cedernh. Atlas 98,44 157,50 315,01 541,42

85 4007 Cedrové dřevo – Cedernholzöl 88,20 141,12 282,24 485,10

85 4008 Cedrové jehličí – Cedernblätteröl 219,15 350,64 701,28 1205,33

85 4009 Celerový – Selleriesamenöl 223,87 358,19 716,38 1231,29

86 4010 Citronový – Zitronenöl* 136,00 217,60 435,20 748,00

Kč

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

kat. zboží A B C D E

87 4011 Citronový bez terpenů – Zitronen tpa.* 241,01 385,62 771,23 1325,56

86 4012 Citronový extra – Zitronenöl extra* 156,10 249,76 499,52 858,55

89 4013 Citronelový – Citronellaöl 96,51 154,42 308,83 530,81

86 4014 Citronová růže – Citrosenöl 160,34 256,54 513,09 881,87

86 4015 Citronová tráva – Lemongrasöl 114,32 182,91 365,82 628,76

87 4016 Cypřišový – Cypressenöl 186,43 298,29 596,58 1025,37

87 4076 Čajovníkový – Teebaumöl 138,15 221,04 442,08 759,83

88 4017 Česnekový – Knoblauchöl 177,48 283,97 567,94 976,14

88 4054 Dobromyslový – Origanumöl 214,79 343,66 687,33 1181,35

88 4018 Elemiový – Elemiöl 233,71 373,94 747,87 1285,41

88 4019 Estragonový – Estragonöl 277,29 443,66 887,33 1525,10

89 4020 Eukalyptový – Eukalyptusöl 90,89 145,42 290,85 499,90

89 4096 Eukalyptovo-citronový – Eukal. Citr. 93,77 150,03 300,06 515,74

89 4021 Eukalyptový Koala – Eukal. Koala 1 – 5 ks 87,33 157,19

89 4021 Eukalyptový Koala – Eukal. Koala 6 – 12 ks 84,79 152,62

89 4021 Eukalyptový Koala – Eukal. Koala 13 – 25 Ks 80,85 145,53

89 4021 Eukalyptový Koala – Eukal. Koala 26 Ks a více 78,33 140,99

89 4022 Fenyklový – Fenchelöl 115,97 185,55 371,10 637,84

90 4023 Grapefruitový – Grapefruitöl* 102,65 164,24 328,48 564,58

90 4024 Heřmánk. žlutý – Kamillenöl gelb 514,86 823,77 1318,03 2636,06 4530,74

90 4025 Hřebíčkový – Nelkenöl 93,17 149,07 298,14 512,44

91 4026 Jalovcový (bobule) – Wacholderbeeröl 231,93 371,09 742,18 1275,62

N 4101 Jalovcový extra (bobule) 291,43 466,29 932,58 1602,87

91 4027 Jedlové šišky – Edeltannenzapfenöl 179,50 287,20 574,40 987,25

92 4028 Kadidlovníkový – Weihrauchöl 286,39 430,59 688,94 1377,89 2368,25

92 4029 Kafrový – Kampferöl 86,30 138,08 276,16 474,65

92 4030 Kafr přírodní(krystaly/g) – Kampfer 94,77 151,63 303,26 521,24

93 4031 Kajeputový – Cajeputöl 99,83 159,73 319,46 549,07

93 4032 Kanangový – Canangaöl 197,36 315,78 631,55 1085,48

4103 Kardamom 298,48 507,20 1014,41 1724,30

91 4033 Jehličí kleče – Latschenkiefernöl 179,49 287,18 574,37 987,20

93 4034 Kmínový – Kümmelöl 169,41 271,06 542,11 931,79

93 4035 Koprový – Dillkrautöl 269,24 430,78 861,57 1480,82

93 4036 Koriandrový – Corianderöl 204,71 327,54 655,07 1125,91

94 4038 Lavandinový – Lavandinöl 134,12 214,59 429,18 737,66

94 4039 Levandulový extra – Lavendelöl extra 199,97 319,95 639,90 1099,84

sleva 0 %

10% sleva

10% sleva

„vánoční sleva“ se týká všech označených preparátů a platí do 12. prosince 2010
„Sleva nového bydla“ se týká všech označných preparátů a platí od 14. do 30. ledna 2011

10% sleva



Ceník preparátůmaloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)

Kč

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

kat. zboží A B C D E

94 4097 Litsea-Cubeba* – Litsea Cubebaöl* 103,87 166,19 332,38 571,29

95 4040 Majoránkový – Majoranöl 236,43 378,29 756,58 1300,37

95 4041 Mandarinkový červený – Mandarinenöl* 189,46 303,14 606,27 1042,03

95 4098 Mandarinkový zelený – Mandarinenöl* 189,46 303,14 606,27 1042,03

95 4042 Máta kadeřavá – Krauseminzöl 224,87 359,79 719,58 1236,79

96 4043 Máta peprná – Pfeffeminzöl 104,87 167,79 335,58 576,76

96 4044 Mateřídouškový – Quendelöl 228,95 366,32 732,64 1259,23

96 4046 Meduňkový indicum – Melissenöl ind. 97,17 155,47 310,94 534,44

97 4047 Mentolový přír. (krystaly g) – Menthol 128,88 206,21 412,42 708,84

97 4048 Mrkv. semena – Karottensamenöl 240,50 376,99 603,18 1206,37 2073,45

98 4049 Muškátový květ – Macisblütenöl 266,13 425,81 851,62 1463,72

98 4050 Muškátový ořech – Muskatnussöl 229,92 367,87 735,74 1264,56

98 4051 Myrhový – Myrrhenöl 261,18 392,27 627,63 1255,26 2157,49

98 4052 Myrtový – Myrtenöl 226,09 361,74 723,49 1243,50

99 4053 Niaouliový – Niaouliöl 169,41 271,06 542,11 931,76

99 4055 Pačuliový – Patchouliöl 196,64 314,62 629,25 1081,52

87 4057 Pepř černý – Pfefferöl schwarz 238,77 382,03 764,06 1313,24

99 4099 Pelargoniový – Geraniumöl (Egypt) 273,50 437,60 875,20 1504,25

99 4058 Petrželový – Petersilienblätteröl 324,71 519,54 1039,07 1785,91

100 4059 Pimentovníkový – Bayöl 250,08 400,13 800,26 1375,44

100 4060 Pomerančový – Orangenöl* 67,95 108,72 217,44 373,73

100 4061 Pomeranč. bez terpenu – Orang. tpa.* 169,39 271,02 542,05 931,65

100 4062 Pomerančový extra – Orang. extra* 88,65 141,84 283,68 487,58

100 4063 Pomerančové listí – Petitgrainöl 133,00 212,80 425,60 731,50

101 4064 Puškvorcový – Kalmusöl 191,89 307,02 614,05 1055,40

101 4065 Rozmarýnový extra – RosmarinöI 119,48 191,17 382,34 657,14

N 4100 Rozmarýnový spa. 138,15 221,04 442,08 759,83

101 4066 Růžová palma – Palmarosaöl 138,97 222,35 444,70 764,34

102 4067 Růžové dřevo – Rosenholzöl 326,97 523,15 1046,30 1798,34

103 4069 Saturejkový – Bergbohnenkrautöl 282,35 451,76 903,52 1552,93

Kč

str. Kód 10 ml 20 ml 50 ml 100 ml

kat. zboží B C D E

103 4070 Skořicová kůra – Zimtrindenöl 315,43 504,69 1009,38 1734,87

103 4071 Skořicový – Zimtöl 169,22 270,75 514,50 930,71

103 4072 Smrkové jehličí – Fichtennadelöl 107,90 172,64 345,28 593,45

104 4073 Spajkový – Spiköl franz. 171,43 274,29 548,58 942,87

104 4074 Šalvějový – Salbeiöl 176,44 282,30 564,61 970,42

104 4075 Šalvěj muškátová – Muskat.-Salbei 276,45 442,32 884,64 1520,48

105 4077 Tújový – Thujaöl 113,89 182,22 364,45 626,40

105 4078 Tymiánový červený – Thymianöl rot 278,22 445,15 890,30 1530,21

105 4079 Tymiánový světlý – Thymianöl hell 108,93 174,29 348,58 599,12

106 4080 Vavřínový – Lorbeerblätteröl 230,92 369,47 738,94 1270,06

106 4081 Vetiverový – Vetiveröl 251,09 401,74 803,49 1381,00

106 4082 Ylang-ylang – Ylang-Ylangöl 198,49 317,58 635,17 1091,70

106 4083 Yzop – Ysopöl 469,33 750,93 1501,86 2581,32

107 4084 Zázvorový – Ingweröl 256,13 409,81 819,62 1408,72

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

kat. zboží M A B C D

83 4085 Angelika kořen – Angelikawurzelöl 201,68 795,63 1272,61 2035,97 4070,92

90 4086 Heřmánk. modrý – Kamillenöl blau 123,03 490,08 784,54 1254,45 2508,91

91 4087 Jasmínový absolue – Jasminöl 363,03 1453,11 2324,37 3718,99 7437,98

94 4037 Kozlíkový – Baldrianöl 112,04 449,24 718,80 1150,28 2300,57

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

97 4089 Mimózový absolue – Mimosenöl 197,45 790,89 1265,65 2025,47 4051,18

101 4090 Pomeranč. květ – Neroli – Neroliöl 440,48 1764,00 2822,82 4515,88 9031,76

102 4091 Růžový – Rosenöl 801,68 3205,71 5129,75 8207,39 16414,79

102 4092 Řebříčkový – Schafgarbenöl 204,67 816,24 1306,47 2089,41 4177,62

102 4068 Santálové dřevo – Sandelholzöl 195,63 784,54 1255,46 2008,74 4017,48

103 4093 Slaměnka – Immortellenöl 198,66 795,63 1272,61 2035,97 4070,92

105 4094 Vanilkový absolue – Vanillenöl 185,84 745,29 1192,63 1908,22 3816,46

96 4045 Medový – Honigwachsöl 360,66 1442,63 2308,20 3493,11 6986,22

*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.
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sleva 0 %
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SPECIÁLNÍ SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ
Kč

str. Kód 10 ml 20 ml 50 ml

kat. zboží B C D

114 1201 Candisan 209,75 335,60 671,20

114 4210 Thymion 188,36 301,38 602,75

114 4207 Antinikotin – Antinikotin (CZ patent č. 280420) 280,34

114 4209 Candiöl 197,65 316,24 632,48

N 4220 Aroma-Budík 169,29 270,86 541,73

SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ
Kč

str. Kód 10 ml 20 ml 50 ml

kat. zboží B C D

108 4201 Afrodiziakální – Aphrodite 159,22 254,75 509,50

108 4206 Antiinsekt – Antiinsekt 138,22 221,15 442,30

108 4208 Antirauch – Antirauch 152,28 243,65 487,30

108 4205 Antischnärchen 162,35 259,76 519,52

108 4202 Aromeclima 128,07 204,91 409,82

108 4203 Harmonie 186,55 298,48 596,96

N 4221 China 148,45 237,52 475,04

108 4204 Noc lásky – Liebesnacht 278,32 445,31 890,62

109 4212 Relaxační – Relax 282,32 451,71 903,42

109 4213 Senné květy – Heublume 109,45 175,12 350,24

109 4215 Uvolňující – Entspannungsmischung 128,15 205,04 410,08

109 4214 Ušlechtilé dřevo – Edelholz 172,90 276,64 553,28

N 4216 Insektol 132,15 211,44 422,88

N 4217 Nelinol 193,48 309,57 619,14

N 4219 Atemol 175,98 281,57 563,14

N 4218 Virosan 178,48 285,57 571,14

Ceník preparátů maloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)

VÁNOČNÍ SMĚSI ETERICKYCH OLEJŮ
Kč

str. Kód 10 ml 20 ml 50 ml

kat. zboží B C D

112 4301 Vánoční čas – Weihnachtszeit 124,03 198,45 396,90

112 4302 Vánoční dárek – Weihnachtsgeschenk 128,49 205,58 411,17

112 4303 Vánoční koleda – Weihnachtslied 163,36 261,38 522,75

112 4304 Vánoční pohádka – Weihnachtsmärchen 226,89 363,02 726,05

113 4305 Vánoční sen – Weihnachtstraum 150,25 240,40 480,80

112 4306 Vánoční večer – Weihnachtsabend 129,16 206,66 413,31

112 4307 Vánoční vůně –  Weihnachtsfest 134,40 215,04 430,08

112 4308 Vánoční stromeček – Tannenbaum 125,04 200,06 400,13

113 4309 Ježíšek – Christkind 149,13 238,61 477,22

N 4310 Vánoční hvězda – Weihnachtsstern 97,88 156,61 313,22

N 4311 Vánoční nálada – Weihnachtsstimmung 124,03 198,45 396,90

N 4312 Voňavé Vánoce – Duftige Weihnachten 148,22 237,15 474,30

N 4313 Romantické Vánoce – Romantische Weihnachten 167,34 267,74 535,49

46

SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ SAUNA
Kč

str. Kód 10 ml 20 ml 50 ml

kat. zboží B C D

110 4401 Čínská sauna 252,15 403,44 806,88

110 4402 Finská sauna 203,67 325,87 651,74

111 4404 Horská sauna 232,48 371,97 743,94

111 4405 Japonská sauna 218,77 350,03 700,06

111 4406 Lesana sauna 199,33 318,93 637,86

111 4409 Polární sauna 286,46 458,34 916,67

110 4412 Ruská sauna 218,34 349,34 698,69

111 4410 Relax sauna 219,26 350,82 701,63

10% sleva

10% sleva

10% sleva

10% sleva
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A 5 ml
B 10 ml
C 20 ml

D 50 ml
E 100 ml
G 200 ml

H 250 ml
I 500 ml
J 1000 ml

M 1 ml
S 35 ml
T 15 ml

U 115 ml
V 215 ml
Z 30 ml

PŘEVODNÍ TABULKA OBJEMŮ NA PÍSMENOVÝ KÓD

„vánoční sleva“ se týká všech označených preparátů a platí do 12. prosince 2010
„Sleva nového bydla“ se týká všech označných preparátů a platí od 14. do 30. ledna 2011

10% sleva



Ceník preparátůmaloobchodní prodejní ceny (včetně DPH)

ROSTLINNÉ OLEJE
Kč

str. kód 115 ml 215 ml 500 ml 1000 ml

kat. zboží U V I J

117 5001 Arašídový LZS – Erdnussöl 93,85 150,16 281,55 469,25

116 5002 Avokádový olej – Avocadoöl 105,96 169,54 317,88 529,80

117 5003 Brutnákový LZS – Boretschöl 342,11 547,38 1026,33 1710,55

117 5004 Dýňový LZS – Kürbiskernöl 136,24 217,98 408,72 681,20

118 5005 Jojobový LZS – Jojobaöl (DPH 19%) 149,25 238,80 447,75 746,25

118 5031 Konopný LZS 126,15 201,84 378,45 630,75

119 5006 Lněný LZS – Leinöl 81,74 130,78 245,22 408,70

119 5007 Makadamiový LZS – Macadamianussöl 110,00 176,00 330,00 550,00

119 5009 Mandlový LZT – Mandelöl 68,86 110,18 206,58 344,30

117 5022 Z jader andské růže LZS – Hagebuttekernöl 258,15 413,04 774,45 1290,75

118 5017 Z jader hroznů LZT – Traubenkernöl 78,72 125,95 236,16 393,60

120 5019 Z meruň. pecek LZS – Aprikosenkernöl 103,94 166,30 311,82 519,70

121 5020 Z pšeničných klíčků LZS – Weizenkeimöl 189,29 302,86 567,87 946,45

120 5010 Olivový LZS – Olivenöl KGP 110,00 176,00 330,00 550,00

120 5021 Z vlaš. ořechů LZS – Walnussöl KGP 187,71 300,34 563,13 938,55

120 5023 Z vlaš. ořechů LZT – Walnussöl WGP 80,73 129,17 242,19 403,65

121 5011 Pupálkový LZS – Nachtkerzenöl 231,10 369,76 693,30 1155,50

121 5012 Ricinový LZS – Rizinusöl (DPH 19%) 78,42 125,47 235,26 392,10

121 5013 Z rýžových klíčků LZS – Reiskeimöl 89,42 143,07 268,26 447,10

122 5014 Sezamový LZT – Sesamöl 69,37 110,99 208,11 346,85

122 5024 Karité (shea olej) – Karité (Sheaöl) 117,06 187,30 351,18 585,30

122 5015 Slunečnicový LZS – Sonnenblumenöl KGP 78,72 125,95 236,16 393,60

5035 Slunečnicový LZT – Sonnenblumenöl WGP 40,62 64,99 121,86 203,10

122 5016 Sojový LZT – Sojaöl WGP 17,66 28,26 54,50 91,83

ROSTLINNÉ OLEJOVÉ MACERATY
Kč

str. kód 115 ml 215 ml 500 ml 1000 ml

kat. zboží U V I J

126 5201 Arnikový olej – Arnikaöl 272,27 435,63 816,81 1361,35

126 5202 Kaštanový olej – Kastanienöl 164,37 262,99 493,11 821,85

126 5203 Měsíčkový olej – Calendulaöl 188,57 301,71 565,71 942,85

127 5204 Třezalkový olej S10 – Johanniskrautöl S10 164,37 262,99 493,11 821,85

126 5205 Třezalkový olej W10 – Johanniskrautöl W10 376,13 601,81 1128,39 1880,65

5207 Třezalkový olej O10 – Johanniskrautöl O10 171,17 273,87 513,51 855,85

5208 Třezalkový olej C10 – Johanniskrautöl C10 164,37 262,98 493,08 821,80

5209 Aloe Vera 197,64 308,31 585,78 995,82

KOSMETICKÁ MÁSLA
Kč

str. kód 100 g 250 g 500 g

kat. zboží E H I

125 5025 Mangové máslo – Mango-Butter 200,67 401,34 682,28

124 5026 Kakaové máslo – Kakao-Butter 126,42 252,84 429,83

124 5029 Bambucké máslo – Shea-Butter 78,86 157,72 268,12

47

VITAMÍNY
str. kód Kč

kat. zboží 20 ml 50 ml 115 ml 215 ml

C D U V

128 5101 Lecitin super 166,39 332,78 665,56 1031,62

128 5102 Pantenol – provitamin B5 49,21 98,42 196,84 305,10

128 5103 Vitamin A 162,35 324,70 649,40 1006,57

128 5104 Vitamin E 140,17 280,34 560,68 869,05

sleva 0 %

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT
str. kód Kč

kat. zboží

N 5101 Pilník skleněný 49,50

S M L XL XXL

N 9500 Tričko AKH pracovní 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00

10% sleva

10% sleva

10% sleva10% sleva

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

UNIVERZÁLNÍ POMERANČOVÝ ČISTIČ
str. Kód Kč

kat. zboží 115 ml U 215 ml V 500 ml I 1000 ml J

N 5500 Orange sanitol 89,16 133,74 267,48 436,88

AUTOPARFÉMY EMOTION
str. Kód Kč

kat. zboží 115 ml U 215 ml V 500 ml I

N 7001 Vanilou 233,37 361,72 672,96

N 7002 Love Story 210,77 326,69 607,80

N 7003 Flavour 214,68 332,76 619,08

N 7004 Flirt 279,11 432,62 804,88

N 7005 Anti-Tabak 320,80 497,23 925,08

N 7006 Fruit-Line 432,12 655,84 1220,16

10% sleva

„vánoční sleva“ se týká všech označených preparátů a platí do 12. prosince 2010
„Sleva nového bydla“ se týká všech označných preparátů a platí od 14. do 30. ledna 2011

10% sleva
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Kurzy aromaterapie
2010–2011
Na všech kurzech přednáší pan Hadek

30.–31. října 2010 Pokračovací kurz Plzeň
Marie Brejchová
Koterovská 29, 326 00 Plzeň
Tel.: 377 442 822, mob.: 602 430 332
E-mail: info@carpediem.cz

6.–8. listopadu 2010 Základní kurz Zlín
Renata Bilavčíková
Rekvalifikační a školicí centrum Zlín
Nám. T. G. Masaryka 2433, 76001 Zlín
Tel.: 605 521 143
E-mail: rekvalifikacezlin@seznam.cz

12.–14. listopadu 2010 Pokračovací kurz Praha
Veronika Pěkná 
E-mail: pekna.v@seznam.cz
Mob.: 775 235 592
Drahomíra Vaculová
E-mail: vaculovadrahomira@seznam.cz
Mob.: 737 312 571 – pouze večer

4.– 5. prosince 2010 Roční seminář Brno
Vladimír Němeček
Roviny 2, 643 00 Brno-Chrlice
Mob.: 777 218 161
E-mail: nemecek@umeni-masaze.cz, 
www.umeni-masaze.cz

5.–6. března 2011 Pokračovací kurz České Budějovice
Šárka Dominová
TJ Orel, Lanova 2, České Budějovice
E-mail.:slunecnice-cb@volny.cz
Mob.:725 684 335

25.–27. března 2011 Základní kurz Praha
Veronika Pěkná 
E-mail: pekna.v@seznam.cz
Mob.: 775 235 592
Drahomíra Vaculová
E-mail: vaculovadrahomira@seznam.cz
Mob.: 737 312 571 – jen večer

kurzy

Zájem o kurzy Aromaterapie neutuchá. Naopak, požadavky na
jejich pořádání se hrnou doslova ze všech koutů světa. Informace
jsou stále častěji „exportovány“ i do zahraničí. Nejen přednáškám,
ale i éterickým olejům je vždy věnována mimořádná pozornost.
Jinak tomu nebylo ani na kurzech p. Hadka v Jakatěrinburgu.
(Léto 2010)
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