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Po dlouhém, téměř nekonečném čekání, je zde květen. Měsíc lásky, zelenající se přírody, vonících květů. Pro mnohé se jedná o nejkrásnější 
měsíc v roce. Po letošní zimě, která krom běžných zimních specifik přinesla i mnohá drastická omezení prakticky ve všech oblastech 
života v souvislosti s doslova nekontrolovatelným šířením koronaviru, bylo čekání na příchod teplého ročního období spojeno nejen 
s netrpělivostí, ale i nadějí. Od ukončení nouzového stavu, přes rozvolňování restrikcí až po pokračující vakcinaci, jež umožní návrat 
k životu, který budeme vnímat jako „normální“. K tomu podstatným způsobem přispěje i teplé roční období se sluníčkem, které nám 
nabídne možnost využití velice pozitivních účinků na naši imunitu, a tedy i zdraví v rámci delších pobytů ať již v jarní či letní přírodě. 

Již jen pobyt na čerstvém vzduchu a aktivity s tím spojené jsou pro imunitní systém důležité. Ona různá omezení je možné z tohoto 
pohledu považovat za kontraproduktivní, neboť nedostatečné zásobení organizmu kyslíkem snižuje funkčnost imunitního systému 
a  zvyšuje riziko infekce. Naopak čerstvý vzduch a  pohybové aktivity v  přírodě zlepšují procesy látkové výměny v  organizmu. To se 
týká celkově lepšího prokrvení organizmu včetně periferních orgánů. Zlepšené prokrvení znamená lepší spalování a  samozřejmě 
i detoxikaci organizmu. Aktivity v přírodě prokrvují i sliznice, což přispívá k optimalizaci jejich imunitního systému. Zapomenout nelze 
ani na plíce. Pohybem navýšený průtok kyslíku vede jak k jejich lepší funkčnosti, tak i výkonnosti. Nutno zmínit i další dar, který nám 
Slunce posílá, a tím je jeho UV záření. UV záření podporuje tvorbu hormonů štěstí v organizmu a vytváří tolik potřebný vitamín D. 

V  prevenci onemocnění nutno zmínit i  důležitou roli stravy. Právě jaro a  léto, na rozdíl od chladného ročního období, nabízí širší 
možnost čerstvých a kvalitních potravin s dostatkem vitamínů. Nebude dlouho trvat a  letošní jaro 21. června v 05:32 předá otěže 
vlády létu. Asi bychom těžko hledali někoho, kdo se na něj netěší, kdo do něj po předešlém létě i zimním období nevkládá naděje na 
návrat k normálu, a tedy i dle individuálních představ krásně strávené dovolené. Nezbývá jak za sebe, tak i zaměstnance firmy popřát, 
aby návrat k běžnému životu byl co nejrychlejší a aby léto, včetně dovolených, patřilo zase k těm nejkrásnějším.

Váš 
Karel Hadek
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1.

2.

1. Klikněte na ikonu v hlavním 
menu „Můj účet“.

2.
Po otevření vyskakovacího okna 
zvolte v nabídce 
„Nemáte účet? Registrujte se“.

3.
Otevře se Vám nová stránka, kde 
máte možnost registrace pomocí 
sociálních sítí.

4.
Vyplňte Vaše přihlašovací 
údaje, všechny Vaše údaje 
zůstávají bezpečně uložené.

6.
Díky vyplnění dalších informací 
Vám budeme moci poskytnout 
lepší produkty, dárky a pouze 
relevantní nabídky produktů.

3.

4.

5.

6.

5.
Zaškrtněte souhlas se zasíláním 
našeho časopisu, pokud nebude 
udělen souhlas, nemůžeme 
Vám časopis zaslat.

ČASOPIS VYCHÁZÍ 4× ROČNĚ A JE ZDRAMA!

Den „D“ je 11. 6. 2021
Pomalu se již blíží pro nás všechny nejdůležitější datum 
velké změny a to je 11. 6. 2021. Od tohoto dne budete dělat 
své objednávky na novém e-shopu. Budete mít možnost 
objednávat veškerý sortiment vyráběný společností 1. 
Aromaterapeutická KH a.s. na jednom e-shopu a  přijde vám 
jeden balík za cenu jednoho poštovného. Balíček doručí 
přepravce Česká pošta, PPL, DHL dle vaší volby. Odesílatelem 
bude společnost SERVICE AKH s.r.o. 

Sledujte bedlivě své e-mailové adresy, na které vám budeme 
zasílat potřebné informace pro snadnější přihlášení. Znamená 
to pro vás, že budete ověřovat své údaje při přihlášení, adresu 
pro dodání, fakturační adresu. Vzhledem k  tomu, že žádné 
takovéto změny se neobejdou bez komplikací, objednejte si 
své zboží včas, v termínu 9.-10.6.2021 nebude možné přijmout 
objednávky. Současný e-shop bude odstavený. Objednávat 
budete moci opět 11.6.2021.

Michaela Švorcová
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Éterický olej z pelyňku pravého – NOVINKA!
Pelyňků na světě existuje řada druhů (pelyněk roční, pelyněk černobýl,…), náš nově nabízený éterický 
olej pochází z  pelyňku pravého, latinsky Artemisia absinthium. Už samotný latinský název je zajímavý, 
odkazuje na bohyni antického Řecka Artemis. Kromě bohyně lovu a lesů byla považována za ochránkyni 
dívek i matek, patronku porodů. Rozdávala smrt a nemoci, stejně tak i nemocné uzdravovala. Podobnost 
s  pelyňkem tu tedy je, oba umí pomáhat i  škodit. Ve vysokých dávkách může být tato rostlina zdraví 
nebezpečná, v  přiměřeném množství naopak přináší spoustu pozitiv. Pelyněk je prospěšný i  speciálně 
pro ženy při potížích s nepravidelnou menstruací, menstruačních křečích. Slovo „absinthium“ odkazuje na 
hořkou, nepříjemnou chuť této byliny. V angličtině se setkáme s označením wormwood a green ginger, 
v němčině s názvy Magenkraut nebo Wermutkraut.

Pelyněk byl využíván už ve starověkém Egyptě, Řecku i Římě pro 
své antiseptické účinky, při potížích s menstruací, pro podporu 
trávení a proti střevním parazitům. 

Suché, slunné a neúrodné oblasti pelyňku k růstu stačí. Jeho 
přirozenou oblastí výskytu je Asie, Evropa a  severní Afrika, 
v současnosti jej nalezneme i v Americe nebo na Novém Zélandu. 

Zpracovává se vrchní kvetoucí část byliny. Sušené rostliny se 
používají jako léčivý čaj, nabízeny jsou tinktury pro vnitřní 
použití, extrakty a  éterické oleje mohou být součástí mastí, 
balzámů a kosmetických přípravků. V potravinářském průmyslu 
je pelyněk používán pro své antimikrobiální vlastnosti jako 
přirozený konzervant, má antioxidační účinky, slouží jako 
dochucovadlo. 

Éterický olej z  pelyňku pravého vyniká svou tmavě zelenou 
barvou. Vůně je hořce bylinná. Používaná je kombinace 
s jasmínem, levandulí a pomerančem. 

Složení éterického oleje je silně ovlivněno místními podmínkami 
a  chemotypem rostliny. Mezi hlavní složky patří zejména  
β- a  α-thujon, trans-sabinylacetát, epoxycimen, germakren, 
sabinen, linalool, myrcen/felandren, cis-sequisabinenhydrát 
a β-karyofylen. Námi nabízený éterický olej je potravinářské 
kvality.

Speciální kapitolou je využití pelyňku v alkoholických nápojích 
– nejznámějším je určitě absint, ve kterém mu společníky dělá 
anýz a fenykl. Tento nápoj nazývaný „zelená víla“ je opředen 
řadou mýtů. Byl oblíben umělci v 18. a 19. století. Jeho konzumací 
byli známí Vincent van Gogh, Paul Verlaine, Charles Baudelaire, 
Oscar Wilde, Edgar Allan Poe, Pablo Picasso i Ernest Hemingway. 
Lidé prý díky obsaženému thujonu propadali šílenství a mluvilo 
se o tzv. absintismu. Kvůli neblahému dopadu na společnost 
byl na počátku 20. století absint v  části Evropy zakázán. 
Následné výzkumy však prokázaly, že thujon není viníkem 
vzniku psychických poruch. Jednalo se o důsledek přemrštěné 
konzumace vysokoprocentního alkoholu nebo o  otravy při 
falšování absintu a přidávání toxických příměsí třeba pro zlepšení 
barvy nápoje. V současnosti není v Evropě absint zakázán, jsou 
ale dány limity pro obsah thujonu v potravinách a nápojích. 

Halucinogenní efekt thujon tedy nemá, při vysokých dávkách 
podávaných vnitřně může vyvolat křečové stavy a  působit 
neurotoxicky, při vhodné přiměřené dávce naopak tlumí 
epileptické záchvaty. Kromě pelyňku je obsažen třeba také 
v šalvěji a zeravu/túji.

Použití:

•  Při nechutenství podporuje chuť k jídlu.
• Stimuluje trávení, vylučování žluči a trávicích šťáv. Není 

však vhodný při ucpaných žlučových cestách.
• Působí proti vnitřním parazitům.
• Má repelentní a insekticidní efekt – odpuzuje hmyz.
• Používá se v kosmetických přípravcích pro svůj 

protizánětlivý a antioxidační účinek.
• Vhodný  při stresu, zlepšuje spánek, je uklidňující, 

relaxační.
• Podporuje koncentraci.
• Působí proti křečím, pokud je použit v doporučených 

koncentracích. 
• V masážních přípravcích zmírňuje bolesti kloubů.
• Pomáhá při nepravidelné menstruaci a menstruačních 

křečích, v menopauze, prokrvuje pánevní oblast. (Přidejte 
2 až 3 kapky do masážního základu na jednu masáž, 
vmasírujte v oblasti podbřišku.)

Upozornění: Ve vyšších dávkách může při vnitřním podání 
vyvolat křeče a  závratě. Jedná se o  abortivum, není vhodný 
pro těhotné, kojící a pro děti. Na kůži neaplikujte koncentrovaný, 
ale vždy ředěný v nosném oleji. 

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.
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Jedním z  obtěžujících problémů, který velice často znepříjemňuje život, jsou bradavice. Jejich latinské 
označení je verruca. Je známa více než stovka různých lidských papilomavirů, jež bradavice způsobují. 
Bradavice se u člověka vyskytují v  jakémkoli věku, někdy jednotlivě, jindy ve skupinách. O  tom, jak jsou 
v populaci bradavice přijímány z estetického hlediska, velice dobře vypovídá skutečnost, že se „ještě nikdy 
nenarodila žádná čarodějnice bez bradavice na špičce nosu“. Bohužel, bradavice nejsou jen záležitostí 
čarodějnic. Vzhledem ke skutečnosti, že přenos virů probíhá kontaktem jak s  postiženým jedincem, tak 
i zprostředkovaně s kontaminovanými věcmi (například ve veřejných bazénech či sportovních zařízeních), 
je třeba podotknout, že i  zde hraje významnou roli imunitní systém. Jedinci se sníženou imunitou jsou 
ohroženi podstatně více. 

Bradavice jsou povětšinou půlkulaté malé kožní nárůstky, jež 
se objevují na různých částech těla při oslabení organizmu. 
Od chvíle, kdy dojde k přenosu infekce, až do výskytu bradavic 
může uběhnout celkem dlouhá doba. Řádově týdny až měsíce. 
Bohužel, takto infikovaný jedinec může šířit bradavice, aniž by 
sám jejich reálným výskytem trpěl. Jako mírně pozitivní zprávu 
lze označit skutečnost, že nezřídka se stává, že se bradavice po 
určité, byť relativně dlouhé době, samy ztratí. To je dáno tím, 
že si organizmus sám vytvořil dostatek účinných protilátek. 
Čekání na samovolné zmizení by však bylo nejen zdlouhavé, 
ale pro postiženého jedince může být, dle místa výskytu, 
někdy i bolestivé, jindy může znamenat také psychickou zátěž 
pramenící z pocitu studu (např. při výskytu v obličeji). 

Obecné lékařství bohužel nezná účinný lék, který by bradavic 
zaručeně zbavil. Běžně jsou bradavice odstraňovány chirurgicky, 
vypalováním, případně vymrazováním. Není třeba zdůrazňovat, 
že se jedná o velmi nepříjemné zákroky, jejichž výsledky nemusí 
splnit očekávání. Často se stává, že se bradavice po nějaké době 
objeví znova. Ani památka ve formě nevzhledných jizev není 
výjimkou. Bradavicím se samozřejmě věnuje i lidové léčitelství. 
Zde se nabízí široká paleta různých rostlinných pomocníků. 

Jedním z  nejznámějších a  osvědčených je vlaštovičník větší 
(Chelidonium majus). Účinnost vlaštovičníku vychází z obsahu 
minimálně dvou alkaloidů (chelidonin a  chelerythrin), jež 
rostlina vytváří. Oba alkaloidy působí baktericidně a  jako 
mitotické jedy, čímž lze účinnost vlaštovičníku zdůvodnit. Pro 
tento účel se dá použít pouze čerstvá rostlina (vhodná od jara 
do podzimu), jejíž mléčně oranžovou šťávou se bradavice 
potírají. Pokud zrovna vlaštovičník neroste, je zde k  dispozici 
mnoho dalších „zaručených“ receptur s  cibulí, česnekem, 
propolisem, octem, šťávou z čerstvého ananasu či citronu, lapis 
– někdy též zvaný čertův kamínek (dusičnan stříbrný /AgNO3/) 
a  mnohé další. Tato šíře lidové medicíny je dle mého dána 
množstvím, byť příbuzných, přesto různých virů, jež bradavice 
způsobují. Nelze se divit, že kterákoli ze zmíněných metod 
u  někoho funguje doslova zázračně rychle, zatímco u  jiného 
jedince se nic neděje. 

Samozřejmě i  aromaterapie zde může nabídnout své služby 
díky skutečnosti, že některé éterické oleje vykazují i protivirové 
účinky. Občas bývají doporučovány jednotlivé éterické oleje, 
faktem je, že směs antivirálních éterických olejů bude mít 
nejen širší, ale i  komplexnější účinek. Zde se velice osvědčila 

směs éterických olejů THYMION. Výhodou tohoto preparátu je 
nejen velice jednoduché a praktické použití, ale i bezbolestnost 
při použití. Thymion má tekutou formu a  pomocí kapátka se 
nanáší na bradavici a  přelepí náplastí. Pro úspěšnou léčbu je 
důležité, aby doba působnosti Thymionu byla co nejdelší. 
Proto proceduru ošetření bradavice Thymionem doporučuji 
provádět vícekrát denně. Již po několika dnech, výjimečně 
týdnech, se bradavice ztratí. Popsaná terapie je samozřejmě 
vhodná i v případě hromadného výskytu bradavic.  Po ukončení 
terapie lze doporučit další ošetřování pokožky krémy např.: 
LEVANDULOVÝ (2014), ALOE VERA (2031), SHEA-MELLISEA 
(2033), případně i TANADERM (2028) či BODYEM ROY (2061). 

Jako další velice vhodné podpůrné opatření lze označit 
doplněk stravy posilující imunitu organizmu ECHINACEA 
EXTRAKT (3005). Zmínit nutno i pozitivní vliv vhodně volené 
stravy bohaté na vitamíny. Velice důležité jsou vitamíny B, C 
a  E. Přestože bradavice jsou velice nepříjemnou záležitostí, 
aromaterapie se svými proti virům působícími éterickými 
oleji nabízí jednu z možností, jak se jich zbavit. Na závěr již jen 
důležité bezpečnostní upozornění: u všech výše zmiňovaných 
alternativ je třeba dávat pozor, aby se aplikované tekutiny 
nedostaly do očí.

Karel Hadek

Ach ty nohy…
Na problém, který je celkem častým důvodem dotazů, a  který je v  populaci značně rozšířeným, nás 
upozorňují naše vnímavé nosánky. Aromaterapie je, až na malé výjimky (např. česnekový olej), spojena 
s příjemnými vůněmi, takže problém nepříjemného zápachu nohou lze vnímat doslova jako ukázkovou 
anti-aromaterapii. Důvodů, proč značnou část populace tato nepříjemnost postihuje, je hned celá řada. 
Může se jednat o nemoc, geneticky daný problém, nedostatečnou hygienu, případně i nevhodně volené 
hygienické prostředky, nutno zmínit i obuv z nevhodného materiálu, jakož i mnohé další. 

Dolní končetiny, speciálně chodidla, jsou více než bohatě 
vybaveny potními žlázami a v průběhu dne vyprodukují velké 
množství potu. V tomto smyslu je nutno chodidla vnímat i jako 
součást termoregulace organizmu a jeho očisty (detoxikace). 
Vlhké a teplé prostředí v obuvi vytváří ideální životní prostření 
jak pro rozšířené plísně nehtů i  pokožky, tak i  bakterií, které 
pot rozkládají a  při tom produkují onen intenzivní zápach. 
Onen nepříjemný odér taktéž zcela jistě působí neblaze 
na sebevědomí daného jedince. Nemluvě o  těch, kteří 
s  postiženým musí trávit společný čas (např. v  zaměstnání, 
rodině apod.). Řešení nebývá jednoduché a  musíme jej 



8 9

Sl
ov

o 
od

b
or

ní
ka označit i jako časově náročné. Rozhodně se nejedná o žádnou 

krátkodobou záležitost. I zde je ono doporučení číslo jedna - 
obrnit se trpělivostí. 

Prvním opatřením, které bych v právě nadcházejícím teplém 
ročním období doporučil, je chůze naboso. To lze praktikovat 
od jara až do podzimu, jakmile to počasí a  okolnosti dovolí. 
Pokud se podíváme do historie existence člověka na planetě 
Zemi, téměř celou dobu se pohyboval bez bot. Pro nohy je tedy 
zcela přirozený kontakt s matičkou Zemí. Myslím, že v dobách 
minulých lidé problém zapáchajících nohou prakticky neznali. 
Chůze naboso nabízí mnoho benefitů. Tím prvním pro nás 
bude daleko přirozenější prostředí, než mohou nabídnout 
boty. Tedy nikoli výše zmíněné teplo ve spojitosti s  vlhkostí 
v obuvi. Vysoušení nadměrné vlhkosti bude napomáhat nejen 
přístup vzduchu k pokožce nohou, ale i „prach polních cest“. Za 
stejně tak důležitou považuji skutečnost, že chozením naboso 
po drobných nerovnostech dochází k  dráždění reflexních 
bodů na chodidlech, čímž se zlepšuje jak prokrvení dolních 
končetin, tak i  celkově jejich látková výměna. Drážděním 
reflexních bodů též dochází k pozitivnímu ovlivňování/aktivaci 
funkcí různých tělesných orgánů. 

Chození naboso v  původním přirozeném prostředí zcela 
jednoznačně napomáhá optimální funkčnosti dolních 
končetin. Nevhodně zvolená obuv – úzké boty, vysoké 
podpatky – může nohy deformovat a  způsobovat další 
problémy jako bolesti hlavy, krční páteře, bolesti zad a další. 
Každopádně nošením obuvi také dochází ke snížené hybnosti 
chodidla, je mu bráněno v  optimální funkčnosti, což se při 
dlouhodobém používání může projevit degenerativními 
změnami chodidel. Při zvýšené potivosti nohou, hlavně 
pak ve spojitosti se zápachem, je třeba věnovat pozornost 
každodenní hygieně. A  nejen samotné hygieně, ale i  volbě 

vhodných prostředků. Jako nevhodné bych označil mýdla 
(vykazují alkalickou reakci), stejně tak tenzidové přípravky 
(pění), které pokožku zbavují kyselého hydrolipidového 
pláště. Naopak za vhodné lze označit olejové speciality 
určené na koupele nohou, jež vykazují jak protiplísňové, tak 
i  antibakteriální účinky (např. KOUPELOVÝ OLEJ NA NOHY 
oč. 1804). Koupele nohou by měly být každodenní, jejich trvání 
cca 20 minut, aby obsažené éterické oleje měly dostatek času 
proniknout do pokožky nohou. K  dalšímu ošetření se nabízí 
specialita pro potící se a  zapáchající nohy, DEO-PROFUSS 
(oč. 1801). Tento preparát obsahuje éterické oleje, které nejen 
aktivně brání nadměrnému pocení, ale vykazují i dezinfekční 
a  deodorační účinky, brání mikrobiálnímu rozkladu potu 
a  tím i  tvorbě onoho velice nepříjemného odéru. Jako další 
vhodný preparát na ošetření nohou lze uvést šalvějový krém 
BODY-SALVIA (oč. 2062). O šalvěji je známo, že nejen snižuje 
vylučování potu, ale působí i  antimikrobiálně, protizánětlivě 
a má výborné adstringentní účinky. 

Náležitou pozornost nutno věnovat i  výběru ponožek. 
Ponožky se syntetickými vlákny jsou v  daném případě 
naprosto nevhodné. V úvahu přichází používání ponožek buď 
bavlněných, nebo případně z  bambusového vlákna. Boty by 
měly být nejen pohodlné ale i z materiálu, který tzv. „dýchá“, 
aby bylo v co největší míře zajištěno větrání. Po jejich použití 
bychom měli nechat boty vyschnout. Aby po okolí nešířily 
onen nepříjemný odér, doporučuji je ošetřit specialitou 
vyvinutou pro tyto účely, deodorantem na boty DEOBOTAS 
(oč. 1811). Po jejich vysušení doporučuji DEOBOTAS aplikovat 
ještě jednou a  takto preparované boty vložit do igelitového 
sáčku a uzavřít.

Karel Hadek        

Cedrový olej
Aby pojednání o  cedrovém oleji nebylo nudné, hned v  úvodu uvedu, že i  cedrových olejů je několik 
odlišných typů. Jako takzvaný „pravý cedrový“ je označovaný olej pocházející z libanonského cedru (Cedrus 
libani) a  je na trhu prakticky nedostupný. Další verze cedrových olejů pochází z Cedrus atlantika, Cedrus 
deodora či Cedrus brevifolia. Zmínit samozřejmě musíme i olej z „cedrového dřeva“, který se nachází v naší 
nabídce pod kódovým označením 4007 a o němž je toto pojednání. 

Jeho INCI označení je identické s  botanickým názvem: 
Juniperus Virginiana Wood Oil. Pokud bychom jeho botanické 
označení správně přeložili z  latiny do češtiny, zjistili bychom, 
že se vlastně vůbec nejedná o cedr, ale o jistý druh jalovce… 
Tento biotyp pochází ze Severní Ameriky, kde roste od 
jihovýchodní Kanady až po Mexický záliv. Zde se honosí velice 
širokou nabídkou lokálních názvů jako např. červený cedr, 

východní červený cedr, tužkový cedr, cedr aromatický či cedr 
voňavý. Na správná, jalovcová, označení je podstatně chudší. 
Jen občas bývá označován jako červený jalovec. Označení 
virginský jalovec pochází z  označení botanického, a  lze je 
vnímat jako správné, nikoli však nejznámější a nejpoužívanější. 
I  v  tomto případě je to výhradně latinské označení rostliny, 
z níž olej pochází, které pak původ oleje staví mimo jakoukoli 
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i  plody a  listy, a  i  ty slouží k  výrobě éterických olejů. Jejich 
složení se však od oleje ze dřeva podstatně liší.

Olej z  plodů je složen převážně z  d-limonenu.  Olej z  listů 
a  větviček obsahuje hlavně fenylpropen safrol a  terpen 
limonen. Dřevo tohoto stromu lze označit jako velice zajímavé 
se specifickými vlastnostmi. Velmi dobře je známa a  ceněna 
jeho odolnost proti hnilobě, velice často je používáno 
jako specialita na výrobu „nesmrtelných“ dřevěných plotů. 
Vzhledem k obsahu éterického oleje ve dřevě má i specifickou 
vůni a nelze se divit, že z tohoto dřeva bývá vyráběn i  různý 
voňavý nábytek, případně i suvenýry. Pokud bude štěstí přát, 
může se stát, že si zakoupíme voňavou tužku vyrobenou právě 
z tohoto dřeva. 

Olej se vyrábí destilací vodní párou z odpadu, který vzniká při 
výrobě (úlomky, štěpky, piliny).  Na výrobu 1 kg oleje je zapotřebí 
zhruba 30 kg materiálu. Výsledkem destilace je téměř bezbarvá 
nebo slabě nažloutlá, čirá kapalina. Vůni tohoto oleje lze označit 
jako typicky dřevitou.  Co se složení oleje týká, vykazuje vysoký 
podíl seskviterpenu thujopsenu. O seskviterpenech je známo, 
že mají velice dobré protizánětlivé účinky. Další složkou je 
cedrol, seskviterpenový alkohol, v množství do cca 20 %, který 
lze označit jako typickou složku éterických olejů z jehličnanů, 
hlavně pak jalovců, cedrů a cypřišů. Tato složka vykazuje krom 
již zmíněných protizánětlivých účinků i  účinky antioxidační, 
antispasmodické, adstringentní, diuretické a sedativní. Znám 
je i  specifický účinek na různé houbové organizmy – plísně 
(např. kvasinky), kdy působí proti jejich množení a  likviduje 
je. Za zmínku stojí ještě jeden seskviterpen, a to beta-cedren, 
se zhruba 5 %.  Další obsahové složky jsou zastoupeny 
v podstatně menším množství. 

Cenově patří do skupiny levnějších olejů, a  i  toto je jeden 
z  důvodů, proč nabízí možnosti širokého uplatnění 
v  aromaterapii. Nejběžnější použití nachází cedrový olej 
v masážních přípravcích k léčbě svalových bolestí, bolestivých 
kloubů, revmatismu a artritidy. Zde je velice vhodná kombinace 
s olejem heřmánku římského. Lze jej doporučit i jako součást 
relaxačních a celkově uklidňujících masáží.  Známy jsou i jeho 
detoxikační a stimulační účinky na ledviny a močový měchýř. 
Podporuje vylučování kyseliny močové a napomáhá zmírňovat 
projevy revmatizmu a  artritidy. Zde však nutno zmínit, že 
podstatně účinnější je éterický olej z jalovcových bobulí. 

Olej cedru viržinského napomáhá při problémech s dutinami 
a  díky svému jemnému protikřečovému účinku může 
být dobrým pomocníkem na zmírnění kašle, byť i  zde je 
výhodnější jej používat v kompozici s dalšími éterickými oleji 
(např.: tymián červený, máta peprná, badyán, eukalyptus).  
V  kombinaci s  olejem citronely, případně citronové trávy se 
osvědčil i jako účinný repelent. Dobré služby může poskytnout 
cedrový olej i při pěstění či ošetřování problematické pokožky. 
Adstringentní a  antiseptické vlastnosti cedrového oleje jsou 
vhodné pro zklidnění aknózních projevů, vhodný je i  jako 
součást krémů na mastnou pleť. Cedrový olej se osvědčil také 
u problémů vlasové pokožky. Při nadměrné produkci kožního 
mazu a případně i tvorbě lupů lze cedrový olej (3–5 %) přidat 
do neutrálního krému (např. DERMISOFT), vmasírovat do 
pokožky a provést zábal na 20 minut až 1 hodinu. Bonusem 
zmíněné procedury, pokud je prováděna delší dobu, může být 
i zlepšení kvality vlasů. Viržinský cedrový olej je taktéž součástí 
mnoha parfémů.

Karel Hadek  

Svědivost pokožky
Snad každý se již v životě seznámil s občasnými pocity nepříjemného svědění pokožky, které někdy bez 
zjevných důvodů člověka postihne. Ovšem nic, co se týká projevů naší pokožky či sliznic není bezdůvodné, 
a i pro svědivost existuje široká paleta příčin. Jako příklad lze zmínit svědivost partií pohlavních orgánů, 
která bývá dost často vyvolána mycími tenzidovými přípravky. Tenzidy jsou schopny narušit stav 
symbiotické mikroflóry, s  následným přemnožením patogenních mikroorganizmů, nejčastěji kvasinky 
Candida albicans. Jako vhodný a osvědčený beztenzidový mycí přípravek pro intimní hygienu lze označit 
hydrofilní olej HY-INTIMA.  

Vnější podráždění pokožky můžeme označit jako dalšího 
původce. Stačí k  tomu popálení kopřivou, štípnutí hmyzem 
nebo kontakt s některou z látek, na kterou pokožka mírněji či 
silněji reaguje. U některých predisponovaných jedinců může 
být svědění součástí alergické reakce. Nezřídka, hlavně u dříve 
narozených, je důvodem svědivosti pokožky její suchost. 
Ve většině případů však hledání původce podráždění, a  tím 
i  efektivní pomoci, není vůbec jednoduché. Naše technicky 
vyspělá společnost je schopna vyprodukovat stovky, spíše však 
tisíce látek, které mohou lidský organizmus podráždit a vyvolat 
(v lepším případě) krátkodobé svědění, v horším případě může 
být nejen dlouhodobé, ale i  doslova nesnesitelné. Takovéto 
látky nacházíme v  potravinách (konzervanty, umělá barviva 
a  další). Nutno zmínit i  průmyslové jedy nejtěžšího kalibru 
používané na ošetřování polních rostlin, ovocných sadů 
a zeleniny. Zapomenout nesmíme ani na léky, kde příbalový 
leták jako možný nežádoucí vedlejší účinek, krom dalších, 
zmiňuje právě projevy svědivosti.

Dalším původcem může být i  nevhodná kosmetika, jejíž 
chemizmus ignoruje fyziologické vlastnosti pokožky, zbavuje 
ji přirozené ochrany, jako je symbiotická mikroflóra a  také 
její kyselý, hydrolipidový ochranný plášť. Jedním z  hlavních 

původců svědivosti pokožky jsou dnes v  mycích přípravcích 
všudypřítomné tenzidy (pěny do koupele, sprchovací gely, 
šampony, dokonce i  přípravky intimní hygieny). Po aplikaci 
tenzidových mycích přípravků je nutné pokožku ošetřit 
krémem či olejem. Jak při svědivosti, tak i  z  hlediska řádné 
péče o  pokožku, je vhodné se výrobků s  obsahem tenzidů 
vyvarovat pro jejich krajně nevhodné, až škodlivé účinky na 
pokožku a případně i sliznice. 

Také užívání ručních pracích a čisticích prostředků představuje 
obrovskou zátěž speciálně pro pokožku rukou. Svědivost 
může podporovat i nošení spodního prádla z umělých vláken, 
což zvyšuje riziko výskytu ekzémů a plísní, které samy o sobě 
svědivost běžně vyvolávají. Velice nepříjemné jsou otoky 
a  následná svědivost vyvolaná štípnutím hmyzu. A  takto 
bychom mohli pokračovat, ale ani při nejlepší vůli není 
možné vyjmenování všech možných spouštěčů či iniciátorů 
svědivosti. V případě svědivosti pokožky má i aromaterapie co 
nabídnout, a lze ji označit jako velice efektivní pomoc. 

U  svědivosti způsobené hmyzem lze úspěšně použít 
LEVANDULOVÝ OLEJ. Koncentrovaný olej aplikujeme na 
postižené místo. Můžeme i  jemně vmasírovat, následně 
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Plumérie bílá – přičichněte k exotice
Plumérie nás okouzlí nejen krásou svých květů, ale i vůní a účinky z ní získávaných složek. Stálezelený strom 
s  latinským názvem Plumeria alba má původ ve Střední Americe a Karibiku, v současnosti je pěstována 
i v Africe a Asii. Nazývána je také frangipani, pagoda tree, indický jasmín nebo „strom života“. Květy má 
zářivě bílé se žlutým středem. Rostlina byla pro své léčivé účinky využívána už původními obyvateli Ameriky 
– listy při žloutence, míza při léčbě ran a vředů, kořeny sloužily k podpoře trávení. Kromě bílé plumérie je 
známá Plumeria rubra, Plumeria pudica a Plumeria obtusa. 

Mezi hlavními účinnými složkami PLUMÉRIE ABSOLUE 
získávané extrakcí z  květů patří limonen, linalool, α-cedren, 
karyofylen oxid nebo α-farnesen. Používá se v  parfémech. 
Vůně je popisována jako povznášející, květinová, exotická, 
euforizující, uklidňující, podporuje sebedůvěru. V  některých 
popisech je uváděno, že pomáhá nalézt „vnitřní klid“, což se 
také občas hodí.  Působí afrodiziakálně – takže už víte, čím 
provonět byt třeba při romantické večeři.

Spektrum účinků obsažených složek je ale daleko širší. 
Pomáhá tišit kašel, zlepšuje kvalitu spánku, je využívána 
při poruchách menstruačního cyklu, úzkosti a  depresivních 
stavech, při křečích. Při bolestech hlavy si vytvořte třeba směs 
s  LEVANDULÍ a  ROZMARÝNEM (ve stejném poměru). Není 
vhodné intenzivní používání při těhotenství. 

V kosmetickém průmyslu se kromě krásné vůně uplatnila pro 
své protizánětlivé, antiseptické, antioxidační účinky, podporuje 
hojení a  hydrataci pokožky. Díky protikřečovému efektu 
a schopnosti tlumit bolest je možné olej využít i v masážních 
přípravcích. Pro zlepšení stavu vašich vlasů vyzkoušejte zábal 
z kokosového oleje s pár kapkami plumérie.

S jakými éterickými oleji si plumérie nejvíce rozumí? Používána 
je ve směsi s  bergamotem a  dalšími citrusy, s  cedrem, 
jasmínem, santalem, ylang-ylang nebo třeba růžovou palmou. 
Cena produkt bohužel řadí do skupiny těch dražších, užít si 
tuto exotickou příjemnou vůni si ale určitě zasloužíte, navíc 
když přináší i řadu benefitů pro vaše psychické i fyzické zdraví. 

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D. 

doporučuji zakrýt kouskem plastové fólie, aby mohl delší 
dobu působit bez možnosti odpařovat se. O  levandulovém 
éterickém oleji je známo, že neutralizuje živočišné jedy, a proto 
jej lze označit za volbu číslo jedna. Dalším důvodem je pak 
i jeho mimořádná jemnost, a tedy i snášenlivost. Při svědivosti 
pokožky lze zásadně doporučovat ošetření éterickými oleji, 
které mají uklidňující účinky. Mezi nejdůležitější patří již 
zmíněný levandulový olej, dále HEŘMÁNKOVÝ MODRÝ, 
MEDUŇKOVÝ a  ČAJOVNÍKOVÝ. Velice vhodné jsou i  jejich 
kombinace, např. levandule a modrý heřmánek, či levandule 
a meduňka. 

Jako další specialitu lze definovat éterický OLEJ Z  MÁTY 
PEPRNÉ s  jeho velice účinnou složkou proti svědivosti – 
mentolem. Právě mentol dráždí chladové receptory, čímž 
vzniká nejen pocit chladu, ale i potlačování projevů svědivosti. 
Použití éterických olejů je při svědivosti vhodné např. 
v uklidňujících koupelích. Stejný výběr je vhodný i při aplikaci 
sprchových olejů. Koupelové a sprchovací oleje jsou vhodné 
nejen při svědivosti pokožky, ale o při běžném, každodenním 
ošetřování suché a  citlivé pokožky jako vhodná prevence. 
Popisované éterické oleje lze přidávat i  do neutrálních 
základů (BODYEM NEUTRAL, SHEA BUTTER, LECITINIA 
BODY BALM apod.) a používat pro ošetřování suché a citlivé 
pokožky s  projevy svědivosti.  Nabízí se i  možnost přidání 
éterických olejů do neutrálních masážních (body) olejů. Pokud 
používáme masážní oleje na ošetření pokožky po koupeli či 
sprchování, je vhodné je nanášet na ještě vlhkou pokožku. 
Olejový preparát se velice dobře roztírá a není ho třeba velké 
množství. Nedochází k pocitům umaštěnosti pokožky.

Karel Hadek
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obvyklou mez. Přemrštěnou aktivitou Th1 buněk může dojít 
k autoimunitním reakcím založeným na přecitlivělosti 4. typu, 
přehnaná tvorba protilátek v rámci Th2 odpovědi byla zjištěna 
při atopiích, alergiích, astmatu atd. 

Zacílit léčbu v takto složité spleti interakcí je složité, i pomocí 
rostlinných produktů ale můžeme pomoci právě optimalizaci 
funkce imunitního systému. I  když tyto procesy nejsou 
zcela podrobně prostudovány, pozitivní efekt je jasný. 
Známá dvojka, co se podpory imunity týče, je samozřejmě 
ROZMARÝN a TYMIÁN. 

Zajímavé je, že na to, jakým směrem je Th imunita směřována, 
může mít vliv i  kvalita střevního mikrobiomu (tím mám na 
mysli druhové složení bakterií v našem střevě). Ke správnému 
trávení a  podpoře „přátelských“ bakterií přispívají i  některé 
éterické oleje. Kromě právě tymiánu a rozmarýnu to může být 
DOBROMYSL, HŘEBÍČEK, SKOŘICE atd. Ideálními směsmi 
éterických olejů pro tento účel mohou být CANDIÖL nebo 
ANTIOXI. 

Konkrétní schopnost podporovat právě pomocné lymfocyty 
prokázala ECHINACEA a  třeba lékořice. Uvedené byliny 
pomáhají usměrňovat imunitní systém a  jeho reakce. Tuto 
schopnost naleznete také u  KURKUMY i  z  ní vyráběného 
éterického oleje. Podporuje protilátkovou odezvu a  brání 
rozvoji prozánětlivých molekul. Důležitá úloha při udržení 
rovnováhy mezi imunitními reakcemi byla zjištěna 
u  nenasycených omega-3 mastných kyselin. Svému tělu je 
poskytnete třeba přidáváním PUPALKOVÉHO OLEJE do 
pokrmů. 

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.

Co dokážou Th buňky?
Podpora obranyschopnosti je stálé a  nevyčerpatelné téma. Imunita je zajištěna obrovským spektrem 
buněk, které se navzájem ovlivňují a regulují jak přímým kontaktem, tak i komunikačními molekulami – 
cytokiny. Nelze říct, že chceme pouze zvyšovat aktivitu imunitních buněk, zásadní je spíš optimalizace 
jejich funkce, aby docházelo k  vybalancování této složité sítě interakcí v  mezích fyziologického stavu 
organismu. Zajímavou součástí tohoto propletence jsou tzv. Th buňky.

Písmeno „h“ v  názvu je odvozeno od anglického slovíčka 
„helper“, pomocník. Jedná se o bílé krvinky z řady lymfocytů, 
označované dle struktury na svém povrchu i jako CD4 buňky. 
Mají zásadní význam při rozvoji adaptivní/specifické imunity 
proti konkrétním antigenům a  pomáhají regulovat imunitní 
reakce. Mají vliv na obrovskou paletu dalších buněk. Pomocné 
lymfocyty ale nejsou uniformní skupinou. Rozlišujeme 
skupinu Th1, jejichž aktivita je zaměřena směrem k buňkami 
zprostředkované imunitní odpovědi (uplatňuje se proti 

patogenům žijícím převážně uvnitř buněk), a  buňky Th2, 
které stimulují zejména produkci protilátek (uplatnění proti 
patogenům žijícím mimo buňky těla). Ve skutečnosti však toto 
rozdělení funkcí nemusí být až tak jednoznačné. 

Imunitní systém je samozřejmě silně ovlivněn vnějším 
prostředím, řada nově produkovaných cizorodých chemických 
látek obsazuje receptory na našich buňkách, čímž může 
docházet k plíživému narušení imunity, hormonální rovnováhy 
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Opalování a ochrana před UV zářením
SPF ochranný sluneční faktor označuje, jak bude opalovací přípravek chránit pokožku proti UVB slunečnímu 
záření, které způsobuje spálení pokožky. Pokožku poškozuje a může přispět ke vzniku rakoviny kůže. Z toho 
důvodu je uvedení míry SPF ochrany na opalovacích přípravcích povinné. Opalovací přípravek pokožku 
chrání i před zářením UVA. Dostatečná dávka UVA tak vyvolává zhnědnutí kůže.

SPF udává, že pokud by se vaše pokožka spálila po 10 minutách 
pobytu na slunci, tak použití opalovacího přípravku SPF 15 by 
vám umožnilo zůstat na slunci bez spálení přibližně 150 minut. 
To značí, že SPF 15 je faktor prodlužující čas 15krát. Samozřejmě 
hodně záleží na typu pokožky, intenzitě slunečního záření, 
zeměpisném pásmu a  mnoha dalších okolnostech. Jednou 
z  nich je i  kvalita kožního filmu vaší pokožky. Jako optimální 
ochranu před slunečními paprsky doporučují odborníci použít 
opalovací přípravek s  minimální hodnotou SPF 15, aplikovat 
dostatečné množství přípravku, přibližně 2 mg/cm2 pokožky, 
a opakovat aplikaci každé 2 hodiny. Aplikovat novou vrstvu pří-
pravku máte i po každém plavání. Mnoho klientů se domnívá, 
že pokud použije opalovací přípravek SPF 15 ve dvojnásobném 
množství, bude jejich ochrana dvojnásobná. Tak tomu však není. 
• SPF 15 blokuje 93 % UVB paprsků.
• SPF 30 blokuje 97 % UVB paprsků.
• SPF 50 blokuje 98 % UVB paprsků.
• SPF 100 blokuje 99 % UVB paprsků.

Ochrana před UV zářením je zajišťována ochrannými faktory, 
které dělíme do tří skupin. 

Chemické absorbéry – jsou látky, které pohlcují UV záření. Při 
tomto jevu nastává častá změna struktury molekuly. Za urči-
tých podmínek může vést ke vzniku látky o nových biologic-
kých vlastnostech a původně nesenzibilizující UV filtr se mění 
na senzibilizující nebo jinak toxický. Chemické UV filtry jsou na 
rizikové vlastnosti přísně sledovány. Přesto nelze zcela vyloučit 
senzibilizační nebo alergické reakce. Patří sem například Ben-
zophenone-3, Ethylhexyl Methoxycinnamate, 3-Methylbenzy-
lidene Camphor.

• Výhody – nevytváří na kůži bílý povlak, existují vhodné 
varianty pro filtrování UVA i UVB složky.

• Nevýhody – ochrana nastupuje až 20-30 minut po 
namazání. Riziko nežádoucích reakcí je vyšší než u jiných 
typů UV filtrů.

VAGINÁLNÍ DYSKOMFORT
Pojmem dyskomfort vyjadřujeme jakési „nepohodlí“, které patří k velmi častým obtížím, na které si ženy 
stěžují. Nejčastěji bývá doprovázen svěděním, výtokem a pálením nebo jen pocitem, že tam „dole“ není 
něco v pořádku. Většinou se nejedná o infekci v pravém slova smyslu, ale o nerovnováhu mezi bakteriemi 
přítomnými v pochvě. 

Povrch pochvy tvoří sliznice, jejíž kvalita se mění v závislosti 
na věku, životním období (dětství, puberta, reprodukční věk, 
přechod a  stáří), ale také v  průběhu menstruačního cyklu. 
Povrch sliznice je osídlen řadou bakterií, z nichž nejdůležitější 
roli mají laktobacily. Produkují totiž kyselinu mléčnou tím, že 
metabolizují glykogen, tím snižují hodnotu pH v pochvě. Tím, 
že obsadí místo pro nasednutí cizích patogenů, chrání pochvu 
před bakteriálními infekcemi a brání jejich růstu.

Prostředí pochvy pak může ovlivnit používání nevhodných 
hygienických prostředků, nesprávná hygiena či nevhodné 
výplachy. Dalšími faktory, které mohou narušovat mikrobiolo-
gické prostředí pochvy, je menstruace či sexuální život.

U  lehkých stavů je dobré nejprve spravit rovnováhu 
laktobacilů v pochvě. Každá žena by měla mít doma „speciální 
mýdlo“ pro intimní hygienu. Nevhodné mýdlo může narušit 

fyziologické  pH, a  narušit tak obranyschopnost prostředí. 
Na základě narušení stability prostředí může dojít ke snížení 
množství laktobacilů a  ke kolonizaci kvasinkou či bakterií 
a dyskomfort se změní v infekci. 

Protože laktobacily mohou bránit rozvoji patogenní flory, je 
vhodné při terapii nasadit některý z přípravků, který podpoří 
populaci laktobacilů (vhodné probiotikum) nebo doplněním 
jejich oblíbené stravy (prebiotikum) či podpořit úpravou 
kyselosti poševní prostředí (kyselina mléčná). V současné době 
je na trhu celá řada preparátů. Oblíbené jsou také oplachy 
z heřmánku, růže a vilínu.

PharmDr. Vendula Víchová
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Vitamín D 
Slunce je bezpochyby nejvýznamnějším zdrojem vitamínu D. Uvádí se, že ze slunce získáme až 90 % potřebné 
dávky. Nedostatkem vitamínu D trpíme hlavně v  zimních obdobích, kdy je málo slunečního svitu. Z  dat 
vyplývá, že až 70 % Čechů trpí jeho nedostatkem. Jeho deficit se projevuje v zimě hlavně proto, že k jeho 
syntéze je potřeba sluneční záření, hlavně UVB složka, která v těchto obdobích chybí.

Jak dlouho bychom měli být denně na slunci, je individuální 
a v tomto se odborníci rozcházejí. Obecně lze říct, že doporučené 
potřebné množství by mělo zajistit 10–15 minut slunění alespoň 
3× týdně.  Vystavena by měla být alespoň ¼ těla, což odpovídá 
nohám od kolen dolů či pažím, obličeji a dekoltu.

Od jara do podzimu máme potřebu vitamínu D pokrytou, horší 
je to v zimních měsících, kdy musí organismus čerpat ze zásob 
z jater anebo se spoléhat na příjem potravou. Z potravy získáme 
cca 50–150 IU/den (IU jsou mezinárodní jednotky a v přepočtu 
je 1µg 40 IU). Od narození až po dospělost je denní potřeba 
vitamínu D 800–1000 IU. V období, kdy je dostatek slunečního 
svitu, bez mraků a  smogu (které snižují efektivitu až o  50 %), 
získáme kolem 700 IU právě UV zářením. 

Nejbohatším zdrojem je olej z rybích jater, tučné ryby jako úhoř, 
losos, pstruh, makrela, tuňák aj. Dále vnitřnosti, především 
játra, vaječný žloutek. Vydatným zdrojem je také vepřové sádlo 
a slanina (pouze z prasat chovaných na slunci) anebo vaječné 
žloutky (od šťastných slepic z volného chovu, které obsahují až 
6× více vitamínu D než od slepic z klecového chovu).

Do popředí se dostávají tzv. fortifikované potraviny, tj. potraviny 
uměle obohacované vitamíny, jako jsou cereálie, kakao. Avšak je 
jasné, že dostatek vitamínu D lze stravou zajistit jen velmi těžko.

A  proč je vitamín D pro naše tělo potřebný? Je potřebný pro 
stavbu a  mineralizaci kostí a  zubů a  podporuje vstřebávání 
vápníku a  fosforu ve střevě. Jeho nedostatek může vést ke 

Fyzikální blokátory – jsou látky, které rozptylují a odrážejí, UV 
záření nepohlcují. Z  tohoto pohledu jsou pokládány za bez-
pečné. Účinnost je ovlivněna velikostí a rozptýlením jejich čás-
tic. Patří sem Titanium Dioxide, Zinc Oxide.

• Výhody – riziko senzibilizace je prakticky vyloučené. 
• Nevýhody – hůře filtrují UVA složku, proto se ve vyšších 

koncentracích kombinují s jinými typy UV filtrů. Často 
vytváří na kůži bílý povlak. Pokud se však používají ve formě 
nanočástic, vstřebatelné jsou. Může se jednat o škodlivou 
látku, která je schopna zapříčinit záněty a genetická 
poškození. Nanočástice jsou do přípravků přidávány pro 
zvýšení ochrany před UV zářením a proto, aby po aplikaci 
na kůži nezůstával bílý film. Mikronizované formy musí být 
předmětem speciálního bezpečnostního posouzení.

Hybridní filtry – jsou chemické filtry, chovající se jako fyzikální 
filtry, na rozdíl od typických chemických filtrů, UV záření nepo-
hlcují, ale odrážejí. Prokazují dobrou fotostabilitu a nízké zdra-
votní riziko. Ve snášenlivosti jsou srovnatelné s fyzikálními filtry. 
Do této skupiny patří Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl 
Triazine, Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol

• Výhody – riziko senzibilizace je u nich maximálně omezeno, 
jsou vhodné pro UV ochranu pokožky i velmi malých dětí. 
Nevytváří na kůži bílý povlak.

• Nevýhody – jsou dražší než většina organických 
chemických nebo fyzikálních filtrů.

Hybridní filtry jsou nejmodernějšími typy UV filtrů. Fyzikální 
filtry spolu s hybridními filtry bývají použity ve vyšších třídách 
přípravků pro UV ochranu a  u  speciálních dermatokosmetic-
kých přípravků.

Každý z nás musí zvážit, jaké přípravky bude používat. OPALO-
VACÍ OLEJE KAREL HADEK jsou voděodolné a obsahují filtry 
hybridní, šetrné k dětské pokožce. Pro snadnější použití mohu 
doporučit, aplikovat na vlhkou pokožku nebo do lahvičky s roz-
prašovačem dát 1/3 vody a  2/3 opalovacího oleje. Protřepat 
a nanášet. Na pokožce se voda odpaří a olej zůstává. V lahvičce 
se olej opět oddělí od vody, a proto je potřeba před aplikací 
opět protřepat. Po opalování použijte PANTESON, LECISON 
nebo ARADEU na intenzivní regeneraci pokožky vystavené 
slunečnímu záření.

Nezapomeňte, že na sezónu je potřeba se připravit a podpořit 
organismus vitamínem E, provitamínem vitamínu A  – beta-
karotenem. Vhodná strava, antioxidanty, šetrná fyziologická 
kosmetika, která neodstraňuje kožní film, jsou to nejlepší, co 
především pro sebe můžete udělat. Sluníčko se vám odmění 
dostatkem vitamínu D, doplněním energie a krásnými chvílemi 
strávenými v přírodě v horách, u moře.

Michaela Švorcová
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Fototoxicita 
V  aromaterapeutické literatuře se u  éterických olejů pocházejících z  některých druhů rostlin můžete 
dozvědět, že jsou fototoxické. Co si pod tímto termínem představit a na co si dát pozor? Fototoxicita je 
vlastnost některých chemických látek, které v kombinaci se slunečním zářením (ale i např. při opalování 
v soláriu) vyvolají poškození tkáně, tedy kůže. Toto poškození se projeví řádově v minutách až hodinách, 
občas ale až dnech, na místech těla ozářených sluncem. Dochází k zarudnutí, pálení, svědění, otoku. Někdy 
vznikají puchýře a nekrózy.

Fototoxicita je řazena mezi fotosenzibilizující reakce. Mohou 
ji vykazovat jak látky aplikované místně na kůži, tak i  účinné 
látky podávané celkově/systémově. V této skupině se vyskytují 
i  některá léčiva z  řady antibiotik (tetracykliny, chinolony, 
sulfonamidy), nesteroidní antiflogistika (piroxikam, diklofenak, 
ketroprofen, …), umělá sladidla, barviva nebo právě rostlinné 
složky. Při léčbě se uplatňují chladivé obklady, ve vážnějších 
případech antihistaminika a  kortikosteroidní masti. Pomůže 
i heřmánek a levandule obsažené v hojivém balzámu INTIMISS.

Jako fototoxické jsou obvykle uváděny éterické oleje 
z  citrusů. Za tento efekt jsou zodpovědné zejména tzv. 
furanokumariny (např. bergapten, oxypeucedanin), které 
reagují s  UV zářením. V  různých citrusech jsou tyto složky 
obsaženy v nestejném množství. Mezi druhy s touto vlastností 
je řazen hlavně bergamot, citron, limetka, grep. Nepatří sem 
pomeranč, petitgrain, mandarinka a třeba yuzu. Není to ale tak 
jednoznačné. 

zvýšenému riziku osteoporózy nebo k  oslabení kostí. Pokud 
není dostatek „déčka“, tělo nedokáže vstřebat dostatek vápníku 
z potravy a začne si ho odebírat z kostí, což může vést ke ztrátě 
kostní hmoty a  k  demineralizaci. Proto je potřeba současně 
s vápníkem přijímat také vitamín D. 

V současné době se vitamín D dostává do popředí zájmu také 
proto, že byl zjištěn jeho komplexní vliv na náš organismus. 
Má také prokázaný vliv na funkci některých buněk imunitního 
systému, posiluje bariérovou funkci a zlepšuje protizánětlivou 
odpověď. Jeho dostatek je nezbytný pro správný vývoj mozku, 
nervů, imunitního systému a kostry miminka.

Jeho nedostatek má za následek nejen rozvoj osteoporózy, ale 
souvisí také s  nízkou obranyschopností organismu, který pak 
snadno podléhá infekcím. Je spojován s  mnoha nemocemi, 
jako je rakovina, nemoci nervového a oběhového systému nebo 
autoimunitní choroby, poruchy imunity či rozvoj duševních 
poruch. Jeho nedostatek je prokazatelně jednou z příčin zhoršení 
paměti a  různých funkcí mozku. Dokonce může být příčinou 
rozvoje některých psychiatrických poruch (jako je schizofrenie 
či bipolární porucha). Nedostatek vitamínu D byl zaznamenán 
v  souvislosti s  některými srdečními chorobami a  s  ukládáním 
vápníku do cévních stěn. Může způsobit inzulínovou rezistenci, 
tedy nízkou vnímavost tkání vůči jeho působení a  podpořit 
rozvoj diabetu typu I, případně jeho zhoršení.

Jeho nedostatek v těhotenství je spojován s častějším výskytem 
alergií a astmatu u dětí.

Sluňte se, sluníčkem se nelze předávkovat. 

PharmDr. Vendula Víchová
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Záhady třezalky tečkované
Sluníčko nabírá na síle a  blíží se doba, kdy budeme dokonce potřebovat i  opalovací krém. Jednou 
z důležitých složek našich opalovacích olejů je macerát z třezalky tečkované – i přes to, že třezalka obsahuje 
hypericin známý svou fototoxicitou (tzn. po ozáření sluncem poškozuje vlivem fototoxické reakce kůži). Jak 
jdou tyto informace dohromady? Než záhadu osvětlíme, máme pro vás další zajímavosti o této bylince. 

Třezalka tečkovaná (latinsky Hypericum perforatum, angl. St. 
John’s  Wort) je pro své léčivé účinky využívána už od dob 
antického Řecka. Je známa také pod lidovými názvy bylina 
svatého Jana (Křtitele), čarovník, prostřelenec nebo krevníček. 
Její květy krásné žluté barvy byly tradičně sbírány v  den 
svatého Jana Křtitele (24. června) a  macerovány v  olivovém 
oleji na slunci 2 až 3 týdny. Na listech jsou patrné tečky, tedy 
žlázy produkující silice. Původní oblastí výskytu je Evropa 
a Asie, v současnosti roste i třeba v Severní Americe. 

Hlavní účinnou složkou třezalky je zmiňovaný hypericin, 
dále hyperforin, terpeny a  seskviterpeny, třísloviny, silice, 
flavonoidy, xantony, anthokyany a  fenolické sloučeniny. 
Sušená bylina je využívána na čaj, vyráběny jsou lihové 
tinktury a s pomocí slunce tradiční olejové maceráty. Použití 
by mělo být konzultováno ideálně s lékařem nebo lékárníkem 
kvůli možné interakci s  některými léčivy. Díky výzkumům 
různých třezalkových produktů bylo zjištěno, že při maceraci 
do olejového extraktu nepřechází fototoxický hypericin. 

Abychom vše ještě trochu zamotali… furanokumariny jsou 
rozpustné ve vodě. Proto také záleží, jakou cestou jsou éterické 
oleje získávány. Pokud se jedná o oleje získané parní destilací, 
a  ne lisováním za studena, fototoxické látky do éterického 
oleje téměř nepřecházejí a  i  výše zmíněné „fototoxické“ 
oleje fototoxické nejsou. Obsah furanokumarinů záleží i  na 
konkrétní odrůdě, klimatu, půdě. V  éterických olejích jsou 
navíc přítomny antioxidační, zklidňující a protizánětlivé látky, 
projevy poškození tkáně proto nejsou vždy odpovídající 
čistému obsahu fotoaktivních látek. 

Citrusové éterické oleje v  naší nabídce (bergamot, limetka, 
citron, grep, mandarinka a  pomeranč) jsou získávané 
lisováním. Při výrobě kosmetických přípravků jsou však 
respektovány bezpečné koncentrace z  hlediska fototoxicity 
při aplikaci na kůži:

• Citron (za studena lisovaný): cca 2 %.
• Limetka (za studena lisovaný): cca 0,7 %.
• Bergamot (za studena lisovaný): cca 0,4 %.
• Grep (za studena lisovaný): cca 4 %.
• Mezi další fototoxické éterické oleje patří kořen angeliky, 

bezpečná koncentrace pro jeho využití je 0,8 %. 

K rostlinám s fototoxickým účinkem je díky obsahu hypericinu 
řazena také třezalka tečkovaná. Jak je tedy možné, že je 
macerát z  této rostliny přidáván bez obav do tolika našich 
produktů, včetně opalovacích olejů? Tuto zajímavost zjistíte 
v článku věnovaném třezalce… 

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.
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RECENZE klientů
INTIMISS – tento produkt používám již mnoho let. Je 
to naprosto skvělý multifunkční preparát, který si poradí 
s  jakýmkoli pleťovým dyskomfortem. Původně jsem si 
ho zakoupila pro jeho prvotní účel – jako intimní balzám. 
Postupným užíváním jsem ze svého života naprosto 
eliminovala jakékoli mykózy či nepříjemné pocity v intimních 
partiích. Je skvělý i  jako lubrikant. Jeho širokospektrální užití 
mi potvrdily výborné výsledky při ošetření pupínků neštovic 
u mých synů, při hojení různých oděrek na rukou po práci na 
zahradě. Dále působil jako hojivá, zklidňující a  čisticí maska 
na synovo akné, ošetřující péče na kůži poškozenou mrazem, 
zjemňující balzám na jemnou kůži po odřeninách nebo 
popáleninách. Tento výrobek nesmí v naší domácnosti chybět.

LECIDERMA SHEA SANTAL – výrobek s naprosto originální 
a  podmanivou vůní santalu. Zakoupila jsem ho k  ošetření 
synovy pleti po léčebné kúře akné. Kúra s  vysokými 
dávkami retinolu způsobila lokální vysušení pleti se sklony 
k  odlupování a  praskání, zejména v  koutcích rtů. Akné sice 
ustoupilo, ale pleť byla vyčerpaná, vysušená, až přesušená, 
jako po spálení sluníčkem. LECIDERMA SHEA SANTAL již 
po první aplikaci pleť zklidnil a  vyživil. Opakovanou aplikací 
získala pleť na jemnosti a pružnosti, vysušená místa vymizela, 

pleť se dokonale vyhladila. Po pravidelném užívání jizvičky po 
akné zesvětlaly, začaly se srovnávat s okolní pletí a vyhlazovat. 
Krém je sice hutný, ale neulpívá,  skvěle se vstřebává, nicméně 
jeho působení v pleti je dlouhodobé, aplikace se během dne 
nemusí opakovat. Zánětlivou pleť se sklony k  akné skvěle 
zklidňuje. 

LECITINOVÁ PLEŤOVÁ MASKA – pro mě naprosto objevný 
preparát. Kromě úžasné vůně, která je balzámem pro smyslové 
vnímání, je to hotový balzám na pleť. Skvěle k  pleti přilne, 
dokonale se zapustí a  bezprostředně po aplikaci začne 
pracovat. Vyživuje, zklidňuje, prokrvuje. Aplikuji na noc jako 
pleťovou masku, kterou nechám až do rána. Případně ji nanesu 
jen na oční okolí jako doplněk k  očnímu krému. Pomáhá 
ke zlepšení  mikrocirkulace, což je na první pohled zřejmé 
ráno, jelikož jsem přestala trpět na otoky kolem očí a  tmavé 
kruhy. Zároveň jsem po opakované aplikaci zaznamenala 
zjemnění pleti, neboť se celý život potýkám s  mastnější 
pletí a  rozšířenými póry. LECITINOVÁ MASKA naopak póry 
dokonale vyhlazuje, pleť je vypnutá a zároveň hebká a vláčná.

Lucie M.

Rudohnědá barva macerátu je způsobena složkami, které 
vznikají jeho rozkladem. Tím je tedy vyřešena záhada, proč 
může být macerát skvělou složkou opalovacích olejů. 

Účinnou sloučeninou třezalkového oleje je např. hyperforin. 
Ten je nestabilní na světle a teple, i přesto se při maceraci na 
slunci uchovává. Jeho stabilita je zřejmě zajištěna komplexem 
dalších složek, které působí stabilizačně a  antioxidačně. 
Stabilizující složky obsahují i  samotné rostlinné oleje. 
Hyperforin nevykazuje fototoxicitu jako hypericin. Společně 
s obsaženými polysacharidy je zodpovědný za antibakteriální 
efekt. Zřejmě i díky němu působí třezalka prospěšně při léčbě 
úzkosti a mírných depresí, podporuje kognitivní schopnosti.

Při jakých dalších potížích je třezalkový olej prospěšný? Pomáhá 
při problémech spojených s  klimakteriem a  při poruchách 
menstruace, podporuje organismus při onemocnění žaludku, 
žlučových a  močových cest. V  kosmetice je používán jako 
pleťový a  vlasový kondicionér, antioxidant a  antimikrobiální 
přísada. Pro své regenerační působení na tkáň a protizánětlivé 
účinky je vhodný pro obklady, k ošetření citlivé, zánětlivé pleti, 
při ekzémech různého původu. Je používán pro podporu 
hojení ran, spálenin od slunce, při pohmožděninách, jako 
prevence proti proleženinám, při stomatitidách a  zánětu 
dásní. Prospěšný je při pásovém oparu. Jako složka masážních 
přípravků má pozitivní efekt při revmatismu a  obecně 
bolestech kloubů, neuralgiích, otocích, dně. 

Pro výrobu TŘEZALKOVÝCH OLEJŮ používáme mandlový, 
kanolový, olivový, sojový olej nebo olej z  pšeničných klíčků. 
Ten je ceněný pro vysoký obsah vitamínů, antioxidantů 
a  přírodních lecitinů. Je skvělý pro péči o  citlivou pokožku. 
V  našich přípravcích jsou využívány oleje v  potravinářské 
kvalitě. 

Ve kterých přípravcích se s třezalkovými oleji potkáte?
• TŘEZALKOVÝ OLEJ – doplněk stravy
• MANDLOVO-TŘEZALKOVÝ MASÁŽNÍ OLEJ pro použití 

proti nadměrnému vysušování pokožky
• JOSHEA, bezvodý multifunkční přípravek, který lze použít 

u různých kožních problémů, např. při lupénce, ekzémech 
(včetně atopického)

• BALNARU TH, třezalkovo-mateřídouškový krém pro péči 
o pokožku rukou

• MASÁŽNÍ OLEJ CELLU-THERAP pro péči o pokožku 
s celulitidou

• Krém ATOP-DERM pro citlivou ekzematickou pokožku
• MYRHEA, krém pro citlivou pokožku rukou s výskytem 

ekzémů
• Masážní olej CAYATHERM

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.
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Vážený pane Hadku,
ráda bych poděkovala za Vaše voňavé a hlavně účinné výrobky. 
A chtěla bych se podělit o mé zkušenosti z CANDIÖLEM. 

Původně jsem si směs éterických olejů objednala na celkovou 
očistu organismu. CANDIÖL, jak je v  popisu, má mít silné 
antimikrobiální, protiplísňové a antivirální účinky.

Minulý rok v zimě jsem dostala angínu. Takovou bolest v krku 
jsem nikdy nezažila, na angíny netrpím, snad naposledy někdy 
ve škole. Dle doporučení jsem si naordinovala CANDIÖL 
3×denně 3 kapky do chlebové kuličky. Pravda, na specifickou 
chuť si člověk musel zvyknout a  při prvních pokusech 
polknout jsem se musela hodně přemáhat. Ale vyplatilo se. 
Zírala jsem, jak rychle mi CANDIÖL zaúčinkoval a bolest po 3 
dnech ustoupila. Bez antibiotik.

Na podzim mi přes noc natekl prst na ruce, dostala jsem do 
něho zánět, zřejmě ze záděry. Prst byl zarudlý a velmi bolestivý, 
plný hnisu. Už jsem to jednou před lety zažila a musela jsem 
podstoupit zákrok na chirurgii a brát antibiotika. Bohužel jsem 
tehdy ještě neznala Vaše výrobky. Tentokrát jsem okamžitě 
začala užívat vnitřně CANDIÖL a  prst jsem si jím i  potírala 
společně s EÓ HŘEBÍČEK. Do 5 dnů se mi prst zahojil, infekce 
zmizela a já o ničem nevěděla. 

CANDIÖL jsem pořídila rodině i  přátelům k  Vánocům. 
Kamarádce upravil trávení a  odstranil zažívací potíže 
z povánočního hodování, příteli ulevil od bolesti zubu, v němž 
měl zánět. Dalšímu známému vyléčil plíseň, která se mu 
dlouhodobě držela mezi prsty.

Váš přípravek CANDIÖL považuji za naprostý unikát a  všem 
doporučuji ho mít doma. A to pro jeho mnohostranné využití. 
Vždy, když cítím, že na mě „něco leze“, nasadím CANDIÖL a za pár 
dní je pokoj. Ve Vašem nejnovějším čísle časopisu Aromaterapie 
jsem se dočetla, že jedné pacientce významně pomohl a ulehčil 
průběh nemoci Covid-19. Tak to je úplná bomba. 

CANDIÖL je prostě můj favorit mezi Vašimi výrobky. Velké 
díky za něj!

Zdraví 
Adéla T.

Poradna: Bolavé klouby a HARPAGOFYT
Dobrý den, ráda bych se Vás zeptala na informace ohledně 
harpagofytu – pořídila jsem si jak prášek, který jsem začala 
užívat, tak i extrakt. Po týdnu užívání jsem zjistila, že moje 

kolena jsou zase schopná chůze bez bolesti. Je nějaká 
doporučené doba užívání? 

Děkuji a zdravím Vás, 

Vlaďka

Vážená paní Vlaď ko, 
těší nás spokojenost s touto novinkou. HARPAGOFYT je dobře 
snášen i při dlouhodobém používání. Obecně je však u doplňků 
stravy doporučováno užívání 4 až 8 týdnů s  následnou 
pauzou cca 2 týdny. Harpagofyt není doporučován těhotným 
a kojícím ženám. Není také zcela vhodný pro diabetiky, neboť 
mírně snižuje hladinu cukru v krvi. Může snižovat krevní tlak 
a ovlivňovat tak léčbu při hypertenzi (vysokém krevním tlaku). 

Mám pro Vás ale tip na přípravek, který lze při harpagofytové 
přestávce využít. Jedná se o  masážní emulzi COPAFLEX 
určenou pro bolestivé klouby a  svaly. Obsahuje výrazně 
protizánětlivý éterický olej z  rostliny kopaiva. Účinné složky 
éterického oleje se při masáži bolestivých oblastí dobře 
vstřebávají, pomáhají tlumit bolest a  usnadňovat pohyb. 

Působí i  regeneračně po náročné fyzické aktivitě. Vhodné je 
provádět masáž 2x denně. Aplikaci můžete doplnit i vnitřním 
podáním éterického oleje KOPAIVA v  dávce 1 až 2 kapky 
denně. Oproti některým jiným éterickým olejům nemá tak 
výraznou chuť a jeho pozření je celkem snesitelné. Má jemnou 
balzámovou vůni.

Snad pro Vás budou uvedené tipy užitečné. 

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.

BEZBOLESTNÝ POHYB
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Volné radikály, jarní únava, opalování a ANTIOXI
Letošní jaro si slunce dává s prvními paprsky na čas. Za každý teplý den nás hned odmění/uzemní několika 
sněhovými. Možná, že si svoji sílu šetří až na letní dny, aby nám vynahradilo celoroční LOCKDOWN a my se 
potom mohli naLO(C)KAT léta plnými doušky.  

Většina lidí se ráda opaluje nebo jen vystavuje svoji tvář 
slunečním paprskům, protože jim dodávají energii, zlepšují 
náladu a podporují tvorbu vitamínu D. Ten je důležitý nejen 
pro růst kostí ale i pro metabolismus těla. Ale jak se říká, dobrého 
pomálu. Stojíme si za tím, že opalování v rozumné míře je zdraví 
prospěšné. 

Je důležité, abychom tělo – kůži – podporovali zevnitř. Pro 
ochranu kůže před sluncem toho můžeme udělat hodně. Jedním 
z přírodních prostředků, které pomáhají v ochraně pokožky, jsou 
ANTIOXIDANTY. Jejich hlavní funkcí je ochrana organismu proti 
VOLNÝM RADIKÁLŮM. Ty mají negativní vliv nejen na stav kůže, 
ale oslabují také imunitu, ničí klouby a v neposlední řadě zvyšují 
riziko civilizačních onemocnění. Z toho vyplývá, že zvýšenou 
potřebu antioxidantů můžeme pociťovat během celého roku. 

V čem jsou ANTIOXIDANTY tak výjimečné? 
Vážou na sebe volné radikály, tím neutralizují jejich negativní 
vliv/dopad. Také dodávají pokožce látky pro zachování pružnosti 
a některé podporují tvorbu melaninu a urychlují opálení. 

Nejsilnějšími antioxidanty jsou např. VITAMÍN C a VITAMÍN E, 
betakaroten a selen. Ty si tělo ale neumí vyrobit samo a je tedy 
nutné je dodat v jídle. 

Nejlepší cestou, jak zajistit dostatek antioxidantů, je vyvážená 
strava, která obsahuje dostatek ovoce a zeleniny. Ale které ovoce 
a zeleninu si vybrat? Má některá silnější či slabší antioxidační 
účinek? Na tuto otázku nám dokáže dobře odpovědět stupnice 
ORAC (ORAC = Oxygen Radical Absorption Capacity) 

Na nejvyšších příčkách se umístilo zejména takzvané super 
ovoce, např. granátové jablko, borůvky, maliny, bobule aronia, 
bobule acai, šípky a  brusinky, některé druhy ořechů a  co je 
zajímavé – četně je zastoupeno i koření. Koření, které v kuchyni 
často používáme. 

Velmi vysoké hodnoty vykazují např. hřebíček, koriandr, fenykl, 
dobromysl, tymián, šalvěj muškátová i obecná, zázvor, česnek, 
rozmarýn, saturejka, skořice a další. 

Protože éterické oleje jsou vlastně „tekuté koncentráty“ rostlin, 
vznikla v roce 2016 směs ANTIOXI doslova nabitá éterickými oleji 
s antioxidačním účinkem. Ne náhodou je jich většina z koření 
či bylin: hřebíčkový, koriandrový, zázvorový, dobromyslový, 
rozmarýnový, skořicový… mátový. Použití této směsi se ideálně 
nabízí před prvním sluněním. 

Výše zmíněná fakta se mi zdála více než lákavá na to, abych se 
rozhodla směs ihned nevyzkoušet „na vlastní kůži“. 

Vzhledem k tomu, že mám s vnitřním užíváním éterických olejů 
již své zkušenosti, začala jsem hned s užíváním 2× 10 kapek do 
ŽELATINOVÝCH TOBOLEK (v nabídce se nacházejí i TOBOLKY 
CELULÓZOVÉ) – ráno a večer po jídle. 

A výsledek testování? První dva dny jsem pociťovala častější 
frekvenci vyprazdňování než obvykle, tělo se čistilo. Po zhruba 
dvou týdnech jsem si začala všímat čistší a prozářenější pleti. 
Dalším bonusem, který přičítám užívání ANTIOXI, je, že 
se mi letos vyhnula jarní únava. Když o  tom tak přemýšlím, 
letošní jaro je pro nás matky mnohem náročnější, a já přesto 
nepadám únavou tak, jak to bylo v minulých letech běžné. Je-li 
to způsobené užíváním ANTIOXI nebo ne, se asi nedozvím, ale 
jisté je, že silné antimikrobiální a protizánětlivé účinky éterických 

olejů z ANTIOXI dělají mému tělu dobře. Příští rok z jara jdu 
do této kúry znovu. 

Na konec je však důležité zmínit, že i  když budeme přijímat 
ochranu proti slunci ve stravě, stále je nutné při slunění používat 
ochranné opalovací prostředky, třeba oblíbené OPALOVACÍ 
OLEJE. 

Kdo dočetl až sem, zaslouží si dozvědět se o  trochu více. 
Víte, že dle stupnice/ indexu ORAC obsahuje velké množství 
ANTIOXIDANTŮ také tmavá čokoláda a červené víno? 

Hezké letní dny. 

Lenka Rigová 
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S  přípravkem INTIMISS jsem se intenzivně seznámila, když 
jsem ho používala k ošetření stehů a bradavek při kojení. Tento 
týden se mi dcera ze dne na den hodně oprudila. Vylezla jí 
i vyrážka na těle, tak předpokládám, že jde o alergickou reakci 
na některou z nově přidaných potravin. 

Byla velmi podrážděná, hodně ji to bolelo. Přípravek, který jsem 
na ošetření zadečku doposud používala, už tolik nefungoval, 
tak jsem ji začala 2× denně posazovat do nálevu z řepíku. 

Snažila jsem se nechávat ji co nejvíce bez plenky, bohužel doma 
nemáme takové teplo, abych ji mohla nechat volně delší dobu 
(momentálně je venku −12 °C). Ani nevím, proč mě napadlo, 
že jí na noc namažu tělo i zadeček právě INTIMISSEM. Možná 
intuice? Obsahuje éterické oleje z  heřmánku, levandule, 
tymiánu, mrkvových semen a  je obohacený o  spousty 
vitamínů.  

JE PROSTĚ SKVĚLÝ!  
1. Krásně voní. 
2. Tlumí bolest, což dokazuje i Emilky dobrá nálada. 
3. Zarudnutí bledne s každou aplikací. 
4. Příjemně zjemní suchá místa na pokožce těla. 
5. Jde sice o intimní balzám, ale pomáhá i na suchou pleť 
v obličeji.

Kateřina Glozová

Bolí? Nebolí!
Masážní lecitinové emulze COPAFLEX, zkušenosti s používáním.

Coby vhodný objekt (v důsledku sportovních aktivit mě bolí kde co) pro testování novinky COPAFLEX jsem 
došel k poznatkům, o které je dobré se podělit.

COPAFLEX se aplikuje velice snadno, na postižené místo se 
nanese takové množství, aby po chvilkové masáži vznikla bílá 
emulze, ta se poté vmasíruje do pokožky. Po aplikaci nezůstává 
kůže mastná, je příjemně vláčná a poddajná.

COPAFLEX jsem užil na dva problémy s pohybovým aparátem:
• 1. Tenisový loket (bolesti loketního kloubu, chronické), 

spojený s drobnými svalovými poraněními v předloktí 
(uzlíky ve svalech). Po cca týdenní aplikaci začala 
bolestivost v lokti ustupovat, uzlíky se také ztrácely. 
V současné době je loket v pořádku, pouze při zvýšené 
zátěži COPAFLEX aplikuji.

• 2. Revmatoidní artritida v rukou, prstech. Jedná se o velice 
nepříjemné bolestivé onemocnění, v kombinaci se 
zvýšenou fyzickou zátěží jsou bolesti takové, že probudí ze 

spánku. Zde používám každý večer, promasíruji celé dlaně, 
prsty a zápěstí. Zvýšenou péči věnuji kloubům prstů. 
Výsledkem pravidelné aplikace je snížení bolestivosti 
subjektivně o 80–90 %, klidný spánek.

V  rámci testování jsem řádově desítky balení přípravku 
COPAFLEX rozdělil mezi fyzioterapeuty, sportující přátele, 
rodinu a obchodní partnery.

Ohlasy jsou velice potěšitelné, při odpovídajících potížích 
a  správné aplikaci bylo vždy pozorováno výrazné zlepšení 
zdravotního stavu.

JR
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Možná vás zarazí, že se jedná o přípravek na zvířata. Ale není 
se čeho bát, jeho použití je bezpečné i  pro nás. INSI SPRAY 
má mnoho výhod a  věřte, že jsem je nejprve testovala na 
sobě jako věrný přísedící u vody a následně i na pana rybáře. 
Na vlastní kůži jsme ho vyzkoušeli a bez obav stříkali i do vlasů 
a na oblečení, protože opravdu nelepí a nemastí. INSI SPRAY je 
totiž přípravek na bázi lihu, proto po jeho aplikaci na pokožku 
a  oblečení nebudete mít pocit mastnoty a  lepkavosti. Další 
výhodou je velice příjemná a nevtíravá vůně po tymiánu, cedru 
a lavandinu. Obsažené éterické oleje vykazují repelentní účinky, 
které hmyzu opravdu nevoní. Ale co je na něm nejlepší, nevadí 
rybám. Bez obav je možné se postříkat a  následně sahat na 
všechno, s čím přijdou ryby do kontaktu.

Naše loňská rybářská sezóna byla díky INSI SPRAY úspěšná. Od 
té doby zaujímá INSI SPRAY své čestné místo v rybářské brašně 
s pruty a dalším nezbytným rybářským vybavením. 

Tak Petrův zdar!

Lucie Kubyncová

Na ryby jedině s INSI SPRAY
Mezi oblíbené koníčky patří rybaření. Osobně vůbec nechápu, proč jsou rybáři často nazýváni tichými 
blázny. Možná je to proto, že dokážou u vody tiše vysedávat několik hodin, čekat na vysněný úlovek a čerpat 
energii z přírody. Sama sice mezi rybáře nepatřím, ale můj přítel ano. Díky němu jsem měla možnost rybaření 
pochopit, přijít mu na chuť a začít rybářům tiše závidět. Je to totiž opravdový balzám na duši a odpočinek od 
všedních starostí. Ale jako všechno, tak i tento balzám má svůj háček. A ten háček se nazývá hmyz! Tyhle malé 
otravné potvůrky sající krev dokážou idylku u vody pěkně znepříjemnit. Místo toho, abychom si vychutnávali 
klid, se nestačíme ohánět. 

Samozřejmě existuje řešení ve formě repelentů, jenže rybáři je 
nechtějí moc používat. Ptáte se proč? Odpověď je jednoduchá. 
Běžně prodávané repelenty jsou hodně aromatické a  po 
nastříkání na pokožku působí lepivým dojmem. A  právě toto 
odrazuje rybáře od jejich použití. Ryby dokážou vycítit aroma 
repelentů ze všeho, na co rybář sáhl, a pak berou daleko méně 

nebo vůbec. Vloni se u nás asi sedmkrát přehnala velká voda, 
komárů bylo více než obvykle. U vody se nedalo téměř sedět. 
Přítel se vracel z  ryb se slovy, že byl zase darovat krev a  brzy 
bude potřebovat transfuzi sám. Nerad používá repelenty, ale 
situace už byla opravdu neúnosná. Proto mi nedalo moc práce 
přemluvit ho, abychom vyzkoušeli INSI SPRAY. 

OCHRANA PŘED HMYZEM



3534

A
ro

m
a

fa
un

a

podávání Harpagofytu začal být dle majitelky výrazně veselejší, 
ochotnější pod sedlem a  nebylo u  něj pozorováno žádné 
kulhání. 

Na otékající končetiny dostali možnost vyzkoušet vyvíjený 
veterinární přípravek COPAFIT. Jedná se o masážní lecitinovou 
emulzi s éterickým olejem z kopaivy, jalovce, hřebíčku, zázvoru, 
rozmarýnu a pepře v základu z kaštanového oleje, arnikového 
oleje a  třezalkového macerátu. Davidovi byly dvakrát denně 
mazány všechny postižené končetiny včetně bouličky po 
zlomenině bodcové kosti. Po týdnu již majitelka pozorovala 
výrazné zlepšení. Otoky končetin se zmenšily a  s  postupem 
času vymizely úplně. Po měsíci se ztratila i boule po zlomenině. 
Dnes mu jsou nohy mazány pouze preventivně párkrát v týdnu 
a zatím je bez otoků.

Co dodat na závěr? Nechci tvrdit, že preparáty HARPAGOFYT 
a  COPAFIT navrací koním křídla, ale Davidovi určitě vrátily 
pořádnou chuť do života a jeho spokojené majitelce úsměv do 
tváře. 

Lucie Kubyncová

P.S.: Jen tak pro zajímavost. 
Babičku bolela kolena, tak si je 
tajně mazala Copafitem. Dnes 
se vyhoupne do sedla jako za 
mlada a společně s Davidem už 
zase skáče přes kaluže.

Příběh Davida
David-M je valach českého teplokrevníka, narozený v červnu 2000. Za svůj život absolvoval několik parkurových 
soutěží a dnes si již užívá zaslouženého odpočinku. Na jaře 2019 utrpěl zlomeninu bodcové kosti na levé hrudní 
končetině. Léčba zlomeniny se obešla téměř bez komplikací, v místě zůstala pouze boulička. Rok po úrazu se 
zúčastnil parkuru nižšího stupně. Přestože byl ve výborné kondici, parkur nedokončil, odmítal poslušnost. Kůň 
začal kulhat, což bylo způsobené nejen věkem, ale především starou zlomeninou bodcové kosti. Davidovi byl 
naordinován klid a odchod do důchodu. Od léta 2020 je využíván jen pro rekreační vyjížďky do přírody. 

I  když si užívá koňského důchodu, občasné kulhání se mu 
nevyhnulo. Navíc mu začaly otékat i  ostatní končetiny, dělaly 
se mu nálevky. Majitelka mu několikrát do roka podávala 
léčebné kúry běžně zakoupenými přípravky na zmírnění 
artrózy, prováděla masáže končetin. Koník na ně nijak výrazně 
nereagoval. 

V lednu 2021 jsem jim nabídla možnost vyzkoušet naši novinku 
HARPAGOFYT prášek. Ten byl Davidovi pravidelně podáván do 
krmiva v dávce jedna čajová lžička na 100 kg živé váhy. Na Davida 
to bylo pět čajových lžiček. Pro lepší využití účinné látky byla 
denní dávka HARPAGOFYTU rozdělena do ranního a večerního 
krmení. Kůň přijímal Harpagofyt i přes jeho hořkou chuť a svou 
vybíravost naprosto bez problému. Zhruba po čtrnácti dnech 
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samozřejmě je třeba vždy respektovat pokyny ošetřujícího 
veterináře, který má přehled o  zdravotním stavu zvířete. 
Z  vlastní zkušenosti bych doporučila vyzkoušet změnu při 
ošetřování píštěle – nezajíždět vatovou tyčinkou, ale pomocí 
injekční stříkačky vyplachovat roztokem Betadine (zředit 
vodou na 10 %, zředěný roztok nepřechovávat delší dobu). 
Lehce promněte, odstraní se a vyplaví nekrotická tkáň. Čištění 
provádějte 2–3× denně. Výplachy provádějte, dokud bude 
možné se do píštěle dostat, aby se vstup nezacelil a nedošlo 
k uzavření infekčního materiálu bez možnosti čištění. 

Pro špatně se hojící rány použijte zpočátku směs éterických 
olejů, kterou si vytvoříte následovně: tymián červený (3 díly) 
+ hřebíček (2 díly) + levandule extra (5 dílů). Tymián a hřebíček 
jsou éterické oleje s  výraznou antibakteriální aktivitou, jsou 
používány i  při ošetřování např. bércových vředů u  lidí. 
Levandule je pak zklidňující, protizánětlivá, regenerační. Vždy 
po vyčištění nakapejte přímo do rány po dobu cca týdne. 
Pokud budou potíže pokračovat, bude zřejmě potřeba provést 
chirurgickou revizi a vyčištění hnisajícího ložiska.

K promazávání jizvy Vám mohu v případě zájmu k vyzkoušení 
zaslat hojivý balzám, který momentálně vyvíjíme. Vhodné je 
také zvolit doplňky krmení pro podporu imunity. Z  našich 
přípravků se jedná o IMUNOFAUNU. Při zánětlivých změnách 
je vhodné krmnou dávku obohatit také o  protizánětlivě 
působící éterický olej z  KOPAIVY v  dávce 1 kapka na 20 kg 
živé hmotnosti denně a pupalkový olej v dávce 1 čajová lžička 
na den. Aplikaci je ideální spojit – vždy do lžičky pupalkového 
oleje přidat kopaivu.

S pozdravem, MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.

Poradna: Ošetřování píštěle u psa
Dobrý den, 
jako Vaše pravidelná a  dlouhodobá uživatelka Vašich 
produktů a v posledním roce produktů i pro psy se obracím 
na Vás s  prosbou o  radu. Mám dotaz, zda máte nějaký 
produkt, který by mohl pomoci naší fence zlatého retrívra 
(teď v březnu bude mít 11 měsíců). Pokusím se Vám stručně 
popsat celý případ.

V říjnu loňského roku se fence na krku udělala „boule“ (příčinou 
byl zřejmě nějaký cizí předmět - kousek klacku apod.), která 
se zvětšovala, léčena byla ATB. Léčba nepomohla, v prosinci 
podstoupila operaci, kdy byla odebrána všechna „špatná“ 
tkáň a zbytek se opět léčil ATB. Rána se celkem hezky zahojila 
(ne celá). Používala jsem Váš HELP BALZAM. V části rány se 
udělala píštěl, ze které vytéká stále hnis. Veterinář odebral 
vzorek a  poslal do laboratoře, aby zjistil citlivost bakterií. 
Výsledky z  laboratoře Vám posílám v  příloze. Veterinář 
rozhodl, že zatím nebudeme nasazovat další ATB a nyní máme 

nasazenou léčbu roztokem hypermanganu, kdy vatovou 
tyčinkou namočenou v roztoku zajíždíme do rány a vytíráme 
(samozřejmě velmi opatrně, aby se nepoškodila kůže atd.). Po 
6 dnech se mi ale nezdá, že by došlo k výraznému zlepšení.

 A protože s Vašimi produkty mám nejlepší zkušenosti, tak se 
na Vás obracím, zda by i  na tyto bakterie (viz příloha) mohl 
pomoci nějaký Váš produkt. Přemýšlela jsem o  CANDIOLU, 
který používáme při bolesti v  krku a  na trávicí potíže, ale 
nevím, zda a jak jej použít u psa.

A ještě prosím o doporučení nějaké masti následně na zahojení 
jizvy (jizva je cca 10 cm dlouhá). 

Moc předem děkuji za Vaše rady. Jsem připravena je ihned 
v praxi vyzkoušet. Přeji Vám i Vašemu kolektivu krásné jarní dny. 

S pozdravem, V. Š.
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Poradna: Co na asijské berušky    
Vážení, měla bych na Vás dotaz ohledně asijských berušek, 
které každoročně trápí můj byt. Objevují se v  rámech oken 
v kuchyni, a i když jsem použila několikrát parní čistič k jejich 

eliminaci, stejně je mám na stejném místě znovu. Bylo by 
možné použít něco na jejich odpuzení na bázi éterických olejů 
nebo něčeho podobného od Aromafauny?

Děkuji předem za Vaši odpověď. 
S pozdravem S.

Vážená paní Simono,
v současnosti bohužel vlastní zkušenosti týkající se efektivity 
éterických olejů proti asijským beruškám nemáme. Nicméně 
vzhledem k tomu, že se v rámci Evropy i Ameriky tento hmyz 
vyskytuje ve stále větším množství, bylo již vysledováno, že 
na ně repelentně působí zejména éterické oleje z  borovice, 
eukalyptu, citronely, citronu, máty a hřebíčku.

Tyto složky jsou obsaženy v přípravku na lihové bázi TROPFI 
SPRAY nebo INSI-SPRAY. Lze jej nastříkat na záclony, rohožky, 
koberce nebo na nějakou látku a  nechat odpařovat u  místa, 
kudy brouci nejčastěji pronikají do domu. Další možností 
by bylo použít směsi éterických olejů TROPFINOL nebo 
GELSINEX a vytvořit si 20% sprej s lihem.

Jenom upozorňuji, že éterické oleje samotné nebo ve směsi 
v lihu mohou poškozovat některé povrchy (lakovaný nábytek, 
plasty) – pokud byste tedy chtěla tyto přípravky vyzkoušet, 
otestujte si nejdříve povrchy/látky, kam budete aplikovat.

Samotné neředěné éterické oleje nebo směsi TROPFINOL 
a  GELSINEX můžete samozřejmě využít i  do difuzéru nebo 
nebulizéru.

Budu ráda za informaci, zda naše přípravky pomohly. 

S pozdravem, MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.

Poradna: Zklidnění psa
Dobrý den, paní doktorko,
ráda bych se zeptala na doporučení produktu z řady Aromafauna 
pro našeho pejska. Je to kříženec z útulku, 8 let, cca 16 kg, krmen 
granulemi za studena lisovanými. Má sklony ke kvasinkovým 
infekcím uší, kapali jsme mu CANDIEAR s výrazným efektem. 
Nyní kapu FAUNA OTIS, ouška se krásně čistí, a pejsek dokonce 
již nemá panickou hrůzu z kapek do uší :-) 

Vzhledem k  tomu, že je od malinka navyklý být i  několik 
hodin sám, zvládá to i  na svůj věk velice dobře. I  přesto se 
občas stane, že špatně snáší odchod některého z  nás do 
zaměstnání... Můžete mi prosím doporučit nějaký produkt pro 
eliminaci stresu?

Děkuji předem za odpověď a  přejeme spoustu spokojených 
domácích mazlíčků.

S pozdravem, Lenka

Vážená paní Lenko, 
určitě je možné využít působení éterických olejů s uklidňujícím 
účinkem. V  naší nabídce pro tento účel naleznete směs 
éterických olejů FAUNA HAPPY. Při kritické situaci kápněte 
kapku třeba do náprsenky nebo dejte kapku přímo do tlamy. 
Uklidňující éterické oleje (kozlík a meduňka) jsou použity také 
v lihovém spreji TOMMY LOVE, který můžete nastříkat třeba 
do vzduchu, na dečku nebo pelíšek… Je možné využít i  tzv. 
Bachovy esence. 

Pokud by se jednalo o soustavný problém, bylo by jej potřeba 
řešit výcvikem a  režimovým opatřením (např. ráno před 
odchodem delší procházkou, aby byl pejsek vyřáděný, měl by 
mít dostatek hraček na zabavení atd.)

Děkuji za zprávu ohledně Vaší spokojenosti s  přípravkem 
CANDIEAR, budu ráda za informace, zda i  tentokrát naše 
přípravky pomohly.

S pozdravem, MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.
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Termíny kurzů AKH – ll. pololetí 2021
1.– 3. 10. 2021 Základní kurz Brno
Školitel: Karel Hadek, Vlastimila Kolarčíková 
Kontakt: Pavel Vozdek 
Telefon: +420 776 077 314 
Email: info@kurzynow.cz, vozdek@umeni-masaze.cz  
Web: www.kurzynow.cz 

8. –10. 10. 2021 Základní kurz Ostrava
Školitel: Karel Hadek, Vlastimila Kolarčíková 
Kontakt: Vlastimila Kolarčíková 
Telefon: +420 603 286 335 
Email: vlastimilakolarcikova@seznam.cz

15. –17. 10. 2021 Základní kurz Praha
Školitel: Karel Hadek, Vlastimila Kolarčíková 
Kontakt: Drahomíra Vaculová 
Telefon: +420 737 312 571 – večer 
Email: kurzypraha@seznam.cz, vaculovadrahomira@seznam.cz  
Web: www.zdravuska2.webnode.cz       

Zavíječ jako zkáza krušpánků
Zdobí vaši zahradu živý plot z buxusů? Pak byste měli mít oči dokořán! V posledních letech jsou právě 
buxusy ve velkém napadány nenápadným, ale velmi agresivním škůdcem. 

Buxus neboli zimostráz vždyzelený je stálezelený keř. Jeho 
původní domovinou bylo Středomoří, postupně se však 
dostal do Čech, kde se stal oblíbenou okrasnou dřevinou. 
Zahrádkáři si ho zamilovali pro jeho stálezelený svěží vzhled 
a  snadnou údržbu. V  posledních letech je ale chlouba 
zahrádkářů a  zámeckých zahrad decimována nenápadným 
škůdcem zavlečeným z  východní Asie. Housenky zavíječe 
zimostrázového hodují výhradně na buxusech, na kterých 
spořádají mladé výhonky i listy. Zavíječ je obrovský hladovec, 
který je schopný svou nenasytností zahubit celý keř a nezabere 
mu to ani moc času. Housenky zavíječe jsou navíc velmi 
zákeřné. Napadají hustý keř zevnitř a  postupně se prožírají 
na povrch rostliny. Takže než si všimnete, že je váš buxus 
napadený, bude mít na kahánku. Proto je nezbytné věnovat 
buxusu hodně pozornosti.

Jak poznáte, že je váš buxus v nebezpečí? Zavíječová sezóna 
trvá přibližně od března do října. Během tohoto období je 
vhodné buxusy rozhrnovat a  důkladně prohlížet. Pokud se 
v  keři objeví drobné, husté, nepravidelné pavučinky, dorazil 
nezvaný host i  k  vám. Samozřejmě můžete zpozorovat 
samotné housenky s černými pruhy na hřbetě, lesklou černou 
hlavou a řídkými chloupky.

Z  vlastní zkušenosti vím, že zbavit se tohoto žravého 
škůdce není vůbec jednoduché. Ano, na trhu najdete řadu 
chemických pesticidů, které zavíječe hned zahubí, ale jejich 
vliv na životní prostředí může napáchat víc škody než samotný 
zavíječ. Pokud pesticid aplikujete na buxus v  době květu, je 

velká pravděpodobnost, že jím zasáhnete i včely, které buxus 
opylují. Pro včelu může být takový zásah fatální. Chemické 
pesticidy mohou být nebezpečné i  pro vaše děti a  domácí 
mazlíčky.

Ale jak ty žravé potvůrky rychle zastavit? Nám pomohly 
zahradní nůžky, kterými jsme keře ostříhali na minimum. 
Tím jsme zneškodnili stávající housenky. Následně jsme 
opakovaně aplikovali přípravek INSECT-STOP, který 
odpuzoval potenciální škůdce od našich buxusů. Výhodou 
tohoto přípravku je jeho šetrnost k  životnímu prostředí. 
Škůdce nehubí, ale odpuzuje. Díky svému složení neohrožuje 
vaše blízké, ani domácí mazlíčky a  jeho tymiánovou vůni si 
rychle oblíbíte. Za pár týdnů buxusy nasadily nové výhonky 
a začaly se postupně zotavovat. Od té doby je dvakrát měsíčně 
důkladně prostřikujeme INSECT-STOPEM. 

Pokud odhalíte napadení škůdcem na samém počátku a  je 
vám líto keř hned stříhat, můžete použít INSECT-STOP 
následujícím způsobem s odstupem 5–7 dní: 

1. dávka - 10 ml přípravku na 1 l odstáté vody, 
2. dávka - 15 ml přípravku na 1 l odstáté vody, 
3. dávka -  15 ml přípravku na 1 l odstáté vody.

Při aplikaci postupujte dle návodu a  průběžně kontrolujte 
stav keře.

Iva Šimonková
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ík OPALOVACÍ OLEJE

Kód
zboží 5% sleva

Kč

100 ml E 200 ml G

2601 SPECIÁLNÍ TĚLOVÝ OLEJ SPF 4 251 427

2602 OPALOVACÍ OLEJ SPF 6 390 624

2603 OPALOVACÍ OLEJ SPF 10 420 672

2604 OPALOVACÍ OLEJ SPF 15 480 768

2605 OPALOVACÍ OLEJ SPF 20 506 815

2610 LECISON 337 539

2606 PANTESON 463 695

LECITINOVÉ KRÉMY

Kód
zboží 5% sleva

Kč

50 ml D 100 ml E

2007 ELEUTHEROCOCC 387 588

2008 ELEUTHEROCOCC SPF 6 443 673

2024 GELEE ROYALE – s mateří 
kašičkou 447 679

2043 LECIDERMA SHEA LAVENDEL 473 710

2046 LECIDERMA SHEA LAVENDEL 
SPF 6 514 792

2042 LECIDERMA SHEA NEUTRAL 397 597

2049 LECIDERMA SHEA NEUTRAL 
SPF 6 437 677

2044 LECIDERNA SHEA ROSE 639 958

2047 LECIDERNA SHEA ROSE SPF 6 684 1050

2045 LECIDERMA SHEA SANTAL 583 1050

2048 LECIDERMA SHEA SANTAL 
SPF 6 624 957

2041 LECIDERMA SHEA SUPRA 423 639

2053 LECIDERMA SHEA SUPRA 
SPF 6 463 728

2054 LECIDERMA GIRL 381 572

2055 LECIDERMA BOY 363 545

EXKLUZIVNÍ REGENERAČNÍ 
OBLIČEJOVÉ OLEJE BPJ

Kód
zboží 5% sleva

Kč

30 ml Z

1912 HEŘMÁNKOVÝ BPJ 1083

1921 JASMÍN BPJ 592

1922 JASMÍN SPF 6 629

1913 NEROLIOVÝ BPJ 1213

1915 NEUTRÁLNÍ BPJ 722

1917 ROSEA BPJ 1067

1914 SANTÁLOVÝ BPJ 1204

REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ KRÉMY

Kód
zboží 5% sleva

Kč

50 ml D 100 ml E

2025 AKNETTE 330 527

2026 AKNETTE SPF 6 360 546

2031 ALOE VERA 416 644

2017 APISAN 413 579

2003 CITRONOVO ‑MRKVOVÝ 347 556

2027 CITROSE 340 545

2014 LEVANDULOVÝ 357 535

2015 LEVANDULOVÝ SPF 6 372 576

2016
MATEŘÍDOUŠKOVÝ/
QUENDEL 343 549

2039 NEROLI 436 698

2018 OLIVOVÝ 286 457

2019 OLIVOVÝ SPF 6 355 532

2022 ROSEANA 484 726

2023 ROSEANA SPF 6 533 800

2011 SANTALIA 299 509

2012 SANTALIA SPF 6 332 564

2050 SENSISHEA 208 333

2033 SHEA ‑MELLISEA 361 541

2032 TAMANU ‑DERM 699 1099

2028 TANADERM 249 398

2029 TEA TREE 216 324

2030 TEA TREE SPF 6 234 359

OŠETŘENÍ VLASŮ A POKOŽKY HLAVY

Kód
zboží 5% sleva

Kč

100 ml E 200 ml G

1406 HAARETOL 343 549

1421 SEBOÖL 337 472

1401 VLASOVÉ TONIKUM KOMONICOVÉ 223

1404 VLASOVÝ MYCÍ OLEJ (mast./norm.) 328 492

1405 VLASOVÝ MYCÍ OLEJ (suché/norm.) 328 492

1402 HAARETTE Q 898

1403 LUPISAN 239     

1420 SEBOSAN 376

2801 APILINE 267 427

NOSNÍ OLEJE

Kód
zboží 5% sleva

Kč

10 ml B 20 ml C 50 ml D

1603 DONOSOL 391

1604 LECINOS 405

1601 NOSNÍ OLEJ 235 377

1602 NOSNÍ OLEJ BABY 240 384 768

REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE

Kód
zboží 5% sleva

Kč

30 ml Z
1916 ALIPIA 444
1901 ALOE VERA 307
1920 ALOE VERA SPF 6 347
1902 ARNIKA 299
1903 ARNIKA SPF 6 338
1919 AVOKÁDO 295
1904 AVOKÁDO SPF 6 335
1909 GERADERM 345

1907 LEVANDULOVO ‑MRKVOVÝ 366

1908 LEVANDULOVO ‑MRKVOVÝ SPF 6 407

1911 NEUTRÁLNÍ 301

1910 YLANG ‑YLANG 375

Jediný platný ceník je na našem e -shopu www.eshop.karelhadek.eu

Ceník 
Sleva se týká všech označených přípravků a platí od 7. 5. 2021 do 30. 5. 2021 do 23.59 hodin.

SPRCHOVACÍ OLEJE

Kód
zboží 5% sleva

Kč

100 ml E 200 ml G

1102 BOROVICOVÝ 299 419

1103 CITRONOVÝ 310 434

1109 ČAJOVNÍKOVÝ 286 400

1104 FRISCH 299 419

1113 GRAPEFRUITOVÝ 291 408

1117 HVĚZDA 286

1116 JALOVCOVÝ 302 423
1105 LEVANDULOVÝ 305 427

1114 MEDUŇKOVÝ 292 408

1110 NEUTRÁLNÍ 251 351

1106 ROZMARÝNOVÝ 346 484

1107 SANTÁLOVÝ 330 462

1112 ŠALVĚJOVÝ 301 421

1108 Z CITRONOVÉ RŮŽE 296 421

1111C
SADA SPRCHOVACÍCH 
OLEJŮ 12 × 20 ml:  627  

PŘÍPRAVKY NA INTIMNÍ HYGIENU

Kód
zboží 5% sleva

Kč

100 ml E 200 ml G

OLEJE
1202 HY ‑INTIMA (pro ženy) 263 368
1203 HY ‑INTIM H (pro muže) 263 368

1205 HY ‑INTIM SET 2 × 100 ml: 509 
2 × 200 ml: 661

1209 SADA INTIM 628

KRÉMY
50 ml D 100 ml E

1204 INTIMISS 406 690
1206 FEMISHEA 473 803
1211 GENISAN 506 860

KOUPELOVÉ OLEJE

Kód
zboží 5% sleva

Kč

100 ml E 200 ml G

1002 BOROVICOVÝ 307 430

1003 CITRONOVO ‑KAFROVÝ 324 454

1004 EUKALYPTO ‑TYMIÁNOVÝ 360 530

1020 GRAPEFRUITOVÝ 353 495

1006 JALOVCOVÝ 404 566

1021 JEŽÍŠEK 375 524

1007 LEVANDULOVÝ 308 431

1008 MANDARINKOVÝ 261 366

1009 MEDUŇKOVÝ 296 415

1017 NEUTRÁLNÍ 308 351

1015 PAČULIOVÝ 345 483

1010 PELARGÓNIOVÝ 594 832

1011 ROZMARÝNOVÝ 394 551

1019 ŠALVĚJOVÝ 371 519

1012 TYMIÁNOVÝ 337 472

1013 YLANG ‑YLANG 518 726

1014 Z CITRONOVÉ RŮŽE 345 483

1016 Z RŮŽOVÉHO DŘEVA 358 501

1018C SADA KOUPELOVÝCH OLEJŮ 18 × 20 ml  706    

HY ‑OLEJE NA OMÝVÁNÍ OBLIČEJE
Kód

zboží 5% sleva Kč
100 ml E 200 ml G

1301 HY ‑OLEJ NA HOLENÍ 314 472

1302 HY ‑OLEJ NA ODSTR. MAKE ‑UPU 299 449

1306 HY ‑OLEJ NEUTRÁLNÍ 299 449

1303 HY ‑OLEJ SANTÁLOVÝ 354 531

1304 HY ‑OLEJ YLANGOVÝ 340 510

1305 HY‑OLEJ Z RŮŽOVÉHO DŘEVA 322 483

1980 LIPIO KARLOFF 355 531

1317 ATLAS TONIKUM PO HOLENÍ 212

1212 PRESHEA 533 906
1213 LUCALEN 362 543
1214 MONTANISS 391 586

DEODORANTY
200 ml G 500 ml P

1208 HAPPY ‑DEO 455 910
1216 ANTIINSEKT SPRAY 377 754

50 ml 100 ml
1215 DEOMAN 157 283

PŘÍPRAVKY NA OŠETŘENÍ ZUBŮ A ÚSTNÍ 
DUTINY

Kód
zboží 5% sleva

Kč

100 ml E 200 ml G

1507 BABY ‑DENT 286 429

1503 DENTAROM 176 299
1505 HALITOSAN 385
1506 KARIOSAN 210 315
1504 ZUBNÍ OLEJ 284 426

6,5 ml Y 30 ml Z

1501 HERPILAN 269 601

1502 LIPPEA SPF 222 596
1508 TANALIP 212 580

PŘÍPRAVKY NA OŠETŘENÍ  NOHOU

Kód
zboží 5% sleva

Kč
100 ml E 200 ml G

1811 DEOBOTAS 238 381
1801 DEO PROFUSS 181 289
1804 KOUPELOVÝ OLEJ NA NOHY 301 421
1805 MASÁŽNÍ OLEJ NA NOHY 419 587
1806 MYKOSAN ‑N 988

2728 PREVENTY 450 630

50 ml D 100 ml E
1808 LYMPHA ‑PACK W/O 330 462
1802 PEDI ‑DERM G10 163 228
1803 MYKOSAN‑H, plíseň pokožky 270 451

Tento ceník nabývá platnosti dne 1. 5. 2021.  Všechny předešlé ceníky tímto dnem pozbývají platnosti. Vzhledem k neustálému 
pohybu cen surovin na světových trzích je nutno považovat ceny v tomto ceníku jen za informativní.  
Jediný platný ceník je na našem e -shopu www.eshop.karelhadek.eu
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ík 2732 Dr. VOŠTĚP 444 711

2735 LECITOL LINDENOL 269 457

2721 LECITOL MCS ‑N 92 166

2719 LECITOL NEUTRAL SUPER 281 506

2716 LECITOL NEUTRAL Z 193 348

2723 LECITOL ROYALE 330 561

2737 LECITOL WALO 313 532

2736 LECITOL YLJA 345 586

2710 LEVANDULOVÝ 286 487

2711 MANDLOVO ‑TŘEZALKOVÝ 273 465

2724 NEUTRÁLNÍ 240 408

2717 PMS (uklidňující) 561 1010

2720 SKOŘICOVÝ 276 470

2712 THERMOTON 533 906

2727 SADA MASÁŽNÍCH OLEJŮ 12×20 833

MASÁŽNÍ KRÉMY A BALZÁMY

Kód
zboží 5% sleva 50 ml D 100 ml E

2701 CALEN B 258 415
2704 CALEN K 282 449

2739 BORO ‑BORO balsám 261 418

2731 SCHOKO PACK 261 389
2705 TENARENE AKUT 281 441
2706 TENARENE SUPER 451 708

SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVKY
Kód

zboží 5% sleva Kč
100 ml E 200 ml G

2830 ATOSAN ‑LECI 461 645
1810 DEKUBITOL Spec. těl. olej 513 873
1809 DEPILOL 284 455
2803 HEMOSAN 298 477
2733 NARBENOL 524

5 ml 30 ml
2823 ONRIT 56 279

50 ml D 100 ml E
2020 ARADEA 450
2002 ATOP ‑DERM 314 472
2821 ATOPINAL 331 464
2062 BODY SALVIA 280 447
2725 CHINA BALSAM 557 734

2740 JOSHEA 432 692

2804 MOLUSAN 432 413

2001 MONTANA 269 403
2807 PROATEM balzám 406 690

2808 SALTERICA 162 243

2822 SHEA VITA 129 181

2726 THERMO ‑BALSAM 330
2802 WINTERSHEA 290 464

SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVKY – OLEOSOL
Kód

zboží 5% sleva
Kč

100 ml E 250 ml H
2809 OLEOSOL BAL 132 265

2810 OLEOSOL JAGR 152 305

2811 OLEOSOL CELLU 167 333

2812 OLEOSOL PEDI 165 331

PŘÍRODNÍ PARFÉMY – PENTAGRAM

Kód
zboží 5% sleva

Kč
3 ml R 50 ml D

4951 DŘEVO – SOUCITNOST 123 1581
4952 OHEŇ – LÁSKA 121 1562
4953 ZEMĚ – EMPATIE 125 1666
4954 KOV – ÚCTA 64 831
4955 VODA – MOUDROST 121 1581

PARFÉMY

Kód
zboží 5% sleva Kč

3 ml R 30 ml Z
4908 VALENTINE – Unisex parfém 50 312
4909 KLEOPATRA – Dámský parfém 54 312
4910 FARAO – Pánský parfém 37 251
4911 MAGIC – Dámský parfém 55 312
4912 LILIEN – Dámský parfém 48 312
4913 VIOLA – Dámský parfém 65 357
4914 CARLOSS – Parfém pro muže 189 961

PŘÍRODNÍ PARFÉMY – ČAKROVÉ
Kód

zboží 5% sleva
Kč

3 ml R 50 m D

4901 č. 1 MULADHARA ‑KOŘENOVÁ 42 305

4902 č. 2 SVADHIŠTHANA ‑SAKRÁLNÍ 53 482
4903 č. 3 MANIPURA ‑EMOČNÍ 68 705
4904 č. 4 ANAHATA ‑SRDEČNÍ 73 947

DĚTSKÁ SÉRIE
Kód

zboží 5% sleva Kč
50 ml D 100 ml E

2034 BABY K heřmánkový 225 315
2035 BABY L levandulový 216 302

100 ml E 200 ml G
2708 DĚTSKÝ masážní olej 248 372
2709 FENYKLOVÝ masážní olej 299 508
1005 HEŘMÁNKOVÝ Dětský koupelový olej 296 414
1207 MANDLOVÝ umývací olej 277 387
2713 MUTTISOFT 316 537
1150 CITRONEK Dětský mycí olej 263 395
1151 FENYKLÁČEK Dětský mycí olej 263 398
1152 MELINKA Dětský mycí olej 263 395
1153 MARINKA Dětský mycí olej 263 391
1154 EMI Dětský intimní mycí olej 210 401
2080 CITRONEK Dětská lecitinová emulze 210 316

2081 FENYKLÁČEK Dětská lecitinová emulze 210 316

2082 MELINKA Dětská lecitinová emulze 210 316
2083 MARINKA Dětská lecitinová emulze 210 324
2750 CITRONEK ‑ DĚTSKÁ SADA 547
2751 FENYKLÁČEK ‑ DĚTSKÁ SADA 547
2752 MELINKA ‑ DĚTSKÁ SADA 547
2753 MARINKA ‑ DĚTSKÁ SADA 547
2754 DĚTSKÁ SADA LECITINOVÁ 405

2755 SADA DĚTSKÝCH MYCÍCH OLEJŮ 
5x20 ml 303

10 ml B 20 ml C
1602 NOSNÍ OLEJ BABY 240 384

2729c SADA BABY – testovací 8 ks 495

REGENERAČNÍ PLEŤOVÉ MASKY
Kód

zboží 5% sleva Kč
50 ml D 100 ml E

2405 AKTIDERMA LY 322 484
2401 JOJOBA 255 357
2402 LECITHIN W/O 314 439
2403 NATURALIA W/O 298 417

MASÁŽNÍ OLEJE
Kód

zboží 5% sleva Kč
100 ml E 200 ml G

2714 CAYATHERM 450 765

2722 COSETTE 626 1064

Jediný platný ceník je na našem e -shopu www.eshop.karelhadek.eu

LIPIO ‑SÉRA

Kód
zboží 5% sleva

Kč

35 ml S 30 ml Z

1957 ALBIDERM 526

1956 CEDR ATLAS 421

1966 CEDR ATLAS SPF 6 462

1953 HEŘMÁNEK 491

1955 LEVANDULE 416

1965 LEVANDULE SPF 6 464

1958 LMP 392

1968 LMP SPF 6 442

1950 NEUTRÁLNÍ 362

1960 NEUTRÁLNÍ SPF 6 403

1951 RŮŽE 758

1961 RŮŽE SPF 6 801

1954 RŮŽOVÉ DŘEVO 410

1952 SANTÁLOVÉ DŘEVO 615

1962 SANTÁLOVÉ DŘEVO SPF 6 661

FLUID – GOTHEA

Kód
zboží 5% sleva

Kč

30 ml Z

1970 GOTHEA AMO 1558

1972 GOTHEA DREAM 631

1971 GOTHEA ROY 1750

ZÁKLADNÍ KRÉMY

Kód
zboží 5% sleva

Kč

50 ml D 100 ml E

2301 DERMISOFT 181 244

2302 NATURALIA 236 330

2303 SHEA BUTTER 287 402

PROGRAM SALTIA

Kód
zboží 5% sleva

Kč

50 ml D 100 ml E

2036 SALTIA 239

2037 SALTIA BN 360 612

2404 SALTIA W/O 284 398

2518 ROZMARÝNOVÉ Pleťové tonikum 148 310
2522 RŮŽOVÉ Pleťové tonikum 221 465
2520 YLANGOVÉ Pleťové tonikum 148 310

PŘÍPRAVKY NA OŠETŘENÍ RUKOU

Kód
zboží 5% sleva Kč

20 ml C 500 ml D
1706 CITRIO Mycí olej 20 413
1707 DESINFI Mycí olej 22 450
1708 SENSITIV Mycí olej 28 564

10 ml B 30 ml Z
1701 ELASTOSAN – olej na nehty 194 485

50 ml D 100 ml E
1710 LECIO ‑MAJO 257 514
1704 SHEADERM 410
1702 REA 208 291
1703 MYRHEA 214 300
1705 BALNARU TH 322
6622 KRÁSNÉ RUCE – sada 796

WOMAN THERAPY

Kód
zboží 5% sleva Kč

100 ml E 200 ml G
1001 CELLU ‑THERAP Koupelový olej 495 693
1101 CELLU ‑THERAP Sprchovací olej 386 541
2707 CELLU ‑THERAP Masážní olej 360 504

50 ml D 100 ml E
2702 CELLU ‑THERAP Masážní krém 342 547
2730c SADA CELLU ‑THERAP testery 4 ks 315

100 ml E 200 ml G

1038 MENOTON Koupelový olej 404 566

1138 MENOTON Sprchovací olej 315 440

2738 MENOTON Tělový olej 427 598

h2741c SADA MENOTON 252

SPECIÁLNÍ PROGRAM COUPEROSE

Kód
zboží 5% sleva Kč

30 ml Z 50 ml D

2004 ALTHEA Regenerační krém 450

2005 ALTHEA SPF 6 Regenerační krém 486

1905 ALTHEA Regenerační olej 391

1906 ALTHEA SPF 6 Regenerační olej 430

OČNÍ KRÉMY
Kód

zboží 5% sleva
Kč

15 ml T
2203 LECI ‑CARRE 385
2202 SHEA ‑CARRE N 345
2201 SHEA ‑CARRE R 389

TĚLOVÉ KRÉMY A OLEJE

Kód
zboží 5% sleva

Kč

50 ml D 100 ml E

2060 BODYEM NEUTRAL 210 315

2061 BODYEM ROY 235 353

100 ml E 200 ml G
2070 LECITINIA BODY BALM 206 332
2071 LECITINIA BODY MONTANA 224 365
2072 LECITINIA BODY MAN 423
2090 MOSKYTOL 293 463

BYLINNÉ PLEŤOVÉ VODY

Kód
zboží 5% sleva

Kč

200 ml G 500 ml 
P

2501 CITRONOVÁ Pleťová voda 128 294
2508 ČAJOVNÍKOVÁ Pleťová voda 128 294
2502 HŘEBÍČKOVÁ Pleťová voda 128 294
2503 JALOVCOVÁ Pleťová voda 128 294
2504 LEVANDULOVÁ Pleťová voda 128 294
2505 ROZMARÝNOVÁ Pleťová voda 128 294
2506 RŮŽOVÁ Pleťová voda 204 470
2500 VRATIČOVÁ Pleťová voda 162 321
2507 YLANG Pleťová voda 128 294

BYLINNÁ PLEŤOVÁ TONIKA

Kód
zboží 5% sleva Kč

200 ml G 500 ml P
2524 BOY Pleťové tonikum 160 320
2523 GIRL Pleťové tonikum 158 317
2509 CITRONOVÉ Pleťové tonikum 148 310
2521 ČAJOVNÍKOVÉ Pleťové tonikum 148 310

2510 ELEUTHEROCOCC‑PROPOLISOVÉ 
Pleťové tonikum, 70% alkoholu 278 595

2513 HŘEBÍČKOVÉ Pleťové tonikum 148 310
2514 JALOVCOVÉ Pleťové tonikum 148 310
2516 LEVANDULOVÉ Pleťové tonikum 148 310
2517 MĚSÍČKOVÉ Pleťové tonikum 193 404

Jediný platný ceník je na našem e -shopu www.eshop.karelhadek.eu
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en

ík 4089 MIMOZA 369 779
4051 MYRHA 458 734
4090 NEROLI 1040 2299
4059 PIMENTOVNÍK 534 903
4122 PLUMÉRIE ABSOLUE 1083 2209
4091 RŮŽE 2381 5149
4092 ŘEBŘÍČEK 623 1392
4068 SANTÁLOVÉ DŘEVO 943 2126
4093 SLAMĚNKA 659 1318
4094 VANILKA 819 1864

SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ
Kód

zboží 5% sleva Kč
10 ml B 20 ml C

4201 AFRODIZIAKÁLNÍ 235 376
4228 ANEMOSOL 156 271
4205 ANTICHRAPIN 238 380
4206 ANTIINSEKT 198 317
4207 ANTINIKOTIN 247 402
4224 ANTIOXI 465
4208 ANTIRAUCH 219 350
4229 AROMA baby 167 269
4220 AROMA ‑BUDÍK 243 389
4202 AROMECLIMA 189 303
4219 ATEMOL 253 404
4226 BRONOL 223 360
4209 CANDIÖL 284 454
1201 CANDISAN 301 482
4221 CHINA 213 341
4014 CITRONOVÁ RŮŽE 219 351
4211 DOBRÝ DEN 168 268
4203 HARMONIE 268 428
4216 INSEKTOL 193 309
4046 MEDUŇKA INDICUM 130 208
4223 MOLUNOL 273 447
4225 MOTTENOL 129 207
4217 NELINOL 286 457
4204 NOC LÁSKY 403 645
4212 RELAXAČNÍ 488 780
4213 SENNÉ KVĚTY 157 251
4210 THYMION 287 454
4214 UŠLECHTILÉ DŘEVO 248 397
4215 UVOLŇUJÍCÍ 189 303
4218 VIROSAN 256 410

5035 SLUNEČNICOVÝ OLEJ LZT 48 103
5016 SOJOVÝ OLEJ LZT 95 156
5017 Z JADER HROZNŮ LZT 129 239
5019 Z MERUŇ. PECEK LZS 288 534
5020 Z PŠENIČNÝCH KLÍČKŮ LZS 302 569
5013 Z RÝŽOVÝCH KLÍČKŮ LZS 133 258
5023 Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ LZT 130 271
5043 Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ PRA 258 505

KOSMETICKÁ MÁSLA
Kód

zboží Bez slevy Kč
100 ml E 250 ml H

5029 BAMBUCKÉ MÁSLO 113 226

5026 KAKAOVÉ MÁSLO (v gramech) 188 376

5025 MANGOVÉ MÁSLO 288 576

ROSTLINNÉ OLEJOVÉ MACERÁTY
Kód

zboží Bez slevy Kč
115 ml U 215 ml V

5209 ALOE VERA 284 443
5201 ARNIKOVÝ 391 625
5202 KAŠTANOVÝ 236 377
5203 MĚSÍČKOVÝ 271 433
5208 TŘEZALKOVÝ C10 248 396
5211 TŘEZALKOVÝ M10 266 426
5207 TŘEZALKOVÝ O10 258 413
5204 TŘEZALKOVÝ S10 248 396
5205 TŘEZALKOVÝ W10 567 907

VITAMÍNY
Kód

zboží Bez slevy Kč
20 ml C 50 ml D

5101 LECITIN SUPER 239 478
5102 PANTHENOL 79 158
5103 VITAMIN A 248 496
5104 VITAMIN E 201 402

PENTAGRAMOVÉ SMĚSI
Kód

zboží 5% sleva Kč
2 ml O 5 ml A

4851 DŘEVO  – SOUCITNOST 421 962
4852 OHEŇ  – LÁSKA 468 950
4853 ZEMĚ  – EMPATIE 495 1016
4854 KOV  – ÚCTA 219 494
4855 VODA  – MOUDROST 180 566

4850 SADA PENTAGRAM.  
SMĚSÍ 5 × 1694 3576

4232 VŮNĚ SPÁNKU 202 318
4231   JARNÍ KVÍTÍ 261 425

10 ml 5 ml
4230   PŘÍCHOD JARA 693 349

30 ml Z 50 ml D
5600 AROMISAN 274
2805 PROAPINOL 280

SMĚSI ÉO SAUNA
Kód

zboží 5% sleva Kč
10 ml B 20 ml C

4401 ČÍNSKÁ SAUNA 362 579
4402 FINSKÁ SAUNA 292 468
4404 HORSKÁ SAUNA 334 534
4405 JAPONSKÁ SAUNA 314 502
4406 LESNÍ SAUNA 286 458
4409 POLÁRNÍ SAUNA 411 658
4412 RUSKÁ SAUNA 313 501
4410 SAUNA RELAX 315 504

ROSTLINNÉ OLEJE
Kód

zboží Bez slevy Kč
30 ml V 115 ml I

5040 AMARANTOVÝ OLEJ LZS 249 920
5041 ARGANOVÝ OLEJ LZS 129 416
5003 BRUTNÁKOVÝ OLEJ LZS 139 396
5005 JOJOBOVÝ OLEJ LZS (DPH 21%) 129 428
5011 PUPÁLKOVÝ OLEJ LZS 129 373
5018 Z ČERNÉHO KMÍNU LZS 139 430
5022 Z JADER ANDSKÉ RŮŽE LZS 229 773
5021 Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ LZS 129 371

215 ml V 500 ml I
5002 AVOKÁDOVÝ OLEJ 181 346
5004 DÝŇOVÝ OLEJ LZS 371 700
5024 KARITÉ (SHEA OLEJ) 145 271
5042 KOKOSOVÝ OLEJ LZS 260 497
5031 KONOPNÝ OLEJ LZS 287 603
5006 LNĚNÝ OLEJ LZS 104 208
5007 MAKADAMIOVÝ LZS 198 407
5039 MANDLOVÝ OLEJ LZS 260 480
5009 MANDLOVÝ OLEJ LZT 89 166
5010 OLIVOVÝ OLEJ LZS 145 275
5012 RICINOVÝ OLEJ LZS (DPH 21%) 143 279
5014 SEZAMOVÝ OLEJ LZT 130 242
5015 SLUNEČNICOVÝ OLEJ LZS 110 206

Jediný platný ceník je na našem e -shopu www.eshop.karelhadek.eu

4905 č. 5 VIŠUDDHI ‑KOMUNIKAČNÍ 59 553

4906 č. 6 ADŽŇA ‑INTUIČNÍ 70 732

4907 č. 7 SAHASRARA ‑KORUNNÍ 55 514

DOPLŇKY STRAVY
Kód

zboží Bez slevy Kč
100 ml E 250 ml H

3011 ELEUTHEROCOCC extrakt 277 554
3005 ECHINACEA EXTRAKT 299 654
3002 ELEUTHEROCOCC KOŘEN 114 195
3010 ECHINACEA KOŘEN 181 390
5105 VITAMÍN C v prášku – 130 g 292
9508 MASTICHA CHIOS 20 g 259

 215 ml V 500 ml I
3003 ALOE VERA GEL – šťáva 154 249
3004 ALOE VERA KONCENTRÁT –10× 556 1120

DESINFEKČNÍ A ČISTÍCÍ PŘÍPRAVKY
Kód 

zboží Bez slevy 100 ml E 500 ml I

1807 THYMICON 113 300
5502 ORANGE ‑ACIDOL 86
5500 ORANGE ‑SANITOL 449
3215 HY‑DESICITRO 292 833
3213 HY‑DESISTRONG 292 833

50 ml 500 ml
3216 DESICITRO 254 1 145
3214 DESISTRONG 254 1 145
5501 SAMEA – 140 gr  + aplikátor 135

ÉTERICKÉ OLEJE
Kód

zboží 5% sleva Kč
10 ml B 20 ml C

4001 AMYRIS 233 373
4002 BADYÁN 165 271
4108 BAZALKA 244 391
4004 BENZOE ABSOLUE PRYSKYŘICE 371 594
4005 BERGAMOT 300 480
4006 BOROVICE ‑JEHLIČÍ 169 273
4033 BOROVICE ‑KLEČ 283 452
4007 CEDROVÉ DŘEVO 141 223
4003 CEDROVÉ DŘEVO ATLAS 131 209
4009 CELER ‑SEMENA 313
4010 CITRON 239 320
4011 CITRON BEZ TERPENU 501 824
4012 CITRON EXTRA 225 361

4013 CITRONELA 138 221
4015 CITRONOVÁ TRÁVA 166 266
4016 CYPŘIŠ 238 382
4076 ČAJOVNÍK 183 293
4110  ČERVENÝ POMERANČ 87 139

4017 ČESNEK 423 612
4054 DOBROMYSL ‑OREGÁNO 294 473
4018 ELEMI 338
4019 ESTRAGON 368
4096 EUKALYPTOVO ‑CITRONOVÝ 150 240
4020 EUKALYPTUS 135 215
4022 FENYKL 194 317
4023 GRAPEFRUIT 192 313
4025 HŘEBÍČEK 124 202
4101 JALOVEC EXTRA 530 861
4027 JEDLE ‑ŠIŠKY 239 381
4028 KADIDLOVNÍK 648 1037
4029 KAFR 121 200
4030 KAFR PŘÍRODNÍ KRYSTALY  (v g) 132 231
4031 KAJEPUT 250 417
4032 KANANGA 308 496
4034 KMÍN 283
4119 KOPAIVA 281 461
4035 KOPR 350
4036 KORIANDR 542 868
4120 KURKUMA 172 271
4038 LAVANDIN 200 322
4039 LEVANDULE EXTRA 329 559
4112   LIMETKA 167 267

4097 LITSEA CUBEBA 138 221
4040 MAJORÁNKA 367 587
4041 MANDARINKA ČERVENÁ 264 423
4098 MANDARINKA ZELENÁ 274 449
4042 MÁTA KADEŘAVÁ 298 477
4043 MÁTA PEPRNÁ 293 469
4117 MÁTA ROLNÍ 299 483
4044 MATEŘÍDOUŠKA 352 566
4047 MENTOL PŘÍRODNÍ KRYSTALY  (v g) 171 274
4048 MRKVOVÁ SEMENA 525 840
4049 MUŠKÁTOVÝ KVĚT 371
4050 MUŠKÁTOVÝ OŘECH 432 696
4052 MYRTA 521 886
4053 NIAOULI 231 372

4055 PAČULI 291 465
4099 PELARGÓNIE 369 591
4123 PELYNĚK 369 585
4057 PEPŘ ČERNÝ 570 911
4058 PETRŽEL 431
4060 POMERANČ 103 165
4061 POMERANČ BEZ TERPENU 225 360
4062 POMERANČ EXTRA 118 188
4063 POMERANČOVÉ LISTÍ 238 380
4064 PUŠKVOREC 476 768
4065 ROZMARÝN EXTRA 188 301
4111   RAVENSARA 386 616

4066 RŮŽOVÁ PALMA 237 378
4115 RŮŽOVÉ DŘEVO INDICKÉ 366 606
4069 SATUREJKA HORSKÁ 375
4070 SKOŘICE – KŮRA 459 779
4072 SMRK – JEHLIČÍ 185 297
4073 SPAJK 273 437
4074 ŠALVĚJ 245 392
4075 ŠALVĚJ MUŠKÁTOVÁ 527 843
4077 TÚJE 210 337
4078 TYMIÁN ČERVENÝ 387 620
4079 TYMIÁN SVĚTLÝ 379 644
4080 VAVŘÍN 306 490
4081 VETIVER 613 981
4083 YZOP 656 1054
4084 ZÁZVOR 529 847

50 ml B 100 ml C
4021 EUKALYPTUS KOALA 186 297
9412 TESTOVACÍ KUFŘÍK S EO  3990 (BEZ SLEVY)

EXKLUZIVNÍ ÉTERICKÉ OLEJE
Kód

zboží Bez slevy Kč
2 ml O 5 ml A

4085 ANGELIKA 533 1187
4086 HEŘMÁNEK MODRÝ 291 654
4109   HEŘMÁNEK ŘÍMSKÝ 290 581
4024   HEŘMÁNEK ŽLUTÝ 289 709
4087 JASMÍN 1449 3190
4103 KARDAMOM 177 329
4037 KOZLÍK 273 599
4045 Z VČELÍHO VOSKU 589 1169
4113   MANUKA 221 444
4088 MEDUŇKA 685 1539

Jediný platný ceník je na našem e -shopu www.eshop.karelhadek.eu
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ČAKROVÉ SMĚSI
Kód

zboží 5% sleva Kč
2 ml O 10 ml B

4801 č. 1 MULADHARA ‑KOŘENOVÁ 62 257

4802 č. 2 SVADHIŠTHANA ‑SAKRÁLNÍ 97 405

4803 č. 3 MANIPURA ‑EMOČNÍ 138 574

4804 č. 4 ANAHATA ‑SRDEČNÍ 202 871
4805 č. 5 VIŠUDDHI ‑KOMUNIKAČNÍ 112 464
4806 č. 6 ADŽŇA ‑INTUIČNÍ 147 613
4807 č. 7 SAHASRARA ‑KORUNNÍ 103 364
4800 SADA ČAKROVÝCH SMĚSÍ 7 × 818 3103

VÁNOČNÍ SMĚSI ÉO
Kód

zboží 5% sleva Kč
10 ml B 20 ml C

4309 JEŽÍŠEK 214 342
4313 ROMANTICKÉ VÁNOCE 240 384
4301 VÁNOČNÍ ČAS 178 285
4302 VÁNOČNÍ DÁREK 184 295
4310 VÁNOČNÍ HVĚZDA 141 225
4303 VÁNOČNÍ KOLEDA 234 375
4311 VÁNOČNÍ NÁLADA 178 285
4304 VÁNOČNÍ POHÁDKA 326 521
4305 VÁNOČNÍ SEN 216 345
4308 VÁNOČNÍ STROMEČEK 179 287
4306 VÁNOČNÍ VEČER 185 297
4307 VÁNOČNÍ VŮNĚ 193 309
4312 VOŇAVÉ VÁNOCE 213 340

AUTOPARFÉMY
Kód

zboží Bez slevy Kč
5 ml A 100 ml E

7005 ANTI ‑TABAK 76 460

7003 FLAVOUR 64 308

7004 FLIRT 66 401
7006 FRUIT ‑LINE 70 620
7002 LOVE STORY 65 303
7001 VANILOU 65 335

OSVĚŽOVAČE VZDUCHU
Kód

zboží Bez slevy Kč
100 ml E 500 ml I

7105 ANEMOS 301 1126

7101 CLIMAFRESH 302 1137

7102 FRESHNESS 233 884
7106 VIROSALK 263

7103 VŮNĚ SPÁNKU 304 1065

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT
Kód

zboží Bez slevy Kč
9506 AROMATÁCKY 10 ks 28,00
6001 KOSMETICKÁ ČEPICE 10 ks 27
6000 OCHRANNÁ ROUŠKA 5 ks 49
9416 PILNÍK 61
9507 SPORTOVNÍ LÁHEV S LOGEM 99
9327 TYČINKA INHALAČNÍ BÍLÁ – 5 KS 154
9504 ŽELATINOVÉ TOBOLKY 49
9950 BROŽURA – AROMATERAPIE V PRAXI 13

S M
9602 SADA 6–12 KULIČEK MIX VELIKOSTÍ 73 89
9603 KULIČKY – SADA VÍCE KUSŮ 49 96
9611 DŘEVĚNÝ KROUŽEK 5 ks 51
9730 DŘEVĚNÉ MISKY 188 195
9500 TRIČKO S LOGEM XS–XXL 110,00

série Emotion 

SPRCHOVACÍ OLEJE A KRÉMY
Kód

zboží 5% sleva
Kč

50 ml D 100 ml E

8203 FLIRT sprchovací olej 300

8404 ETERICA regenerační krém 227 375

PARFÉMOVÉ OLEJE

Kód
zboží

Kč
10 ml B 20 ml D

8501 AMBRA 123 197

8502 ANANAS 122 195

8503 AVOKÁDO 221 353

8504 BROSKEV 204 326

8505 KONVALINKA 134 214

8506 ČOKOLÁDA 136 218

8507 FIALKA 136 218

8509 JASMÍN 153 245

8510 KARAMEL 130 207

8511 KOKOS 120 192
8512 MED 136 218
8513 MEDOVÝ MELOUN 120 192

8514 MELOUN 136 218

8515 TABÁK 163 260

8516 VANILKA 135 216

8518 KÁVA 203 229

8519 SANTAL 133 215

8520 KIWI 126 215

SOUTĚŽ 
Soutěžní otázka: Pelyněk pravý 
je proslavený také díky výrobě 
alkoholického nápoje oblíbeného 
zejména mezi francouzskými 
umělci a bohémy v období 
18. století.  O jaký nápoj se jedná?
a) Absinth 
b) Whisky  
c) Rum

Odpovědi posílejte jako vždy  
na e-mailovou adresu:  
soutezAKH@karelhadek.eu

Uzávěrka proběhne  
6. 6. 2021 ve 23.59 h. 

Ceny:
1. cena: odběr zboží v hodnotě 1 000 Kč
2. cena: odběr zboží v hodnotě 800 Kč
3. cena: odběr zboží v hodnotě 600 Kč
4.–5. cena: odběr zboží v hodnotě 400 Kč

Tento ceník nabývá platnosti dne 1. 5. 2021 Všechny předešlé ceníky tímto dnem 
pozbývají platnosti. Vzhledem k neustálému pohybu cen surovin na světových 
trzích je nutno považovat ceny v tomto ceníku jen za informativní.  
Jediný platný ceník je na našem e -shopu www.eshop.karelhadek.eu
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