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Čtyři roční období, tedy jaro, léto, podzim a zima se nám střídají s neměnnou pravidelností, 
dalo by se říci od nepaměti. Se stejnou pravidelností se střídají i posledních 20 let. Na tom 
nemění nic ani skutečnost, že má hlava si je střídá po svém. Díky „globálnímu oteplování“ 
mívám podstatně delší léto. Kdy končí, nejsem schopen přesně říci. Občas totiž kráčí ruku 
v ruce s podzimem. V době, kdy se všichni těší na Vánoce, se já těším na 21. prosinec. Důvod 
je zcela jednoduchý. V tento den sluníčko končí svou cestu na jih a dělá první, malý krůček 
zpět, k nám na sever. A tak jaro mám již dnes, byť sníh, mráz, datum v kalendáři a podobné 
maličkosti k němu jaksi nepatří. 

Nic naplat, dny jsou delší, a také se blíží uzávěrka letošního prvního čísla časopisu Aromaterapie. Předešlé vydání ne-
bylo „zimní“ ale „vánoční“. Protože moje jaro začíná již dne 21. 12. pak toto vydání nemůže být jiné, než jarní. Toto 
číslo však není jen jarní, ale současně i jubilejní. Ne náhodou jsem v  úvodu zmínil oněch 20 let. Ač je to neuvěřitelné, 
uplynulo již celých 20 let od chvíle, kdy padlo rozhodnutí přestat tisknout různé prospekty a začít vydávat firemní ča-
sopis. Jeho jméno snad ani nemohlo být jiné než Aromaterapie. Listoval jsem obsahem toho úplně prvního vydání, 
které mělo označení „ číslo 0/1993“. Od dnešních Aromaterapií se tehdejší vydání lišilo nejen formátem, ale do značné 
míry i menším obsahem. Již tehdy tam byla poradna, popis účinků vitamínu A, prezentace éterického levandulového 
oleje a propagace preparátu HY-Intima. Mnohé z toho, co nacházíme v dnešních „Aromkách“ ,tam však ještě nebylo. 
Tehdejší vydání Aromky bylo nejen užší (byl to formát A5), ale také mělo jen 28 stránek. Přesto, pokud by dnešní vydání 
Aromky převzalo články již prvního vydání časopisu Aromaterapie, prakticky vše by bylo aktuální až do dnešních dnů. 
O tom konec konců zcela jednoznačně svědčí i jedna z úvodních statí:

„To, že patříme k největším výrobcům aromaterapeutické kosmetiky v Evropě, mě samozřejmě velice těší. Není 
to ovšem žádný zázrak, ale pouze důsledek tvrdé práce, která nám umožnila vyrábět vysoce kvalitní, a přitom 
cenově dostupné aromaterapeutické preparáty. Naším cílem ovšem není být co největší, ale co nejlepší.“

Jsem rád, že dnes, po 20 letech mohu říci, že tehdy nastoupená cesta byla ta jediná správná. Důkazem budiž 
i stále se rozrůstající řady příznivců aromaterapeutických preparátů s logem KH a dle mého i potěšitelný fakt, že 
nyní můžete pročítat jarní vydání 1/2013.

Nezbývá, než všem příznivcům aromaterapie, čtenářům časopisu poděkovat za  věrnost. Přeji vám krásné 
a  slunečné jarní dny, potěšení z  přírody probouzející se po  zimním spánku, a  také zdraví. Budu rád, pokud 
k tomu přispěje i toto, stejně tak jarní, jakož i jubilejní, vydání časopisu Aromaterapie.

Váš Karel Hadek

MEDOVÁ 
SLEVA 5 %

www.karelhadek.eu
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Každému se může stát, že po odeslání objednávky si vzpo-
mene, že by rád ještě nějakou tu opomenutou maličkost, či 
nově vzniklou potřebnost připojil ke své původní objednáv-
ce. Až do  konce minulého roku to nebyl žádný velký pro-
blém. Podle čísla objednávky danou zakázku fakturantka vy-
hledala, proběhla se po expedici, vyhledala danou zakázku, 
předala zpět expedientce, a ta pak vše zařídila. Tedy za před-
pokladu, že zakázka nebyla již odeslána… 

Od  začátku tohoto roku se ale celý systém objednávek 
změnil. Přešli jsme na nový účetní program, který je spojen  
s e-shopem, a objednávka je zpracována zcela automaticky. 
Vše má své výhody a nevýhody. Výhodou je, že se sníží chy-
bovost při přepisování objednávek, práce se zrychlí, a co je 
dle mého extrémně důležité, sníží se i náklady. Přechodem 
na automatické zpracování jsme ušetřili zhruba 2 pracovní 
síly. Vyjádřeno v Kč, měsíc co měsíc kolem 50 000 Kč na tzv. 
superhrubých mzdách. Hledání rezerv, možností šetřit pe-
níze, je v době, kdy Evropský Parlament a Rada (ES) zatěžují 
absurdní administrací, tedy dle mého zbytečnou prací, kte-
rou je samozřejmě také nutné zaplatit na mzdách zaměst-
nanců, považuji za jedinou cestu, jak držet náklady na uzdě 
a nepřenášet je na zákazníky formou zvyšování cen prepa-
rátů. To snad pochopí každý, kdo jen trochu umí zacházet 
s penězi.

S  příchodem nového roku, nelze žádné doobjednávky re-
alizovat. Je zde ale možnost, udělat objednávku novou. 
Zaměstnanci se pak snaží neposílat dva balíčky, ale jeden, 
ve  kterém jsou faktury dvě. To vše za  předpokladu, že pů-
vodní objednávka je ještě v expedici a nikoli v poště. 

V  současné době odchází ze Kšic do  všech koutů České 
republiky více než 200 balíčků denně. A  taky nezanedba-
telné množství do  zahraničí. Většina zákazníků umí ocenit 

Na  e-shopu se objevují i  různé akce, které nejsou uvedeny 
ve  čtvrtletníku Aromaterapie. Proto doporučuji web pravi-
delně sledovat. Webové stránky jsou aktualizovány v případě 
potřeby i každodenně. Vyhlášené akce jsou dané pevným ter-
mínem a doručení objednávky, včetně data i hodiny, vyhod-
nocuje účetní program. Zde opravdu nelze udělovat výjimky, 
či dokonce telefonicky sdělovat, či připomínat akci.  

poradna@karelhadek.eu

Adresa plně slouží potřebám Poradny. Pokud máte dotazy 
k  přípravkům a  chcete si ověřit používání, potřebujete do-
poručit přípravek, který by pro vás byl vhodný, nebo chcete 
konzultovat své potíže, směřujte je na  tento e-mail. Mno-
zí z vás již využívají přímé e-mailové adresy na pana Hadka  
karelhadek@karelhadek.eu nebo na mne m.s@karelhadek.eu. 
Rádi vám odpovíme i z těchto adres.

Nejen jako zbytečné, ale i nevhodné vnímáme zasílání dota-
zů souběžně i na tři e-mailové adresy. Na dotazy z poradny 
odpovídá pan Karel Hadek nebo paní Michaela Švorcová, a to 
podle typu dotazu a časového prostoru. Rychlost odpovědi 
záleží i na tom, zda je pan Hadek mimo republiku, na slu-
žební cestě, či nikoli. Opravdu není v našich silách odpově-
dět vždy obratem. Stejně tak je zbytečné si odpověď jedno-
ho z nás ověřovat u toho druhého. 

info@karelhadek.eu 

Jde o adresu, která slouží převážně k organizačním 
záležitostem. Je k  dispozici pro informace ohledně 
dotazů na časopis, na faktury či reklamace. Na dota-
zy patřící do poradny nelze z této adresy odpovídat. 
Na této adrese rádi uvítáme vaše příspěvky do časo-
pisu Aromaterapie. Budeme rádi, pokud se podělíte 
o své zkušenosti s našimi výrobky s ostatními čtenáři.  

i rychlost, s jakou jsou zakázky vyřizovány. Zde patří můj dík 
i  zaměstnancům firmy, kterým nekončí pracovní doba dle 
známého „padla“, ale až ve chvíli, kdy je vše hotovo. A tak se 
může i stát, že pro případné doobjednatele jsme nepocho-
pitelně příliš rychlí. Prostě takto je nastaven systém, který 
vyhovuje velké většině zákazníků, a který je také většinou 
přijímán s povděkem. Konec konců je to i systém, který po-
máhá šetřit peníze, v konečném efektu, zákazníků.

Karel Hadek  

E-mailové adresy

V  minulém čísle časopisu jsme oznamovali, že budeme mít 
nové webové stránky, e-shop a účetní program. Akce „kulo-
vý blesk“ se protáhla kvůli námi nepředvídaným okolnostem. 
Vzhledem k neprováděné selekci a aktualizaci dat původního 
e-shopu jsme měli místo desítek tisíc kontaktů statisíce kon-
taktů, které musely být prověřovány, mnohé dublované adre-
sy vyřazeny.  Aktualizace dat adresáře je pomalu ukončována.  

e-shop

podmínky objednávání na  e-shopu jsou dané systémem. 
Při první objednávce zadáte své jméno, příjmení, fakturační 
a dodací adresu. Zvolíte si heslo, které budete znát pouze vy 
a program ukládající si potřebné informace. Tento krok je ne-
zbytný z důvodu ochrany spotřebitele. Pokud by objednávání 
nebylo chráněno heslem, mohl by si kdokoli vytvořit objed-
návku vaším jménem a s vaší fakturační adresou s dodáním 
na jinou osobu. Vy byste byli překvapeni při příchodu faktury 
za neobjednané zboží…

objednávky@karelhadek.eu

Na  tuto adresu jsou směřovány objednávky z  e-shopu. 
Po uložení do košíku, potvrzení objednávky, potvrzení sou-
hlasu s  obchodními podmínkami se objednávka přenese 
na adresu objednávky@karelhadek.eu. S přechodem na nový 
účetní systém je žádoucí zasílat objednávky prostřednic-
tvím e-shopu. Díky vyplnění objednávky v e-shopu, má tato 
všechny potřebné náležitosti, vylučuje možnou chybovost či 
neúplnost, které pak ztěžují, či dokonce i znemožňují její vyří-
zení. Objednávání přes e-shop, proces nejen zrychlí, ale i sníží 
pracnost, a tím i náklady na vyřizování zakázek. Konec konců 
zabrání i zbytečným reklamacím, které zatěžují obě strany jak 
časově , tak i finančně.

Michaela Švorcová

Lipio-Karloff
Cesty Páně jsou někdy prostě nevyzpytatelné. A neb, kam čert 

nemůže, tam nastrčí ženskou. Těmto dvěma větám přes-
ně odpovídá vznik nového preparátu Lipio-Karloff. Při 
pohledu na něj, mýma očima, jej mohu definovat jako 

několik preparátů v jedné lahvičce. Díky skutečnos-
ti, že se i u této novinky jedná o lecitinovou emulzi, 
by bylo možné, při jen trošce dobré vůle, označit ji 
jako další regenerační preparát série Lipio-Sérum. 
Tam ale patří jen díky své lecitinové emulzi. Velice 
příjemně voní. Jak ale tuto vůni popsat? Nejspíše: 
„Taková pánská vůně, kterou lze označit jako unisex, 
protože se líbí i ženám“. Kozel aby se v tom vyznal, 
jak to vlastně voní. Prostě velice příjemně. Snad čte-
náři o vůni novinky napoví, když uvedu, že se jedná 
o kompozici éterických olejů: z pomerančového listí, 

Doobjednávky
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pocit silného pálení. V takovýchto případech doporučuji po-
sečkat s použitím preparátu až do úplného zhojení pokožky. 

Po proceduře s Oleosolem PEDI doporučuji i nadále násled-
né ošetření v případě plísňových problémů pokožky nohou 
preparátem Mykosan H, a v případě plísní nehtů pak prepa-
rátem Mykosan N.

Následující řádky se týkají výhradně 10-ti dóziček preparátů 
Oleosol PEDI o objemu 50 ml. Nejsem si jist, zda mám uvést, 
že v rámci tradice jej obdrží zdarma prvních deset objedná-
vajících, či jejich dvacatery nohy.

2812 OLEOSOL PEDI  
D – 50 ml 87,10 Kč / E – 100 ml 121,90 Kč / H – 250 ml 243,80 Kč / 
I – 500 ml 390,10 Kč / J – 1000 ml 585,10 Kč

 

Samea
Po obrovské oblibě, které se těší Orange-Sanitol, se 

roztrhl pytel s  dotazy, zda by bylo možné vy-
rábět i  další ekologické čisticí prostředky pro 
domácnost. Odpovědi na tyto dotazy byly ale 
celkem jednoznačné. Tedy nikoli. Důvod je 
zcela jednoduchý. Výroba aromatické kosmeti-

ky je opravdu něco zcela jiného, než např. výroba 
prášku na  praní prádla. Nehledě na  to, historie vzniku 

Orange-Sanitolu je vlastně historií náhody. Ne tak často se 
stává, že štěstíčko je natolik unaveno, že se rozhodne pro 
svůj odpočinek zvolit právě náš, byť voňavý výrobní areál. 
Ale stalo se. A tak se historie Orange-Sanitolu na trochu jiné 
úrovni může opakovat. 

v tomto případě vykazují protiplísňové účinky. Lze tedy zno-
va konstatovat, že i Oleosol PEDI nohy dobře omyje a díky 
obsahu mikrokrystalů soli s ním lze provést jemný peeling. 
Nejen že tím odstraníme část zrohovatělé pokožky, jež má 
na nohou zvýšenou tendenci se vytvářet, ale jako pozitivum 
vidím i skutečnost, že právě při plísňových problémech po-
kožky se nachází značná část zárodečných stádií plísní právě 
v této zrohovatělé pokožce. Pravidelná péče o nohy za po-
moci preparátu Oleosol PEDI odmění uživatele aktivnější 
možností zbavit se plísňových problémů. Díky abrazivním 
účinkům preparátu a obsahu éterických olejů masáž za po-
moci mikrokrystalů soli zlepší i prokrvení, a  tím i  látkovou 
výměnu nohou, tedy jejich „vnitřní čištění“. Co se použití 
této speciality týká, jako vhodné doporučení bych viděl nej-
prve koupel nohou v teplé vodě, jejímž účelem by mělo být 
změkčení zrohovatělé vrstvy pokožky. Pro dané účely lze též 
použít  koupelový olej na  nohy. Na  takto připravené nohy, 
mohou být vlhké, naneseme potřebné množství Oleosolu 
PEDI a  provedeme masáž, čímž změkčenou zrohovatělou 
vrstvu z  části odstraníme. Rád bych zde ještě 
zmínil skutečnost, že Oleosol PEDI ob-
sahuje i  éterické oleje působící jak 
proti nadměrnému pocení nohou, 
tak i proti mikrobiálnímu rozkladu 
potu a tvorbě onoho typického ne-
příjemného zápachu. Speciálně zde 
bych doporučil po  provedené masáži 
nohou za  pomoci Oleosolu PEDI, před jeho 
omytím, zábal nohou na cca 5–20 minut do potravinářské 
fólie. Pokožka takto vstřebává ve zvýšené míře éterické oleje 
v  Oleosolu PEDI obsažené. Vzhledem k  vysokému obsahu 
soli, a to se týká všech Oleosolů, se může stát, že pokud ten-
to preparát naneseme na  rozpraskanou pokožku, vznikne 

ba, preparát Lipio-Karloff rozprašovat, nezbývá než si lahvičku 
s rozprašovačem přiobjednat. No a nyní vyvstal s tímto skoro-
pánským preparátem další problém. Lipio-Karloff je excelent-
ní preparát po holení. Mělo by ho dostat jako dárek prvních 
10 objednávajících mužů? Ne, ne, ne, bude to jako vždy! Zdar-
ma pocestuje Lipio-Karloff v lahvičkách po 100 ml k těm, kdo 
si jej objednají jako první. 

Karel Hadek

1980  LIPIO-KARLOFF 
E-100 ml     262,00 Kč  G-200 ml       392,00 Kč 

OLEOSOL PEDI 
V minulém čísle časopisu Aromaterapie jsme vám předsta-
vili celou sérii novinek masážních balzámů Oleosol. Mnozí 
z vás měli možnost, v  rámci vánočních nákupů, se s  touto 
novinkou seznámit. Tisíce preparátů Oleosol BAL cestovalo 
díky Ježíškovi ze Kšic do všech koutů republiky. Ohlasy, které 
jsme obdrželi, svědčí o  tom, že Oleosol BAL nejen potěšil, 
ale poskytl i dobré služby. V úvodním článku k Oleosolům 
jsem tehdy zmínil, že kterýkoli z nich lze použít i na ošetření 
či omytí chodidel. V  korespondenci od  uživatelů Oleosolů 
se objevoval více než často dotaz, zda by některý z nich byl 
vhodný i na ošetření nohou, jejichž pokožka vykazuje znaky 
postižení plísněmi. A tak místo přemýšlení, který ze stávají-
cích Oleosolů by bylo nejvhodnější doporučit, jsem se roz-
hodl rodinu Oleosolů rozšířit o  další specialitu. Asi i  proto, 
že žádný ze stávajících Oleosolů by právě u výše zmíněné-
ho problému nebylo možné označit jako ideální. Specialita 
Oleosol PEDI je velice podobná již prezentovaným Oleo-
solům, liší se však směsí použitých éterických olejů, které 

pomerančových květů, cedrového oleje „Atlas“, jasmínového, 
mateřídoušky, benzoinu a santálu. právě díky oné půvabné 
vůni by zde bylo možné další použití. Něco mezi parfémem 
a  toaletní vodou. Nový preparát taktéž, a  to je důležité, vy-
kazuje silné protizánětlivé účinky. Jeho základním posláním 
je tedy použití po holení. Zde je pro mě konečná. Něco po-
dobného mě osobně napadnout prostě nemohlo. Ne že bych 
byl holobrádek, spíše naopak. Stačí nechat povyrůst vousy 
jen trochu více, a připomínám spíše dlouhosrstého knírače. 
Z pohledu mé neholené brady tedy naprosto zbytečný pre-
parát. Za vznik může jistá paní Michaela Švorcová, která když 
mě viděla, vždy namísto pozdravu „Dobrý den“, nebo alespoň 
„Ahoj“, na mě vychrlila otázku, zda jsem již něco v této jí poža-
dované záležitosti udělal. Stokráte 
nic, jak známo, umoří i  vola. Tak 
jsem, jak už to u  nás chodí, se-
psal další lecitinovou recepturu. 
V  laboratoři to vyrobili, v  plnírně 
dali do  lahviček a  spokojení po-
kusní králíčci následně… Hm, jak 
vlastně takový králíček projevuje 
své potěšení, či radost? V tomto pří-
padě chrochtali blahem. Neodolal jsem, a nemaje k dispozici 
hladce oholenou bradu jsem Lipio Karloff vyzkoušel alespoň 
na rukou. Nutno podotknout, že i v tomto případě jsem byl 
navýsost spokojen. Pokožka rukou byla hebká, naprosto ne-
zvykle voňavá, ale při tom všem jsem neměl sebemenší pocit 
mastnoty. Hned jsem zkoušel vzít do rukou obchodní papír 
a zjišťoval, zda jej umastím. Nestalo se tak. A tak tento speci-
ál, primárně určený po holení, bude možná i specialitou pro 
mnohé, kteří chtějí mít „nemastně“ ošetřené ruce. Nutno po-
dotknout, zde se mi osvědčila, oproti standardnímu balení, 
lahvička s rozprašovačem. Pokud by komukoli vznikla potře-
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straní i  mastný povrch, který je u  některého ovoce zcela 
běžný, včetně dalších mastných nečistot. V neposlední řadě 
bych chtěl věnovat pozornost i rukám. I zde je Samea velice 
šetrným preparátem. Když si vzpomenu, jen tak z potěšení si 
je s touto novinkou omývám. Nevysouší, dobře myje a hlav-
ně nedráždí. Nelze se divit, že Samea svou jemností oslovila 
i ty, kdož mají problémy při používání běžných komerčních 
přípravků, či dokonce zdravotní potíže s  pokožkou rukou. 
V závěru prezentace novinky Samea snad jen ještě jedna za-
jímavost. I pokud by snad opláchnutí novinky po omytí ne-
bylo dokonalé a kdokoli včetně malých dětí Sameu pozřel, 
nic se neděje. Samea má potravinářskou kvalitu. 

Použití novinky Samea je jednoduché. Vzhledem k  tomu, 
že se jedná o  prášek, nikoli tekutinu, osvědčilo se na  její 

aplikaci využití nerezové cukřenky na práškový cukr. 
Omývaný předmět namočíme vodou a „pocukru-
jeme“ troškou Samey. Pak mytý předmět očistíme 
hubkou, u ovoce lze použít i kartáček, opláchneme 
vodou a vše je hotovo.  

Málem bych hřešil a zapomněl zmínit, že i zde prv-
ních 10 objednávajících obdrží novinku Samea 
na mytí nádobí, ovoce a zeleniny, případně i rukou, 
včetně cukřenky zdarma. 

Složení: 
Semenný prášek v potravinářské kvalitě s vysokým 
obsahem slizovitých složek

5501 SAMEA 
K – 140 g Samea včetně aplikátoru (nerezová cukřenka) 97,00 Kč 
I – 500 g Samea doplňkové balení 58,00 Kč

Existují různé rostlinné části, které krom dalšího, v  tomto 
případě nepotřebného, obsahují i  významná množství sli-
zovitých složek. Ty pak jsou známy tím, že jsou schopny pů-
sobit jako emulgátor. Tedy způsobují, že se tuk stává vodou 
rozpustným. Drobné částice jemně rozemletých rostlin pak 
navíc působí i jako „rostlinný písek“. A tak mě napadla přímo 
kacířská myšlenka. Co s  touto rostlinnou moučkou zkusit 
omýt nádobí. Stalo se. Ač jsem výsledek předpokládal, jinak 
bych to ani nezkoušel, přesto jsem byl překvapen. Omyté 
nádobí – talíře, hrníčky, misky i hrnce a poklice byly napros-
to čisté. Experimentování s doslova přírodní mycí surovinou 
pokračovalo i na zcela jiné úrovni. Pokusní králíčci, v  tom-
to případě bych měl spíše psát „králice“, ode mě obdržely 
vzorečky s doporučením na omývání např. ovoce před jeho 
konzumací, ať již dospělými či dětmi. I zde bylo hod-
nocení doslova jásavé. Mastné nečistoty 
včetně prachu na jablkách byly odstraně-
ny. Testovaná novinka, jež obdržela jmé-
no Samea, se osvědčila i u dalšího ovoce, 
jako jsou citrony, pomeranče, mandarinky, 
hrušky a další, ať již pro přímou konzumaci, 
či lisování šťávy. Omytím ovoce za pomoci 
novinky z rostlinné říše, jej můžeme zbavit 
jak možných zbytků pesticidů používa-
ných během zrání plodů, tak konzervač-
ních postřiků proti plesnivění používaných 
po  sklizni, před transportem. V  úvahu při-
chází i další nečistoty, jež mohou vzniknout 
ať již při skladování ovoce či zeleniny (např. 
výkaly hlodavců), či při transportu (prach, saze z výfukových 
plynů). Mnohé z těchto nečistot jsou nerozpustné ve vodě, 
je tedy nabíledni, že samotná voda na omytí nestačí. Samea, 
byť garantovaně neobsahuje žádné tenzidy, spolehlivě od-

Ohlas „králíčka“
Milí čtenáři voňavého časopisu pro krásu a zdraví Aromate-
rapie, jako pokusný králíček, v mém případě rodu ženského, 
bych se s vámi ráda podělila o svůj zážitek se semínky. Jééé-
éé, nebude to za dveřmi ložnice, ale za dveřmi kuchyně, jde 
totiž o moučku směsi rostlinných semínek.

Nedávno jsem obdržela otázku, čím dětem omývám ovoce. 
V hlavě se mi rychlostí blesku rozutíkaly i poslední myšlenko-
vé drobečky. Obratem si svým vnitřním hlasem slibuji, že mě 
tentokrát pan Hadek svými vtípky na švestkách nenachytá. 
S vykulenýma očima, trošku zaraženě, lapajíc po dechu, ale 
s  úsměvem na  rtu se snažím co nejhrději sdělit, že dětem 
omývám ovoce vodou z  kohoutku. Divím se, že se vůbec 
divím nad tím, že má odpověď je špatná, a v ruce již držím 
sáček s  nápisem Samea, ve  kterém odpočívá cosi žlutavě 
zbarveného. Jasínko, že nevím, co s tím. Následuje však řád-
né poučení, jak jinak než s praktickou ukázkou. Hlavní roli při 
očištění dostává jablíčko. 

Žlutě zabarvený prášek z  rostlinných semen se jménem 
Samea přesypeme do cukřenky. Jablko pod tekoucí vodou 
ovlažíme. Zastavíme vodu. Z  cukřenky 
jemně nasypeme rozemletou semín-
kovou směs Sameu na  jablko, které 
rukama omýváme. Použití kartáčku 
pochopitelně nevylučuji. Následně 
ovoce opláchneme pod tekoucí vo-
dou a  výsledek je naprosto famózní! 
Vykulené oči jsem si musela do  důlků 
zatlačovat zpět a  dávat pozor, ať ohro-
mením nevypadnou. Jablíčko se culilo čis-
totou. Po mastné slupce, která na jablíčku díky chemickým 
postřikům, umělým zkrášlovačům a jiným bubákům zůstává, 
není ani vidu, ani slechu. Ulpí-li zbytečky žlutého rostlinného 
prášku na ovoci, vůbec nic se neděje, neboť skvostná novin-

ka je v  přírodním provedení, jak jinak než v  potravinářské 
kvalitě a požití nemůže ublížit ani mouše, natož s prominu-
tím, „chemickými přísadami potravin zaneřáděným“ stře-
vům člověčím. Ano, na švestkách jsem nachytána byla opět, 
ale díky skvělému přípravku od pana Hadka se i ony pomysl-
né švestičky zubí čistotou. 

Skromně vyhlížejícímu prášku Samea z  cukřenky musím 
složit hlubokou poklonu. Na rukou mám odmalička atopic-
ký ekzém. Jak pospíchal čas, přibyl manžel a dvě děti, a tak 
na  mě z  kuchyně použité nádobí úpěnlivé volá několikrát 
denně. No a jak už to tak v životě bývá, manžel odmítá prá-
ci myčky na nádobí vykonávat, a tak chtě nechtě musím já. 
Samea, vynikající žlutý kamarád v kuchyni, umí dokonale vy-
čistit a odmastit i pánvičku od smažení řízků, talíře, skleničky, 
hrnečky, příbory, kuchyňské nádobíčko a náčiníčko s napros-
tým přehledem a  samozřejmostí. Jen se lesknou. Pracovní 
plocha kuchyně, dřez, i pec nevzhledně volající o pomoc, si 
po ošetření a pohlazení žlutým pomocníkem v prášku chro-
chtají blahem a já s nimi. Pokožka na rukou není více vysu-
šována chemickými odmašťovači-tenzidy, netrpí, nepraská 

a  nezhoršuje se. Následné ošetření rukou základním kré-
mem SHEA BUTTER, speciálním krémem ATOP-DERM či 
preparátem na ošetřování rukou SHEADERM TH zůstává 
i nadále jak samozřejmostí, tak i potěšením.

Dovolte mi, prosím, závěrem už jen malinkatou vsuvku 
a  poděkování. Milí čtenáři, směs semínek páně Hadka 

umývá ovoce i nádobí na jedničku s hvězdičkou! Promiňte 
mi, nemůžu si pomoci to nevyslovit, to není umývání, ale 

mazlení. Pane Karle, děkuji za exkluzivně umyté hory nádo-
bí, jakákoli myčka na nádobí se může jít klidně ekologicky 
bodnout, či se i zahrabat.

Iveta S. z J.
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KLEOPATRA – Dámská vůně

Egyptská královna, proslulá svou ctižádostí a osobním kouz-
lem. Ylang, kananga, jasmín, známé vůně opředené tajem-
nem, doplněné podmanivostí pelargonií, nevinností tube-
rózy, odlehčené citronem a litseou cubebou. Chybět nesmí 
ani u  srdce hřející květy růže. Charismatická ženská vůně, 
která vám dodá vznešenost egyptské královny, je připrave-
na pro prvních deset objednávajících jako dárek za pouhou 
jednu korunu.

4909  KLEOPATRA     Q – 2,5 ml 39,38 Kč     D – 50 ml 333,18 Kč

FARAO – Pánská vůně
Respekt egyptských faraonů, jejich božská síla, je charakte-
ristická pro pánský parfém Farao. Meditativní kadidlo, dopl-
něné těžkostí ylangu, pelargonie, pánskou svěžestí elemi, 
citronu. Teplý ton parfému dodává červená mandarinka 
a v závěru i med. Ani zde není výjimkou, že prvních deset 
objednávajících obdrží jako dárek balení 50 ml za  pouhou 
jednu korunu.

4910   FARAO             Q – 2,5 ml 26,60 Kč     D – 50 ml 205,37 Kč

MAGIC – Dámská vůně
Často slýcháme, že v jednoduchosti je krása. Parfém Magic 
se vyznačuje jednoduchostí své kompozice. Vůně rozkvet-
lých růžových květů doplněná teplou vůní zralých pomeran-
čů. Parfém s ženským charisma, kde se plně otevírá vůně ka-
ždého obsaženého oleje, a přitom navzájem podporují. Jde 
o výjimečnou souhru dvou vůní. I zde je připraveno pro prv-
ních deset objednávajících deset balení po 50 ml jako dárek 
za pouhou jednu korunu.

4911  MAGIC      Q – 2,5 ml 40,18 Kč     D – 50 ml 341,22 Kč

PARFÉMY 
Šest novinek, které vás mohou provázet po celý den. Ano, 
jde o parfémy, ale ne ledajaké. Nejsou to syntetické vůně, 
ale opět čistě siličné vůně z květů, plodů, listů, kůry, kořene, 
pryskyřice.

Každý parfém se vyznačuje svou osobitou vůní, jsou zcela 
jedinečné, byť se v nich objevují stejné éterické oleje. Zde 
se opět přesvědčíte o tom, jak velmi záleží na množství 
použitých silic.

V nabídce najdete čtyři vůně typicky dámské, jednu vůni 
pánskou a jednu, která zalahodí ženám i mužům. Parfémy 
opět obsahují 30 % silic a 70 % lihu, proto je vhodné je pou-
žívat s rozvahou.

Parfém má nejvyšší koncentraci vonných olejů, 15–30 % v kon-
centrovaném lihu.

Parfémová voda obsahuje 8–15 % vonných složek v přibližně 
85–90 % lihu (Eau de Parfum = EdP).

Toaletní voda obsahuje 4–8 % vonných složek v přibližně 
80 % lihu (Eau de Toilette = EdT).

Kolínská voda obsahuje 3–5 % vonných složek v  asi 70 % 
lihu (Eau de Cologne = EdC).

VALENTINE – Unisex vůně
Parfém, kde se snoubí ženské a  pánské charisma. Setkává 
se zde vůně sladkého, teplého pomeranče s osvěžující slad-
kokyselou limetkou a ostře kyselou příchutí citronu. To vše 
je doplněno tajemnou vůní jasmínu, růže, tuberosy, gerania 
a sladkého medu. Prvních deset objednávajících jako dárek 
za pouhou jednu korunu obdrží 50ml balení.

4908  VALENTINE     Q – 2,5 ml 36,55 Kč     D – 50 ml  304,92 Kč
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Když jsem dopisoval druhou stránku minulého, tedy vánoč-
ního vydání časopisu Aromaterapie, blížily se nejen Vánoce, 
ale i Nový rok. Za sebe i za zaměstnance jsem všem čtenářům 
přál do Nového roku pevné zdraví, a také aby ten letošní rok 
byl rokem úsměvů. Na tom si skálopevně trvám! I když ob-
čas musím konstatovat, že by jeden nejraději plakal. Stačí se 
podívat na nová legislativní nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES). Dary přírody, které do dneška pomáhaly odstra-
ňovat problémy ať již kosmetické, či zdravotní tak již nesmí 
činit! Náhle se, z rozhodnutí nějakých europsychopatů, stávají 
„chemickými látkami“, a tudíž zdrojem nebezpečí. Co k tomu 
dodat? Vždy, když jsem řešil nějaký úkol, pomohl mi pohled 
zpět, pohled do  historie. Učinil jsem tak i  nyní. A  nemusel 
jsem chodit nijak daleko. V počátcích minulého století zazněl 
výstřel z Aurory, který nejen pozměnil svět, ale díky soudru-
hům jako byli Lenin, Stalin a dalším zločincům začaly vychá-
zet i zločinné zákony. A taky padat hlavy milionů těch, kterých 
se daná garnitura chtěla zbavit. O pár let později se po Evropě 
začal plížit hnědý mor. Zločinec s knírkem pod nosem jmé-
nem Hitler obral o život miliony lidí a dalším milionům přinesl 
utrpení. Hlasitě proklamoval budování čehosi, avšak výsled-
kem budování byla zničená Evropa. Pomalu bych zapomněl 
dodat, že jinak byl i tento zločinec celkem prima chlápek. Lidé 
(byli to lidé?) ho měli rádi, i za něho bylo vše regulováno zá-
konem. Dokonce prý býval i pořádek… Nelze se divit! Bez zá-
kona by byl chaos všude. Také mnoho dnešních psychopatů 
a europsychopatů, kteří jsou přesvědčeni o tom, že sám Bůh 
je pověřil, aby spasili lidstvo, by nemohlo existovat bez pa-
razitování a obohacování se o peníze daňových poplatníků. 
A tak i v 21. století, v roce 2013, jsou občané nejen České re-
publiky, ale všichni občané Evropské unie považováni za mé-

Budeme vás strašit, 
budeme vám lhát…

LILIEN – Dámská vůně

Neuvěřitelná vůně připomínající kvetoucí lilie nese ženský 
název Lilien. Kompozice vůní sladké vanilky, meditativního 
kadidlovníku, jemné tuberózy, sladkého, tajemného ylangu 
spolu se sladce dřevitou kanangou, podpořenou sladce voní-
cím jasmínem, pelargonií připomínající růži. Kořeněnou vůni 
zde zastupuje hřebíček a na vážnosti přidává i růže. Lehkost 
dodává opět pomeranč, citron. I  tento parfém je připraven 
pro prvních deset objednávajících jako dárek za pouhou jed-
nu korunu.

4912 LILIEN           Q – 2,5 ml 34,55 Kč     D – 50 ml 284,98 Kč

VIOLA – Dámská vůně
Vůně fialek vyvolává vzpomínky na  dětství, na  živé květy. 
Sladká podmanivá vůně tohoto parfému je utvořena z typic-
ky ženského ylangu, pelargonie, růže doplněná o  zástupce 
citrusů. Mezi ty se řadí pomeranč, limetka, citron. Nedílnou 
součástí je i pryskyřičný éterický olej elemi. Viola taktéž čeká 
na prvních deset objednávajících jako dárek za pouhou jednu 
korunu.

4913 VIOLA          Q – 2,5 ml 46,81Kč     D – 50 ml 407,56 Kč
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něcenné (nojo, co se dá dělat, každý přece nemůže být árijec) 
a komisaři EU se o ně musí za každou cenu postarat. 

A  tak vydají bruselská nařízení a  výrobcům nezbývá, než 
zákazníky strašit a  lhát jim. Novou povinností výrobce či 
distributora je dodávat k  zakoupeným éterickým olejům 

i to, co oni nazývají „bezpečnostní listy“. Při neuposlechnutí 
hrozí obrovské finanční sankce, případně i uzavření firmy. Já 
osobně bych ony „bezpečnostní listy“ při posuzování jejich 
obsahu nazval naplněním trestného činu Šíření poplašné 
zprávy, podle § 199 trestního zákona. Cituji zákon: „Toho se 
dopustí pachatel, který úmyslně způsobí nebezpečí vážné-
ho znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa 
tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá.“ 
Stovky dotazů od  znepokojených klientů firmy, ať již tele-
fonických, či formou mailu jsou dle mého zcela evidentním 
důkazem, že jmenovaný trestní čin byl spáchán. Bohužel, 
zatímco eurobruselské právo je v protektorátu Česká repub-
lika vymahatelné, české právo v Bruselu nikoli! Rovněž tak 
bych označil tyto pamflety za  „zločin proti ekologii“. Bez-
pečnostní listy jsou snůška absurdit a nesmyslů, jež musí mít 
i papírovou formu. Asi bude vhodné uvést pár příkladů. 

Seznamovat kohokoli s  plodem pomeranče by bylo noše-
ním dříví do lesa. Usmívají se na nás v každém supermarke-
tu. Věděli jste však, že jejich slupka obsahující pomerančový 
éterický olej (Citrus aurantium dulcis Peel Oil), je kombinací 
rakovinového nádoru a jaderné katastrofy v Černobylu? Ne-
věděli? To nic, já to také netušil. Tohoto dojmu jsem však na-
byl po  zhlédnutí strašidelného „bezpečnostního listu“ pro 
spotřebitele. První symbol nám prozrazuje, že se jedná o ne-
bezpečnou hořlavinu. A je jedno, zda si kupujete 1 ml, 10 ml 
či cisternu o objemu 10 000 l. Vykřičník v kosodélníku bych 
nejraději dal vzhůru nohama a nalepil na čela autorů daných 
„esejí“, možná by EU- komisaři pochopili, co je tím míněno. 
Neudělám to! Všechny tělesné orgány jsou na rozdíl od EU-
-komisařů životně důležité a  požívají mé vážnosti! Onen 
znak, v  dané poloze, pak vyjadřuje „Dráždivé nebezpečí“. 
Ano pomerančový olej obsahuje terpeny, ty mohou dráž-
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dit pokožku, ale pomerančový olej nejsou jen terpeny, to 
je přírodní komplex! Nyní již se klepu strachy, kdy budeme 
muset jít pro pomeranče do supermarketu oblečeni v pro-
tichemickém obleku a samozřejmě za asistence minimálně 
dvou hasičských sborů. Co ale s pomeranči dál…? Při jejich 
loupání se uvolňuje pomerančový éterický olej, tedy nebez-
pečná hořlavina, který chtě nechtě stříká kolem dokola! Co 
kdyby tato hořlavina postříkala roličku toaletního papíru? 
Začínám mít obavy o  světový mír… Kdysi, kdesi jsem sly-
šel cosi o válečném požáru. A pokud se dostane pár kapek 
na ruce… Nebojte, naše zdravotnictví je na výši, amputace 
již nebolí. Dávají prý, jako náhražku, robotické ručičky, a těm 
již není pomerančový olej nebezpečný. Jsou prý zdarma, 
a pokud ne, pak jistě na ně potřební dostanou evropské do-
tace. Další dva nakreslené symboly znamenají „nebezpečné 
pro zdraví“ a „nebezpečné pro životní prostředí“. Nestálo by 
za to, aby „diktátoři dobra“ z Evropského parlamentu a Rady 
(ES) zakázali pěstování pomerančů? Jaká to klika, že Brazílie 
není v EU! Myslím, že v tomto kontextu, by jak zdraví lidí, tak 
životnímu prostředí spíše prospělo rozšířit Bohnice a za pe-
níze daňových poplatníků tam umístit autory podobných 
eurobludů.

Nemíním se zde věnovat všem éterickým olejům a směsím, 
které z  nich vyrábíme. Jen pro informovanost čtenáře vě-
nuji pozornost jedné z nich. Jmenuje se Atemol. Obsahuje 
éterické oleje rostlinného původu, které jsou známy antivi-
rálními a antimikrobiálními účinky. Také uklidňují spazmata 
hladkého svalstva. Selsky a  česky vyjádřeno působí proti 
kašli. Směs je určena k inhalacím, nechá se použít k přípravě 
masážních olejů či balzámů a může být prospěšná, i pokud 
ji aplikujeme orálně. Dle nařízení bruselského božstva však 
Atemol musí působit úplně jinak! Při vniknutí do dýchacích 

cest může Atemol způsobit smrt. Že lahvičkou Atemolu 
o objemu 10 ml, který „je vysoce toxický pro vodní organis-
my“, lze nejspíše otrávit světové oceány, je také rozhodnutí 
čímanů 

z  Bruselu. Následují další lahůdky: Zamezte vdechování, 
používejte ochranné rukavice (že by na  nos?) ochranný 
oděv, ochranné brýle, obličejový štít.“ Já už bych jen do-
dal, že pokud si koupíte Atemol, nebylo by od věci uzavřít 
smlouvu s Janem Žižkou z Trocnova, že vám postaví proti 
Atemolu i vozovou hradbu. Dále tam stojí černé na bílém: 
„Při nadýchání (že by do  policejního balónku?): Okamži-
tě přerušte expozici, dopravte postiženého na  čerstvý 
vzduch. Zajistěte lékařské ošetření“. Hadku, Hadku, ty jsi 
ale provokatér! Atemol si kapeš pravidelně v ložnici na ka-
pesník a vdechuješ celé noci. A ráno pak nejsi mrtvý a drze 
si užíváš důchodu, provokuješ svým zdravím okolí, a  do-
konce ani na  lékařskou pohotovost nezavoláš. Kdyby tak 
v Bruselu věděli, že na ně takhle kálíš, ba dokonce odmítáš 
po inhalaci Atemolu i zemřít, a naopak si s ním upevňuješ 
zdraví. 

www.karelhadek.eu www.karelhadek.eu
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Co dodat? To, co jsem uvedl, je příklad jen dvou preparátů. 
Jak jsem se již zmiňoval, toto se bohužel týká všech éteric-
kých olejů či směsí z nich vyrobených. U některých z nich 
můžete dokonce objevit i symbol proklamující, že se jedná 
o žíravinu. Tím to ale nekončí! Brzo budeme muset i uvádět, 
jak často lze používat např. krém na obličej, a dokonce kolik 
nejvíce se ho bude moci použít na 1 cm2 pokožky. Ještě ne-
tuším, jestli obdržíme i „Europrůkaz plošné velikosti ksichtu“ 
a zda jej budeme hradit z vlastní kapsy, či i na něj budou po-
skytovány tzv. evropské dotace. V dokumentaci také bude-
me muset nejspíše uvádět grafiku partie, na kterou je pre-
parát určen. To je ale průšvih. Já vůbec, ale vůbec neumím 
malovat. Celkem obstojně ale umím fotit. A tak asi abych již 
dnes začal shánět dobrovolníky i dobrovolnice, nikoli však 
nezletilá dobrovolčata, jejichž pohlavní orgány mi budou 
dobrovolně modelem, ať již nastojato či naležato, jako eu-
rounijní povinnost pro preparáty typu HY-Intima, HY-Intim 
H, Intimiss či další. Tajně doufám, že se mi z řad čtenářů časo-
pisu Aromaterapie ozve nějaký akademický malíř, který tuto 
nelehkou a palčivou záležitost za mě převezme.

 Na závěr bych si dovolil ještě jednu úvahu vycházející z his-
torie. Pokud by bylo možné zeptat se Lenina či Stalina, proč 
páchali svoje zločiny, jistě by nechápali moji otázku. Z  je-
jich pohledu dělali „správnou věc“. A  jejich „parlamenty“ 
jim v  tom svými zákony pomáhaly. Zcela jistě by napros-
to stejně reagoval „lidový vůdce“ Adolf Hitler. Jistě ani on 
sám sebe za  lumpa či zločince nepovažoval. Konec konců, 
za  jeho éry on nic nedělal, on byl „jen muzikant-idealista“. 
I  zde byl zákonodárným jakýsi odvar dokonce voleného 
parlamentu. Není tedy důvod, aby dnes Evropský parlament 
a Rada (ES) pracovaly dle jiných principů. Malý rozdíl zde ale 
nutno zmínit. Zbraněmi dnes nejsou tanky a děla, ale eko-

nomika. Díky absurdní politice zmiňovaných evropských 
organizací (zatím) nejsou „produkováni“ mrtví, ale „jen“ 
noví nezaměstnaní. 

Před koncem války se v tehdejším „Protektorátu“ objevil 
plakát „Zachvátí-li tě, zahyneš“. Díky bruselskému diktá-
tu, díky ztrátě státní suverenity, jsme se pomalu, ale jistě 
stali protektorátem Bruselu. Vše je „inovováno“, vše je 
„aktualizováno“. Dle mého je načase i aktualizace onoho 
plakátu.

A  co ony bezpečnostní listy? Na  vlakové cisterně, snad 
i na sudu o objemu 200 litrů bych je chápal.

Ale u lahvičky s 10 či 20 ml se dle mého jedná jen a jen 
o absurdní direktivně vzniklý ekologický odpad. Zda mu 
budete věnovat pozornost, ponechám jen a jen na vás. 
Vlastnosti a  účinnost éterických olejů jsou dány jejich 
přírodním původem, jejich biochemismem. Jsou ověře-
ny tisíciletým používáním, kdy sloužily jak k prevenci ne-
mocí, tak k jejich léčení. Tyto dary přírody pro zachování 
zdraví zde byly dříve než farmaceutický průmysl, dříve 
než Evropský parlament a Rada (ES) a jejich lobby. Stej-
nou tradici mají i  v  kosmetice. Na  těchto faktech zvůle 
Bruselu nemůže nic změnit! A tak doporučuji vhodit milý 
bezpečnostní list do kontejneru s papírovým odpadem. 
I  takovýto odpad je nutné recyklovat, když již vznikl, 
když jste ho museli z  vlastní kapsy zaplatit. 
V likvidaci a možné recyklaci vidím jeho je-
dinou reálnou hodnotu.

 

Karel Hadek

Sbírka zákonů č. 350/2011 
ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických smě-
sích a o změně některých zákonů

(chemický zákon)

ČÁST PRVNÍ – CHEMICKÉ LÁTKY A CHEMICKÉ SMĚSI

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, na-
vazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a upravuje:

a) práva a povinnosti právnických osob a podnikajících, fyzic-
kých osob při výrobě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlast-
ností, balení, označování, uvádění na  trh, používání, vývozu 
a dovozu chemických látek nebo látek obsažených ve směsích 
nebo předmětech

b) klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, ozna-
čování a  uvádění na  trh chemických směsí na  území České 
republiky. Tento zákon se vztahuje na  látky; látky obsažené 
ve směsi nebo předmětu a směsi.

A bude hůře, nebo lépe?

Díky tomuto zákonu se od prosince 2012 setkáváte ve svých 
balíčcích s  letáčkem, který, vám musíme oznámit „nebez-
pečnost“ vámi objednaných éterických olejů. Ze zmíněného 
zákona pro nás vyplývá povinnost informovat spotřebitele 
o „nebezpečnosti“ éterických olejů. Je možné, že v budouc-
nosti přijdou na pořad zřejmě i oleje rostlinné. Mají sice po-
travinářskou kvalitu, běžně se používají v kuchyni na vaření, 
pečení či smažení, ale u nás jsou používány tyto „nebezpeč-
né olejíčky“pro výrobu kosmetiky. 

Zákon „hodil“ všechny látky do jednoho pytle bez rozdílu pů-
vodu a složení. Opět zde nejspíše zapracovalo farmaceutické 
a chemické lobby. Co vše to přináší pro nás jako prodejce éte-
rických olejů a směsí, vypisovat nechci, bylo by to na  jedno 
celé číslo časopisu. Již brzy se setkáte na www.karekhadek.eu 
s úplnými bezpečnostními listy u všech éterických olejů či je-
jich směsí, namísto nynějšího příbalového letáku. V plné verzi 
najdete i stanovenou toxicitu éterického oleje. Sami uvidíte, 
jak vysoké jsou eventuální toxické dávky. Zde pozor, není uvá-
děna smrtelná dávka, pouze orální toxicita.

Vysoce toxický: LD 50<25 mg/kg  

Toxický:  25<LD50<200mg/kg

Zdraví škodlivý: 200<LD50<2 000mg/kg

Příklad: Kuchyňská sůl skladovaná po tunách v supermarketech. 
LD (smrtelná dávka) = cca 250 g/70 kg tedy 3 580 mg/kg 

Levandulový olej LD = 389 g/70 kg  
tedy  5 560 mg/kg  LD50 = > 5 000 mg

Jako zajímavé se mi jeví, že se povinnost týkající se éteric-
kých olejů a kosmetických surovin používaných k výrobě se 
netýká označování léků. Asi bychom se divili, jak dlouhý by 
ten bezpečnostní list byl. Jaké symboly by lék provázely. Něco 
podobného si neumím představit. Možná, až jednou zbude 
chvilinka času, pokusím se něco takového vytvořit.

Ale nyní zpět k éterickým olejům. Jde o látky přírodního půvo-
du, s tradičním použitím v potravinářství, kosmetice i farmacii. 
Vnitřní užívání, či přímé používání na pokožku by vám měl do-
poručit pouze farmaceut.  Takže recept na česnekovou polév-
ku, tlačenku s cibulí a octem… Asi se budou za tímto účelem 
zřizovat „zelinářské eurolékárny“. Dnes již pomalu ani potra-
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vinový doplněk nesmí sloužit prevenci. Zákon totiž praví, že 
prevenci může poskytovat pouze lék. Éterické oleje vám však 
na  vnitřní užívání téměř nikdo z  dnešních lékárníků nedo-
poručí. Takže budeme vytvářet bezpečnostní listy se všemi 
upozorněními na „nebezpečnost“ éterických olejů a budeme 
vás, jak píše ve  svém článku pan Hadek „strašit a budeme 
vám lhát“.  Bezpečnostní list z příkazu EU je věc jedna. Histo-
rické používání éterických olejů pak věc podstatně jiná. A tak 
nezbývá než konstatovat, že jsou vhodné jak pro výrobu kos-
metických, tak i masážních preparátů. A nejen to!  Stejně jako 
éterické oleje léčily v minulosti, činí tak i dnes a budou činit 
i v budoucnosti. Nikoli nařízeními či zákazy, je dána účinnost 
éterických olejů, ale chemické složení je zárukou toho, že tyto 
dary přírody lze používat úspěšně i jako prevenci onemocně-
ní. Na tom nemohou nic změnit ani nařízení eurokomisařů. 

Také při výrobě kosmetiky s využitím účinků éterických ole-
jů vše záleží na kvalitě surovin. I proto volíme suroviny nej-
vyšších kvalit. Jen tak lze plně využít účinků éterických ole-
jů. Éterické oleje mají širokou škálu účinnosti. Jde o éterické 
oleje, jejichž účinky jsou známy od pradávna, se kterými jsou 
k dispozici bohaté empirické zkušenosti. Věřím v ně na tolik, 
že když mne bolí v krku, použiji éterický olej cypřišový nebo 
směs éterických olejů Candiöl. Když mám kašel nebo se mi 
špatně dýchá, přidávám si Atemol do medu a pojídám dochu-
cený med po lžičkách. Jsem hrdá na to, že můj syn je na tyto 
přípravky zvyklý také, používá je i v dospělosti a  lékárně se 
vyhýbá. Dětského lékaře jsme vídali pouze při povinných 
prohlídkách. Na vše, co se u nás objevilo, byl vhodný některý 
z éterických olejů či směsí a tak tomu bude i nadále. Nějaké 
bezpečnostní listy na  tom nic nezmění, naopak, při zjištění 
toxicity jsem klidnější, že jsem volila správně a nevystavovala 
sebe a své dítě toxicitě léků. 
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Smutné je, že podobné potíže budou mít i výrobci čajových 
směsí, tinktur a extraktů. Vzniká nový „Euro-hon na čaroděj-
nice“? Upalování na  hranici sice skončilo, nastoupilo eko-
nomičtější chápání trestu. Upálený by nic nezaplatil, avšak 
pokud se nepodrobíme současným požadavkům, budeme 
nuceni „za  porušení legislativy“ v  jednotlivých případech 
zaplatit pokutu až 5  000  000 Kč, či dokonce nechají zavřít 
firmu.

Takže nastoupivší okolnosti přijímáme jako výzvu. Firmě 
lze přikazovat, ale je zde i ústavou zaručená svoboda slova 
a svoboda projevu. O to více prostoru budeme poskytovat 
na stránkách Aromaterapie odborníkům, kteří i nadále bu-
dou doporučovat aplikace éterických olejů a  informovat 
o  jejich použití tak, jak je to dáno chemismem těchto ole-
jů. Scestná nařízení komisařů nemohou změnit to, co bych 
označila jako přátelství éterických olejů a člověka. 

Michaela Švorcová

TESTOVÁNO – NETESTOVÁNO? 
Vždy, když jsem na stránkách časopisu Aromaterapie psal 
na téma „testováno na zvířatech“, jsem dle nejlepšího svědo-
mí uváděl, že u kosmetiky s logem KH se nejedná o kosmeti-
ku testovanou na zvířatech. 

Nyní nezbývá, než toto tvrzení poněkud upřesnit, vysvětlit 
a v konečném kontextu napsat tak trochu opak.  Kosmetika 
s logem KH jako taková samozřejmě na zvířatech nikdy tes-
tována nebyla. Důvod je celkem jednoduchý. Dodnes jsem 
nepochopil, co konkrétního a  proč by mělo být testováno. 
Ke  své nelibosti jsem ale musel zjistit, že některé suroviny, 
které na výrobu používáme, na zvířatech testovány byly. 

Jen jako zářný příklad bych uvedl: Nějakému úřednickému 
blbci, pochopitelně odborně na  maximum vzdělanému, 
v  hlavě nejspíše vrtalo, zda náhodou např. jojobový olej 
nemá vlastnosti podobné jedu na  krysy, či při kontaktu se 
psí pokožkou nezpůsobí jadernou řetězovou reakci. Při inte-
ligenci mu shora dané a finančních prostředcích daných mu 
od daňových poplatníků ho nemohlo napadnout nic jiného, 
než že bezpodmínečně musí jojobový olej podrobit tvrdému 
testování na něčem, co se nemůže bránit, nemůže ho poslat 
kamsi, tedy z říše zvířecí. 

A tak nejen jojobový olej, ale mnohé další, naprosto bezpeč-
né, historicky ověřené suroviny byly nikoli na základě poža-
davků jejich výrobců, nebo výrobců kosmetiky testovány 
na zvířatech, ale bylo to výhradně a jenom na základě stáva-
jící legislativy! 

Bohužel, z nápisu „netestováno na zvířatech“ se stala lumpár-
na a podvádění v zájmu byznysu. 

Existují a  vznikají nové organizace, které většinou, jak jinak 
než za  poplatek, vydávají potvrzení, že jimi certifikované 
suroviny na zvířatech testovány nebyly. Takováto tvrzení lze 

chápat jako pravdivá na morální úrovni, v žádném případě 
na úrovni právní. Zaráží mě, kolik ochránců či milovníků zví-
řat ve své naivitě neustále zasílá dotazy týkající se testování 
kosmetiky na zvířatech. A také kolik podvodných osvědče-
ní běhá po světě. Pokud kohokoli tato problematika zajímá, 
mohu doporučit jen jediné: Věnujte se danému problému, 
vzdělávejte se jak odborně, tak i právně. Pokud kdokoli po-
loží otázku, zda něco bylo testováno na zvířatech, dává tím 
každému najevo, že je jen naprosto neinformovaný idealista, 
navíc bez právního vědomí, kterému lze bez problému na-
kukat cokoli.

Váš

Karel Hadek

Levandulový olej 
Není překvapením, že levandulový olej je v kosmetice velice 
oblíbený a nachází v ní široké uplatnění. Je možné ho s úspě-
chem použít pro ošetřování všech typů pleti, se zvláštním 
doporučením pro přecitlivělou pokožku, akné a kuperózu. 
Levandulový olej podporuje obnovu kožních 
buněk a slouží jako přirozený omlazovací pro-
středek. Není proto divu, že je oblíben v kou-
pelových preparátech, pleťových vodách, 
obličejových krémech a  dalších přípravcích.  
Bolesti hlavy, špatné usínání, krvácení z nosu, 
spáleniny, štípnutí vosou, včelou, či kousnu-
tí zmije. V případě, že máte levandulový olej 
po ruce, je účinná pomoc snadná. Vzhledem 
k tomu, že je schopen neutralizovat živočišné 
jedy, pomůže se zárukou při štípnu-
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Nebezpečí

Levandulový  olej  
Lavandula  angustifolia  Oil 
Éterický olej, působí antisepticky, regeneruje buňky pokožky. Uklidňuje nervové napětí, antidepresivum, působí proti nespavosti. Má blahodárné účinky na bolesti hlavy a proti migréně. Výrazně snižuje krevní tlak, je 
vhodný na popáleniny, hnisavé rány všeobecně. Je účinný při neutralizaci živočišných jedů včel, je známým repelentem (i proti vlasovým vším), působí i na moly.

Obsahuje:  
Levandulový olej (ES: 289-995-2)

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

Po manipulaci důkladně omyjte… (Části těla, které je třeba po manipulaci umýt, uvede výrobce/dodavatel) Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné 
brýle/obličejový štít. (Druh vybavení uvede výrobce/dodavatel) PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody. 
Odborné ošetření (viz … na tomto štítku). NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Uniklý produkt 
seberte. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal… (Podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů (upřesnit)) 

První  pomoc:  
Při nadýchání: Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch (sundejte kontaminovaný oděv). Zajistěte postiženého proti prochladnutí. Zajistěte lékařské ošetření vzhledem k časté nutnosti 
dalšího sledování po dobu nejméně 24 hodin. Při styku s kůží: Odložte potřísněný oděv. Omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody. Pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít 
mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon. Zajistěte lékařské ošetření. Při zasažení očí: Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je 
vyjměte. Výplach provádějte nejméně 10 minut. Zajistěte lékařské, pokud možno odborné ošetření. Při požití: NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ! Pokud postižený zvrací, dbejte aby nevdechl zvratky (protože při vdechnutí 
těchto kapalin do dýchacích cest i v nepatrném množství je nebezpečí poškození plic). Zajistěte lékařské ošetření vzhledem k časté nutnosti dalšího sledování po dobu nejméně 24 hodin. Originální obal s etiketou, 
popřípadě bezpečnostní list dané látky vezměte s sebou.

Balení

Dovozce
1. Aromaterapeutická KH a.s., Kšice 
11, Telefon: +420371140900, 
www.karelhadek.eu

Distributor
AROMATERAPIE Karel Hadek, Kšice 11, 
Telefon: 371 140 900

Telefon pro naléhavé  situace  v 
ČR:
Klinika nemocí z povolání, 
Toxikologické informační středisko 
(TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, 
nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 
402

tí komárem, včelou, vosou i  jiným hmyzem. Nezředěný le-
vandulový olej se po dobu 5–10 minut vmasírovává do po-
stiženého místa. Tím je též zabráněno možnému infikování 
a zánětu v místě vpichu. Odborná literatura uvádí (nemám 
ověřeno), že i  jinak smrtelně jedovaté kousnutí od  černé 
vdovy (druh pavouka) lze neutralizovat levandulovým ole-
jem. Údajně stejně tak dobře působí proti zmijímu jedu. 
V  tomto případě doporučuji jako doplněk i  vnitřní použití 
levandulového oleje, cca 0,5 ml (15 kapek). 

Levandulový olej podporuje tvorbu bílých krvinek, zvyšuje 
obranyschopnost organismu a  působí antisepticky na  dý-
chací cesty. Proto je velmi účinný při předcházení a  léčbě 
chorob z nastydnutí, jako je chřipka, angína či další. 

Při vnitřním použití doporučuji 3 krát denně 1 kapku např. 
na chlebové tabletě. (Lze vmíchat i do medu.)

Krvácení z  nosu lze velice rychle zastavit malým tampón-
kem vaty pokapaným několika kapkami levandulového ole-
je, vsunutým do nosní dírky. 

Několik kapek oleje nakapaných na  polštář často nahradí 
tablety na spaní a zajistí příjemné usínání i klidný spánek. 
U dětí pak stačí 1–2 kapky. 

Nyní Vám nabídnu několik receptur, které pro svou jedno-
duchost lze připravit i doma a svou dokonalostí a účinností 
předčí nejdražší produkty renomovaných kosmetických vý-

robců. Výbornou relaxační koupel při-
pravíme přidáním 5 kapek levan-

dulového oleje do  100 ml pl-
notučného mléka (takto lze 
připravit koupele i  z  jiných 

éterických olejů). 

Vzniklé koupelové mléko je nutno řádně protřepat a přidat 
do koupelové lázně. Teplota koupele smí být pouze tak vy-
soká, aby nevyvolala pocení. Trvání koupele doporučuji mini-
málně 20 minut. Místo mléka lze též použít plnotučný jogurt. 
Tyto koupele mají velké množství kladných „vedlejších“ účin-
ků. Pomáhají při bolestech hlavy, namožených svalech, stejně 
jako při ischiatických, revmatických i dalších bolestech. Je též 
velice vhodný při každodenním stresu a vyčerpanosti. Pro ty, 
kteří dávají přednost sprchování před koupelemi, je uvedené 
„mléko“ stejně vhodné: Krátce osprchovat, levandulové mlé-
ko či jogurt vmasírovat do  pokožky, nechat krátce působit 
a znova osprchovat. 

Špičkový masážní olej lze připravit přidáním levandulového 
oleje do  rostlinného oleje v  množství 1–5 %. Zde bych do-
poručil třezalkový macerát. Takto připravený olej lze použít 
nejen pro jedinečné relaxační aromaterapeutické masáže ce-
lého těla, ale i při mastných vlasech či tvorbě lupů. Zde může 
být jeho vmasírování do  vlasové pokožky vítanou pomocí. 
Nechá se působit cca 1 hodinu a pak se vymyje mycím olejem 
na  vlasy. Tento masážní olej může dobře posloužit i  u  žen, 

které trpí bolestivou menstruací. Vynikajícího 
ošetření různých spálenin lze taktéž dosáhnout 
levandulovým éterickým olejem. Na  postižené 

místo přiložíme kousek obvazu pokapaný 
několika kapkami levandulového oleje a za-
balíme fólií tak, aby se olej nemohl odpařo-
vat do okolí. Spálenina přestane za krátkou 
chvíli pálit a puchýře ani infekce se v  ráně 
netvoří. 
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Pro vyčištění pokožky lze použít zcela přírodní ošetření. Do   
1 lžíce tvarohu či jogurtu přidáme 2 kapky levandulového 
oleje a řádně promícháme. Vzniklé „levandulové pleťové mlé-
ko“ vmasírujeme do pokožky a po krátkém působení omyje-
me vodou. Při nanášení tohoto mléka na pokožku je nutné 
dbát na to, aby jeho teplota byla stejná, nebo vyšší než tep-
lota pokožky. Jinak by se póry pokožky uzavřely a čištění by 
bylo podstatně sníženo. 

Díky svému širokému spektru použití se levandule honosí 
přezdívkou modrý zázrak. Nevoní vám levandulový olej? Pak 
doporučuji nechat si změřit krevní tlak. Lidé s hypotonií (sní-
ženým krevním tlakem) levandulovou vůní nesnáší, protože 
silně uklidňuje a snižuje krevní tlak. To je něco, co člověk s níz-
kým krevním tlakem nemůže potřebovat. 

Karel Hadek 

Tento text byl původně zveřejněn v časopise Aromaterapie číslo  
0 z roku 1993. Netřeba diskutovat o tom že text starý 20 let, je plně 
aktuální i dnes. Levanduli je dle mého díky jejím léčebným účin-
kům možno označit nejen jako velice účinnou léčivku. Já sám 
v ní vidím dokonce i součást sebe samého. I já jsem totiž součástí 
přírody. Lidem pomáhala od nepaměti a i dnes se svými „schop-
nostmi“ předčí mnohé „vědecké produkty“ farmaceutického prů-
myslu. O to více mě šokuje skutečnost, že i dnes se najdou lidé, 
kteří si zamanuli pořádat hon na éterické „čarodějnice“. Vdech-
nutí levandulového oleje dle nich může způsobit smrt! Levandu-
lová pole ve Francii, jsou dle nich nejspíše lemovány hromadami 
mrtvol. Další kreténismy eurounijních zákonných „bezpečnost-
ních listů“ ponechám raději bez komentáře. I  použitý toaletní 
papír má větší hodnotu. sl
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Vážený pane Hadku, mnohokrát děkuji za Vaši dlouholetou 
práci a hluboce se Vám klaním za péči, kterou věnujete lidem. 
Srdečně Vám přeji sibiřské zdraví, dlouhý život a nechť vzkvé-
tá Vaše firma!

S pozdravem, Galina Rozenberg, Novosibirsk

Dobrý den, vážený pane Hadku!  
 
Dovolte mi, abych jménem celé své rodiny vyjádřila nej-
hlubší vděčnost za Vaši dlouholetou práci, jež vedla k těm-
to nádherným výrobkům. Kupujeme produkty firmy „Karel 
Hadek“ roky a během té doby jsme nezaznamenali jediný 
negativní výsledek – pouze pozitivní efekty! 

Chci se podělit o zkušenosti s použitím preparátů dětské sé-
rie „Baby“. Našemu dítěti je téměř jeden a půl roku. K jeho 
narození jsme koupili: heřmánkový koupelový olej, fenyklo-
vý masážní olej, heřmánkový Baby krém, později mandlo-
vý mycí olej a dětský nosní olej „Baby“. Koupelový olej jsme 
používali 3–4 krát týdně v dávce 1 čajová lžička na dětskou 
koupel. Výsledek bylo prostě úžasný! Pokožka dítěte zůsta-
la po  dlouhou dobu měkká s  příjemnou vůní heřmánku, 
pokud na ní byly malé opruzeniny v okolí kalhotek, 
pak do rána zmizely. Heřmánkový dětský krém jsme 
používali na větší podráždění, ta se naštěstí vyskytu-
jí velmi zřídka. Náš syn, stejně jako všechny děti, měl 
poporodní kůrčičky na hlavě, avšak díky lázním 
s heřmánkovým olejem (šampon jsme ne-
používali) rychle zmizely. Naše dítě se rádo 
cáká ve vaně, a přestože se mu olej často do-
stane do očí, úst nebo nosu, nezpůsobuje 
žádné podráždění.

Naše rodina nakupuje výrobky Vaší společnosti už tři roky. 
Používáme pleťové krémy, krémy na ruce, rostlinné oleje, růz-
né koupelové oleje, vlasové oleje a mnoho dalších přípravků. 
Během celé této doby jsme nezpozorovali žádné nežádoucí 
účinky, jen pozitivní.

Je mi 75 let a co na to říct, moje tělo nefunguje jako hodiny, 
ale přesto, účinek mnoha preparátů byl prostě skvělý.

Mnoho let jsem měla plíseň na nehtech u nohou. Vyzkoušela 
jsem mnoho přípravků, ale nic nepomáhalo. Dle Vašich dopo-
ručení jsem začala používat Mykosan na nehty. O deset mě-
síců později jsem šla na vyšetření ohledně plísně na nehtech 
a výsledek byl ohromující – plíseň zmizela. Už dva roky žiji bez 
tohoto problému.

Ráda bych Vám ještě pověděla o účinku za tepla lisovaného 
Sezamového oleje. Jednou denně užívám lžičku tohoto ole-
je na lačno, 20–30 minut před jídlem. Spravilo se mi zažívání, 
přestaly se mi lámat nehty, přestože si je neustále lakuji. A co 
je nejdůležitější – přestaly mi vypadávat vlasy, začaly lépe 
růst, což neuniklo pozornosti mého kadeřníka. Vlasy jako kdy-
by ožily! Sezamový olej je hotový zázrak!

Mým posledním úžasným zážitkem je Donosol. Asi před ro-
kem jsem onemocněla akutním respiračním onemocněním. 
Od  té doby jsem měla neustále ucpaný nos, huhňala jsem, 
a  co bylo nejhorší – přestala jsem cítit vůně, dokonce i Va-
šich éterických olejů! Byl mi diagnostikován chronický zánět 
vedlejších nosních dutin. Žádné preparáty ani vyplachování 
mi nepomohly, až na Donosol. Do konce druhého měsíce se 
stal zázrak – začala jsem zase cítit vůně! Byla jsem z toho tak 
šťastná! Kromě toho svobodně dýchám nosem a už skoro ne-
huhňám.

Zkušenosti z Novosibirsku
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Je tomu již několik let, kdy jsem trpěla úporným ekzémem 
na chodidle pravé nohy. Tvořící se puchýřky svěděly a bole-
ly, během několika dnů se slévaly do větších puchýřů a kůže 
praskala. Pomáhalo jen propíchnout, opakovaně vymačkat 
a  hledat další záškodnické puchýřky. Pak najednou, po  ja-
kýchsi tabletkách, vše odeznělo.
Jsem překladatelka a jednou jsem překládala zdravotní zprá-
vu klienta, kde bylo uvedeno, že trpí dyshidrozou. Často si ze-
jména lékařské výrazy ověřuji na internetu a tak jsem učinila 
i v tomto případě. Když jsem uviděla obrázky s projevy této 
nemoci, doslova jsem vyvalila oči - no to je to svinstvo, co mě 
tak trápilo!! Ti, kteří tímto onemocněním trpí, ví, o čem mlu-
vím. 
Asi tak před tři čtvrtě rokem se mi dyshidrotický ekzém vrá-
til. Plíživě napadl můj palec na  noze a  známé svědění mi 
dávalo tušit, oč běží. Někdejší tabletky nezabraly a  lékařka 
předepsala kortikoidní mast. To jsem ale už blíže poznala 
i výrobky pana Hadka, a tak jsem se obrátila na jeho spolu-
pracovnice o radu. Nejdřív jsem vyzkoušela Femisheu, prý je 
dobrá na  hodně věcí, ale nic. Ani třezalkový olejíček nepři-
nesl žádné výsledky. Pak jsem procházela katalog a do oka 
mi padl Tanaderm. Už ani dnes nevím, proč mě napadlo, že 
by to mohlo k něčemu být. A ono bylo! Upozorňuji předem, 
že účinek byl znát sice už po 2–3 použitích, ale jak svědění 
ustalo, svádělo mě to zapomenout. Hned na druhý, nejdéle 
třetí den se známé svědění připomnělo 
zas. No ano, jsou to bezva prepa-
ráty, ale žádná živá voda, chce to 
prostě pravidelně a  hlavně delší 
dobu mazat, káravě napomenul 
vnitřní hlas. A  tak mažu poctivě 
ráno i  večer, po  každém koupání 
a můj paleček na noze se na mě už 

Když syna bolelo bříško, dělali jsme mu masáž Fenyklovým 
olejem. Týž olej jsme používali, když měl opruzeniny v ob-
lasti kalhotek. Účinek byl prostě skvělý! Velmi se nám zalí-
bil mandlový mycí olej. Je výjimečně jemný, má příjemnou 
vůni. Olej byl obzvláště užitečný, co se týče intimní hygieny 
dítěte, dobře zklidňuje podráždění a dokonce i mírný zánět 
sliznice.

Chtěla bych vyjádřit zvláštní poděkování za  dětský Nosní 
olej „Baby“. Naše dítě je hrozně neposedné. Kdykoli jsme 
mu chtěli nakapat do  nosu nějaký lék, sotva jsme ho udr-
želi. K těmto problémům nedochází, když používáme nosní 
olej. Neuvěříte mi, můj syn si klidně lehne, dá si ruce podél 
těla a čeká, až mu vykapu nos. Olej se mu velmi zalíbil. Ten-
to preparát používáme nejen na nachlazení, ale pravidelně 
jako prevenci.

Poslední věc, kterou bych chtěla zmínit, je extrakt z Eleuthe-
rococcu. S celou rodinou si dáváme pravidelné kúry – užívá-
me jej po dobu jednoho měsíce, pak měsíc přestávka. Kva-
lita je samozřejmě vyšší než ostatní produkty s  extraktem 
sibiřského ženšenu, které jsou k dostání v našich lékárnách. 
Pro našeho syna dávkování rozpočítávám sama, v  soula-
du s Vaším schématem. Eleutherococc dávkuji po kapkách 
do menšího množství vody. Od té doby co ho užíváme, jsme 
méně nachlazení a pozorujeme celkové zlepšení zdraví.

Vážený pane Hadku, upřímně Vám přejeme hodně lásky, 
zdraví a firemních úspěchů! Ať jsou všechny problémy roku 
2012 dalekou minulostí!

S úctou 
Anna, Novosibirsk
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směje svojí zdravou, růžolící kůží. Všem, kdo trpí dyshidrotic-
kým ekzémem, doporučuji vyzkoušet. Vím, že každý reaguje 
jinak, ale doufám, že těch, komu Tanaderm pomůže, bude 
mnohem, mnohem víc! Jo a  ještě – hned z kraje roku jsem 
si uhnala zánět úponu achillovy šlachy – obstřik paty byl víc 
než nepříjemný a při kontrole se pan doktor divil, že mě noha 
nebolí... Že prý se to rádo vracívá. Asi dva dny po kontrole se 
pata opravdu zase začala ozývat. A tak mažu znova – pro změ-
nu Dr. Voštěpem, ráno pak než jdu do postele a ještě jednou 
těsně před spaním. Pata přestala hned na druhý den bolet a já 
věřím, že už taky bolet nebude!
Zdraví zdar a Hadkovi zvlášť!

Jindra Brychtová

Atopický ekzém

Milí čtenáři naší voňavé „Aromky“, prožili jste někdy lásku 
na  první pohled? Já ano, dokonce doslova a  do  písmene 
na vlastní kůži! 

Již před dvaceti lety se do  mých rukou zamiloval na  první 
pohled atopický ekzém. Jeho sympatie k nim byly natolik in-
tenzivní, že i kožní lékařka kroutila nad přídělem tolika lásky 
nevěřícně hlavou. Byť jsem měla ruce všemi mastmi mazané, 
poznala jsem, že tudy cesta nevede. Ručičky zpitomělé láskou 
ekzému byly vysušené a popraskané, občas pokryté vrstvou 
nacucaných pupínků a nepříjemně svědivé. 

Za ruce, které měly na nose nasazeny růžové brýle lásky, jsem 
se děsně styděla. Za hloupé přání mít atopický ekzém na zad-
ní části svého těla, kde ho nikdo neuvidí, se omlouvám všem 
atopikům, u  kterých si ekzém láskyplně ukousl ještě větší 
sousto, a to ať už kdekoli na jejich tělíčku.

Po  dlouhé alternativní pěšince v internetovém světě do-
cupitaly mé pomyslné nohy, až na  webovky Karla Hadka 
(www.karelhadek.eu). I  když internetové stránky voní kou-
zelně, musím upřímně přiznat, že dobrůtky od pana Hadka 
jsem po čuchu neobjevila. Zvídavé oko se nebránilo ničemu, 
zatímco peněženka, která je ženského rodu, dělala drahoty. 
Nedočkavě jsem se tetelila nad objednávkou balíčku. Ten, 
k mé radosti dorazil do mých dlaní již druhý den po objed-
nání. Nepochybuji, že mé radostné jupííííí, uslyšeli odesilate-
lé balíčku až ve Kšicích. 

Vyhladovělým ručkám jsem jako předkrm nabídla základní 
krém SHEA BUTTER, který je prostě vy-ni-ka-jí-cí! Mlsně se 
olizovaly a nemohly se jím nabažit. O tom, že speciální krém 
ATOP-DERM je správná mastná volba pro mého atopického 
„miláčka“, jsem se přesvědčila už po prvním ochutnání nena-
sytných ruček. Jemná bylinková vůně zamilovanému ekzému 
pod nosem vůbec nevoněla. Jak už to tak i v životě bývá, zača-
ly si po čase sundávat růžové brýle i mé ruce. Pestrost ve stra-
vě je důležitá, a tak jsem svým ručičkám naservírovala další za-
kousnutí v podobě multivitaminového preparátu SHEADERM 
TH, který by si zasloužil napsat ódu na radost. Ekzematický mi-
lovník si začal balit kufry, ale to nebyl všem dnům konec. Ruce 
honila mlsná, a tak jsem do útoku z nabídky specialit povolala 
regenerační pleťovou masku AKTIDERMA LY. Ruce důkladně 
ošetřené tímto medovým skvostem jsem zabalila do potravi-
nářské fólie a nechala „trávit a odpočívat“ cca 20 minut. Výsle-
dek byl famózní. Stejný postup relaxace jsem zvolila i u spe-
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ciálního balzámu JOSHEA, který je excelentně zjemňující, 
uklidňující a protizánětlivou delikatesou. Třešničkou na dor-
tu je „lehoučce stravitelný“ preparát LECITINIA BODY BALM. 
Jedním dechem prohlašuji, balzám k nakousnutí. I při mazání 
je důležitá nejen pestrost, ale i pravidelnost. A tak nikoli, kdo 
maže, ten jede, ale kdo hadkovsky maže, ten jede!

Jsem moc a moc ráda, že stud při podání ruky na pozdrav, 
placení v  obchodě u  pokladny, masáži a  pohlazení malého 
děcka, stejně tak i  jako na  kolotoči a  do  zpitomění se opa-
kující otázce z okolí: „Co to máš?“ jsou již minulostí. S radostí 
a chutí dopřeji svému tělu i duši to nejlepší, tedy další ňamky 
z pestré nabídky aromaterapeutických lahůdek Karla Hadka. 
Stačí se jen „zakousnout“. I uremcaná peněženka pochopila, 
že kvalita je holt kvalita. 

Přeji mnoho krásných a  pohodových dnů s  úsměvem 
na rtu a vůní preparátů s logem Karel Hadek. 

Iveta S. z J.

Zubní olej «Karel Hadek» 
rozšíření oblasti použití
O skutečnosti, že je Zubní olej «Karel Hadek» vy-
nikající prostředek pro péči o ústa a zuby, nebudu 
psát, to je zřejmé a dobře známé. Chci psát o dal-
ších možnostech jeho použití, o  případech, kdy 
Zubní olej může opravdu pomoci. Jsou situace, 
kdy je třeba něco okamžitě udělat pro řešení pro-
blému, ale po  ruce nejsou speciální prostředky. 
Pak začneme hledat a použijeme něco z toho, co 

máme zrovna k dispozici. Oblast použití jakéhokoli prostřed-
ku «Karel Hadek» můžete rozšířit, v takových případech do-
poručuji vždy se podívat na složení a brát v úvahu charakte-
ristiky jeho základních složek. Ale zpět k Zubnímu oleji, tento 
aromaterapeutický prostředek je vždy po ruce a nebude zby-
tečné si přiblížit, čeho je schopen.

Zubní olej se ukázal jako účinný při zánětu trojklaného nervu 
(neuralgie). Při této nemoci se objevuje ostrá bolest, mono-
tónní bolest, zvýšená nebo snížená citlivost kůže v  oblasti 
zánětu. Pokud budeme analyzovat příčiny tohoto problému 
a složení zubního oleje, tak jeho účinnost není žádným zázra-
kem a má téměř vědecké zdůvodnění.

Příčina zánětu trojklaného nervu je obvykle skryta v zánětli-
vém procesu a k recidivě dojde při podchlazení inkrimino-

vaného místa. Skutečnost, že proti různým zánětům, 
virům, plísním, atd. není nic účinnějšího než kvalitní 
přírodní esenciální oleje, není třeba dokazovat. Esen-
ciální oleje nejen zmírní příznaky, ale odstraní příčiny 

samotné.

Zubní olej obsahuje  následující éterické oleje: 
máta peprná, šalvěj, rozmarýn, tymián obecný, 
tymián plazivý, hřebíček, myrha. Esenciální oleje 
mají protizánětlivé a  analgetické účinky. Docela 
silnými vlastnostmi proti bolesti vyniká esenciální 
olej z hřebíčku a  také rozmarýnový olej. Mátový 
olej chladí a zklidňuje.

Zubní olej se vtírá do postižené oblasti tak často, 
jak je to možné. Po ústupu bolesti se používá ještě 
nějakou dobu preventivně, a  to 1–2 krát denně. 
Při akutní a  nesnesitelné bolesti, či když potře-
bujete zmírnit bolest velmi rychle, můžete zvýšit 
koncentraci hřebíčkového oleje.
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Zubní olej pomohl mé přítelkyni vyřešit chronický problém 
zánětu trojklaného nervu. Je velmi šťastná, protože k vyřešení 
jejích problémů, kterými trpěla několik let, stačilo jen 20 ml 
zubního oleje, a teď pokračuje v jeho používání preventivně.

Při zánětu trojklaného nervu lze použít také třezalkový olej 
«Karel Hadek», přidejte do  něj esenciální oleje z  hřebíčku, 
rozmarýnu nebo levandule ve výši 1–2 %. Třezalkový olej sám 
má léčebný účinek, zlepšuje funkční stav centrálního a auto-
nomního nervového systému, snižuje citlivost nervových za-
končení.

Když se tento problém dotkl mě osobně, a najednou se ob-
jevila ostrá, nesnesitelná bolest, vzala jsem si třezalkový olej, 
nakapala do něj olej z hřebíčku a  levandule a  třela si směsí 
oblast půlky obličeje po dobu 5–10 minut. Třela, nebo spíše 
hladila. Bolest se najednou ztratila a nevrátila. Po další tři dny 
jsem tuto směs používala preventivně, ale s nižší koncentrací 
hřebíčkového oleje.

Svědění kůže. V sortimentu značky «Karel Hadek» je speciální 
prostředek pro svědění kůže, 
masážní olej Lecitol Lindeol. 
Funguje perfektně a  je skvě-
lým pomocníkem. Ale co když 
ho v tu chvíli nemáte po ruce? 
V  tomto případě, si opět mů-
žeme pomoci Zubním olejem. 
Rostlinné oleje, které jsou sou-
částí Zubního oleje, zamezí olupování a suchosti kůže, esen-
ciální olej z máty peprné chladivými vlastnostmi sníží nebo 
odstraní svědění, zklidní podrážděnou pokožku.

Zubní olej se nedávno projevil novým způsobem, jako vy-
nikající tělový deodorant. Neočekávaný, ale také zcela po-
chopitelný efekt. Minulý měsíc jsem byla týden na služební 
cestě a zapomněla si vzít s sebou deodorant Happy Deo. 
Nálada mi okamžitě klesla, protože po dobu 2 let nepouží-
vám žádné deodoranty ani antiperspiranty a jsem naprosto 
spokojena s Happy-Deo. Co dělat? Nekoupím si přeci che-
mii se syntetickými parfémy!

Dostala jsem nápad, že vyzkouším Zubní olej místo deo-
dorantu, a  proč ne? Zubní olej – velmi jemný, osvěžující 
přípravek v  potravinářské kvalitě. To nemůže ublížit a  ur-
čitě bude lepší než jakýkoliv antiperspirant. Esenciální olej 
z šalvěje je znám pro své vlastnosti, jako je snížení pocení 
a zabránění mikrobiálního rozkladu potu. Olej máty pepr-
né je osvěžující, má vliv na chladové receptory. Esenciální 
oleje mají také antibakteriální vlastnosti. Tak 
jsem ráno po  sprše na  čistou kůži jednou 
denně aplikovala malé množství zubního 
oleje v oblasti podpaží a jemně třela, pouze 
pro vstřebání. Ujišťuji vás, že se neobje-
vil žádný pocit mastné pokožky nebo 
jakékoliv stopy oleje na  oblečení. 
Výsledný efekt předčil všechna moje 
očekávání.

Ve svém článku jsem psala o  přípa-
dech účinnosti Zubního oleje «Karel 
Hadek», sdílela své vlastní zkušenosti 
a  také   zkušenosti svých přátel. Jsem 
si jista, že tato oblast použití Zubního 
oleje není omezena a nelze v budouc-
nu vyloučit nové objevy.

Oksana Mich, Jekatěrinburg
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Dobrý den, paní Švorcová,

velice, velice Vám děkuji za  krásný začátek pracovního dne 
– začetla jsem se, až jsem zapomněla na to, že jsem v práci. 
Vytisknu si to a beru s sebou na víkend do školy – tím Vám 
udělám reklamu, neboť se o  časopis samozřejmě podělím 
s kolegyněmi-kamarádkami.

Jedno Vám musím napsat – jako první mně zaujal článek Thy-
micon a  ráj blbců. Vyřiďte, prosím, panu Hadkovi mé velké 
sympatie a spoluúčast v postojích a názorech na evropskou 
legislativu a její nesmyslné, ba až tmářské názory, které bohu-
žel vyúsťují v jedno nařízení lepší než druhé. O jejich množ-
ství, které nestačí člověk při sebelepší vůli registrovat, natož 
implementovat do  praxe, ani nemluvě. Začíná mi to připo-
mínat souboje středověkých učenců s neznalostmi a závistí 
některých mnichů a církevních hodnostářů, již z dob 14. sto-
letí. Včera jsem se probírala nařízeními EU a měla jsem mžitky 
před očima a pocit, že my, bylinkáři, to můžeme pomalu za-
balit, neboť svět bude patřit farmaceutickým pod-
vodníkům, lichvářům a lidem, kteří se pro byznys 
neštítí jít přes mrtvoly a to doslova (stačí si přečíst 
knihu Johna Wirapena – „Nežádoucí účinek – 
smrt“). Nutí nás vzdát se selského rozumu, 
intuice a  zkušeností našich předků, které, 
ač nejsou mnohdy podložené vědeckými 
a obecně uznávanými studiemi, jsou prav-
divé a účinné.

Podotknu již jen jediné – evropské legislati-
vě chybí přiměřenost!

S pozdravem 

Eva Dvořáková 

Díky.

Dobrý den, nedávno jsem po telefonu mluvila s paní Švorco-
vou, abych si nechala poradit ohledně správného použití pre-
parátů, které jsem si chtěla od firmy KH, zakoupit. Nechtěla 
jsem totiž znovu psát svůj dotaz mailem, protože by to bylo 
již potřetí během velmi krátké doby. Paní Švorcová byla ve-
lice příjemná a ochotně mi na otázky odpovídala. Ale jak už 
to bývá, když se člověk začne o něco hlouběji zajímat, otázky 
přibývají. Proto jsem začala listovat již obdrženými časopisy 
„Aromky“, abych rozšířila své informace o preparátech, a ne-
musela tak stále volat, nebo psát. A jak tak do sebe dostávám 
nové informace o použití, využití a úžasné pomoci Vašich vý-
robků, začínám se na sebe zlobit, že jsem nezačala hlouběji 
pátrat už dávno, protože výrobky od pana Hadka, jsem po-
znala snad před 10 lety. Při pohledu na syna, který je rok a půl 
po operaci slepého střeva a „zdobí“ ho opravdu velká a ne-
vzhledná jizva, jejíž nemalé okolí je bez citu, ani nemohu jinak. 
A neuklidní mě ani názor, že mužům jizva přidává na přitažli-
vosti. V jednom čísle Aromky jsem totiž četla o krému, který se 
hodí právě na dobré zhojení jizev. V tomto směru nejspíš už 
mnoho nenadělám, ale je dobré vědět, že jsou přípravky, se 
kterými jdou různé zdravotní nepříjemnosti zvládnout lépe, 
nebo je i úplně odstranit. Ale nejen to, i když to není zrovna 

málo, preparáty od KH zpříjemní, vyčistí a provoní ovzduší, 
pohladí i po duši a v neposlední řadě pomáhají udržovat 
domácnost čistou. Tím mám teď na mysli Orange-Sanitol. 
Vyzkoušela jsem ho a už chci do budoucna udržovat do-
mácnost jen s jeho pomocí. Hned jsem objednala celý 
litr Sanitolu jako vánoční dárek pro manželovu mamin-
ku i babičku. Je to vynikající čisticí prostředek! Ani jeho 
příjemná vůně se nedá opomenout. Úžasně mi pomo-
hl při čištění digestoře, kde selhávaly přípravky přímo 
určené na  čištění a  údržbu digestoří. Jen jsem začala 
s čištěním, mastnota šla okamžitě dolů. Zatím mám jen 
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několik základních „kousků“ z Vaší nabídky, ale i těch málo vý-
robků bych už nevyměnila za běžnou kosmetiku. A jestliže se 
v rodině vyskytne v budoucnu nějaký ten zdravotní problém, 
určitě se podívám do Vaší nabídky, který že to přípravek nám 
může být nápomocen v boji se vzniklou situací. Když jste, jako 
firma, začali znovu v  lednu fungovat, měla jsem ohromnou 
radost. Hned jsem učinila objednávku s  tím, že do  okénka, 
které je součástí objednávky na  dotazy a  poznámky, napíši 
gratulaci ke znovuotevření firmy. Jenže byla jsem radostí bez 
sebe, že mohu opět objednávat, a tak jsem odklikla dokonče-
ní objednávky, aniž bych popřála. Během roku jsem už objed-
návala, ale přišlo mi hloupé, k objednávce připojit gratulaci. 
Ted´, když jsem se rozhodla, že Vám napíši, mi to vůbec hlou-
pé nepřijde a  taky to udělám. Ráda bych, Vaší firmě ze srd-
ce popřála mnoho úspěchů a už žádné nepříjemnosti, nebo 
když už nějaké nastanou, tak jen malé, malilinkaté.

S pozdravem a s velkými díky za účinné preparáty 

Miroslava ze Starého Plzence

Vazivové výrůstky

Dobrý den, používám vaše preparáty (oleje, masti) a  jsem 
s nimi velmi spokojena. Chci se s Vámi podělit o velmi zvláštní 
zkušenost s použitím krému proti celulitidě. Jedná se o krém 
Cellu-Therap v bílém kelímku se zelenými nápisy. Trocha této 
masti mně zbyla a ležela v polici v chladnu. Naše babička si 
s  ní začala s  nějakého zvláštního popudu mazat bouličku 
na zápěstí. Byla poměrně velká, velikost cca 2,5 cm a na výšku 
cca 1 cm a  ortoped tuto vazivovou bouličku chtěl řešit brz-

kou operací. Babička si ji mazala asi 14 dní a boulička je pryč. 
Všichni jsme byli velmi překvapeni. Mimochodem krém je už 
rok prošlý. Možná byste mohl krém obdobného složení nabí-
zet na tyto vazivové výrůstky. Jsou poměrně časté. Sama jsem 
měla podobný problém na zápěstí a při operaci mně přetnuli 
nějaký nerv, takže necítím část ruky.

Dita P.

Aromaterapie, královna  
kosmetiky a zdraví 

„Ono to vážně zabralo!“ „Ze začátku jsem tomu nevěřila, ale 
stal se zázrak.“ „Ta vůně, to je nádhera.“ „Ten zánět močáku 
opravdu zmizel.“

S dalšími podobnými výroky se setkáváme v našem obcho-
dě Slunečnice velmi často. Reaguji stejně, když něco zkouším 
poprvé nebo se jedná o novinku. Je opravdu úžasné prodávat 
„zeleno-bílá balení“. Každý si přijde na své – maminky, mimin-
ka, tátové, dědové, babičky, tety i strýcové.

Nejčastěji se k nám zákazníci vrací pro Jalovcový či Levandu-
lový koupelový olej, HY Intimu, Intimiss, HY olej na odstraňo-
vaní make-pu, Zubní olej, Mykosan, Thymicon, Atop-Derm, 
Levandulový a Eleutherococcový krém, kouzelné Lecidermy, 
ale i Molusan, Hemosan. Děti si vybraly Heřmánkový koupe-
lový olej, Mandlový mycí olej a nepohrdnou ani Fenyklovým 
olejem na své bříško. Z masážních olejů vede Dr. Voštěp čili 
po našem „Dřevorubec“ a Cayatherm. Z éterických olejů je to 
božská levandule a silný jalovec. A v neposlední řadě „provo-
ňovatel“ celé domácnosti i našeho obchůdku slavný Orange 
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Sanitol. Tento šikula dokáže zlikvidovat staré skvrny, a dokon-
ce odstraní i smůlu z oblečení.

My sami také zkoušíme a  zkoumáme preparáty. Vždyť my 
jsme také zákazníci, i  když preparáty prodáváme. Například 
kolegyně s  pomocí HY Intimy vyléčila svému koni bolavou 
nohu. Já jsem ji doma dala manželovi po holení a používám ji 
i po opalování. Další kolegyně objevila skrytou moc Pedi Der-
mu G-10, paty má jako miminko.

Mohla bych pokračovat dál a  lidé, kteří „zeleno-bílá balení“ 
znají, by mi dali za pravdu. No a ti, co je neznají, mají šanci „je“ 
poznat. Není přece nic jednoduššího, než si u nás koupit tes-
ter a vyzkoušet si preparát na vlastní kůži. A když si nebude-
te vědět rady, rádi vám poradíme, zkušenosti máme vskutku 
bohaté. 

Pro ty zvídavé jsou tady „aromakurzy“. Vím, o  čem mluvím. 
Kurzy pořádáme již 4 roky a lidé jsou opravdu spokojení. Do-
zvíte se zde zajímavé informace přímo od pana Hadka, může-
te si vše vyzkoušet a hlavně „ovonět“. Nechybí ani kosmetické 
a masérské poradenství či informace, jak aromaprodukty po-
užívat. Zmínka bude i o kosmetice pro naše zvířecí mazlíčky 
přímo od odobornice s velkým „O“ Míši Švorcové.

Závěrem bych ráda poděkovala „velkému mozku“ panu Had-
kovi, Míše Švorcové a všem lidem, kteří se na výrobě tak úžas-
ných preparátů podílí. 

Markéta Tůmová   
členka obchodního týmu Šárky Dominové
 

P.S. Slunečnice, obchod se zdravou výživou, Chelčického 21 
v  Českých Budějovicích vás tímto srdečně zve na  návštěvu. 
Více informací o nás také najdete na www.slunecnice-cb.cz.

Aromalampa  
Nefertum

Aromalampa Nefertum vznikla jako přirozená reakce na neu-
těšené zkušenosti s různými aromalampami, které jsem den-
ně používal při práci s čakrami. Nespokojenost s vlastnostmi 
aromalamp mne vedla k  rozhodnutí vyrobit si svou vlastní, 
která bude splňovat mé potřeby.

Vývoj, zkoumání a  ověřování parametrů nové aromalampy 
trvaly poměrně dlouho. Nakonec je však aromalampa mých 
snů na světě.

Při návrhu jsem vycházel z  jednoduchého, elegantního tva-
ru. Prstenec okvětních lístků dotváří symboliku původu boha 
vůní podle egyptské mytologie. Tvar lístku připomíná i otvor 
pro svíčku. Mezi tělem aromalampy a samostatnou, odníma-
telnou miskou je mezera, kterou proudí teplý vzduch a strhá-
vá s sebou odpařovanou vůni éterického oleje do prostoru. 
K rovnoměrnému proudění teplého vzduchu napomáhají vý-
řezy v nožce misky po celém jejím obvodu. Dno odpařovací 
misky je tvořeno plastickou levotočivou spirálou 
o sedmi závitech, aby takto vytvořena pozi-
tivně ovlivňovala obsah misky jako tvarový 
zářič. Mírně konkávně prohnuté dno těla 
aromalampy zajišťuje dokonalou stabilitu 
svíčky. Při provozu dosahuje teplota těla 
aromalampy tak nízké hodnoty, že ji můžeme 
v případě potřeby přenést rukou. Aromalam-
pa je vyrobena ze slinuté kameniny 
vypálené při teplotě 1 200 oC. 
Bude provedena v několika 
barevných variantách. Pro-
zatím chystám béžovou 
pískovou, červenomodro-
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šedou s efektem hnědého prokreslení hran (těžko popsatel-
ná barva), dále by měla následovat jasná tyrkysová s efektem, 
další pastelová zelená s efektem, a také modrá.

Při testech aromalampa Nefertum vykazovala pozitivní vlast-
nosti. Zejména pozvolné a přiměřeně intenzivní uvolňování 
vůně je velmi příjemné. Teplota náplně v misce (130 ml) se 
pohybuje kolem 50 0C po celou dobu provozu (při testech cca 
8 hodin). Po 8 hodinách provozu svíčka dohoří a v misce zů-
stane ještě 10–15ml náplně. Nedochází tak k přepálení misky.

Při vývoji aromalampy jsem spolupracoval s paní Michaelou 
Švorcovou, která mi pomohla poznatky ze své dlouholeté 
profesionální praxe. Velmi přispěly k tomu, že výsledné užitné 
vlastnosti splňují ty nejvyšší nároky na provoz aromalampy. 
Mým záměrem při tvorbě keramiky je propojení vysoké užit-
né hodnoty výrobku s  jednoduchým tvaroslovím. V  tomto 
duchu se bude ubírat i moje další tvorba. 

Petr Lačík

Petr Lačík – Modelářská dílna
Bavory 2, Bavory, 692 01
tel.: 604 470 104
e-mail: petr.lacik@volny.cz
www.modely-formy.cz

 ZNALOSTNÍ SOUTĚŽ

V kterém roce byl původně zveřejněn článek  
o Levanduli.

1) v roce 1993

2) v roce 2003

3) v roce 2013 

Odpovědi posílejte jako vždy na e-mailovou adresu:  
akh-soutez@email.cz
Uzávěrka proběhne 24. 3. 2013 ve 24.00 hodin. 

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
6.–10. cena:  odběr zboží v hodnotě    200 Kč
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Dobrý den, 

chtěl bych se zeptat na dávkování vitamínu C. V letáku se uvádí 
80 až 100 mg denně. Jak se to z prášku dá určit? Je to na špičku 
nože, nebo existuje jiná možnost odměření? 

Děkuji a přeji pěkný den,  
Jan S.

Milý pane Jane, 

Toto je dávkování, které je předepsáno legislativou. Běžně 
používané dávky pro dospělého člověka jsou i kolem 500 g. 
V  době nachlazení krátkodobě i  více než 1 000 mg. Požití 
více než 1 000 mg pak je nežádoucí, dávkování nad 5 000 mg 
by mohlo vyvolat tvorbu ledvinových kamenů. Vitamín C je 
ve vodě rozpustný vitamín, který nejen podléhá velice rychle 
látkové výměně, ale je i velice rychle vyplavován z těla. Z toho-
to pohledu tedy při rozumném používání žádné předávkování 
nehrozí. Množství je tedy od „na špičku nože“ až po cca 1/2 
moka lžičky na den. Zde bych jen podotkl, že tento vitamín 
jsem uvedl na trh v této formě, aby se dal použít do nápoje 
(voda, čaj apod.) a popíjet v průběhu celého dne. Tímto je pak 
zaručeno permanentní zásobování organismu tímto vitamí-
nem, který je důležitý pro vylučování hormonů z nadledvinek, 
zlepšuje hospodaření organismu se stopovými prvky, hlavně 
pak železa a vápníku, posiluje imunitu, podílí se na snižování 
hladiny cholesterolu, má pozitivní vliv 
na stav zubů a je také známo, že působí 
jako prevence vzniku arteriosklerózy. 

Budu rád, pokud Vám moje odpověď 
bude alespoň trošku užitečná. 

Karel Hadek

Dobrý den, 

mohl byste mi prosím ještě doporučit něco pro mne a mého man-
žela na kvasinky? Je to u nás stále takový kolotoč.

Děkuji, Hana S.

Milá paní Hano,

i tentokráte Vám děkuji za Váš mail i důvěru, se kterou se na mě 
se svým dotazem obracíte. Problém kvasinkových onemocně-
ní byl již mnohokráte probírán na  stránkách Aromaterapie. 
I  ve Vašem případě bych jako první doporučil používání ex-
traktu eleutherococcu na  posílení imunity. Pro účely intimní 
hygieny bych Vám i  Vašemu manželovi doporučil mycí olej 
Intima. No a na kvasinky pak, na denní použití preparát Candi-
san a na noc preparát Femishea. Rád bych zmínil i skutečnost, 
že u mnohých žen je primárně problém způsoben kvasinkami 
v trávicím traktu. Análním otvorem se dostávají na povrch po-
kožky a migrují k pohlavním orgánům. V důsledku tohoto jevu 
se pak mohou plísňové problémy spojené s pohlavními orgá-
ny jevit jako neřešitelné.  V tomto případě je nezbytně nutné 
věnovat pozornost trávicímu traktu a  soustředit se na  jejich 
likvidaci právě zde. 

Budu rád, pokud Vám moje odpověď bude alespoň trošku 
užitečná. Další informace o  zmiňovaných preparátech a  je-
jich použití najdete jak na www.karelhadek.eu, v e-shopu, tak 
i  v  časopisech Aromaterapie, které jsou též na  našem webu 
ke stažení ve formátu pdf. Mnohé jak praktické, tak i užitečné 
rady a informace poskytuje i webová poradna. 

Přeji Vám vše nejlepší, hlavně pak to nejdůležitější – zdraví. 

Váš  Karel Hadek 
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jsem se poučila z toho, jak byl v časopise popsán postup přípra-
vy preparátů a desinfekce obalů před plněním po otevření nové 
provozovny v Kšicích. Ráda bych se ale dozvěděla, jaká je únosná 
míra recyklace menších nádobek. Dózičky na  krémy se mi daří 
čistit dobře. Neznámou pro mě ale zůstávají lahvičky. Zatímco 
skleněné lahvičky např. na obličejový olej vyčistím vařící vodou, 
s kapátky už je to horší. To se mi nikdy v domácích podmínkách 
nepodařilo. A  přestože nemám ráda plýtvání a  využívám věci 
opakovaně, mám natolik v úctě své zdraví, že je nechci rozhodně 
zbytečně ohrožovat – pokud bych tedy věděla, že např. s recyklo-
vaným kapátkem už si trochu zahrávám s nezávadností prepa-
rátu, a potažmo svou kůží, raději si pořídím kapátko nové (to už 
také pro jistotu dělám). V tomto ohledu budu vděčná za pár rad, 
které by mi osvětlily, co je ještě únosné a co ne, na co si dát pozor 
– oči a nos člověku hodně napoví, ale některé věci prostě vidět 
nejsou. Např. plastové lahvičky vařící vodou vypláchnout dost 
dobře nejdou (ne že bych to nezkoušela). Výsledek si jistě dove-
dete představit. :)

Pokoušela jsem se vydolovat nějaké informace z kamarádky, kte-
rá absolvovala Váš základní a pokračovací kurz, ale řekla mi, že 
jste zrovna tyto věci nějak podrobněji neprobírali – a já se vůbec 
nedivím, při všech těch informacích, které by kurzy měly obsáh-
nout. Jak už jsem se zmínila, nebráním se nákupu nových kapá-
tek a lahviček, jen bych ráda věděla, jak často je to opravdu nutné 
a na co si dát pozor. Recyklaci dám přednost jen potud, pokud 

nebude ohrožovat kvalitu výrobku a mé zdraví. 

Předem mnohokrát děkuju za radu, mějte se moc hezky, 

Jana U., Bzenec 

Milá paní Jano,

děkuji Vám za  Váš nejen milý, ale i  podnětný mail. Máte 
pravdu, některá Vámi zmíněná témata byla z části a ne jed-
nou probírána v  časopise Aromaterapie. Jiná pak vůbec. 
Začnu tedy u  trvanlivosti preparátú. Tu netřeba nikde hle-

Dobrý den, 

bylo by prosím možné uveřejnit v některém z dalších čísel časo-
pisu, a  také umístit na  webové stránky několik základních tipů 
a rad týkajících se domácí péče o Vaše preparáty? Mám na mysli 
především skladování, přechovávání v menších, opětovně pou-
žívaných lahvičkách a jejich čištění. Měli byste také tip na dobré 
vyčištění nádobky aromalampy? 

Vím, že dílčí informace jsou obsaženy v různých článcích, kde byly 
zrovna aktuální – např. základní doba trvanlivosti a zásady skla-
dování v katalozích, ale nejsou pohromadě a někdy je problém 
si zrovna vzpomenout, kdy a kde se ta konkrétní informace vy-
skytla. 

Jsem Vaší zákaznicí už několik let a jsem za Vaše výrobky velmi 
vděčná, protože mi opravdu pomohly a pomáhají dál. V podstatě 
celý život mě doprovází výkyvy v imunitě a s nimi spojené různé 
kožní reakce. Naučila jsem se s nimi žít, ale mnohé se mi díky Va-
šim radám týkajícím se přístupu k celkové očistě organismu a Va-
šim přípravkům, včetně Eleutheroccocu a Candiölu, daří zvládat 
mnohem lépe. Takže na ně nedám dopustit a už bych neměnila. 
Vaše výrobky nejsou určitě pro většinu zákazníků cenově nedo-
stupné, ale pro mě osobně stále ještě hůř dosažitelné – zvolila 
jsem si totiž práci v neziskovém sektoru, kterou mám sice ráda, ale 
díky níž mám také permanentně poměrně hluboko do kapsy. To 
mě vede k tomu, že se snažím využít různých typů 
úspor, které nabízíte – využívám sezonní 
slevy, objednávám společně s kamarád-
kou a objednáváme v baleních o větším 
objemu, o které se pak podělíme. Většinu 
výrobků uchovávám v ledničce, a ty, které 
zrovna používám, dávám do  menších lah-
viček (např. regenerační obličejový olej, spr-
chové a zubní oleje) a kelímků. 

To, že je potřeba si hlídat především čistotu 
uzávěrů a čistit je od zbytků pravidelně Thymi-
conem, jsem se samozřejmě dočetla. Stejně tak 

p
o

ra
d

na odpadu předcházet. Mnozí, předpokládám, kmotři a političtí 
trafikanti mají naopak zájem, aby se odpad vytvářel. Na jeho 
likvidaci vydělávají těžké peníze. Jak jinak ohodnotit skuteč-
nost, že za každou krabici, každou dózičku, každou lahvičku, 
kterou pošleme zákazníkovi, musíme ze zákona zaplatit za: 
„zpětný odběr a využití odpadu z obalů“, ač tyto jdou ke spo-
třebiteli, který, jak jinak než ze zákona, platí podruhé za svoz 
komunálního odpadu, kde použité obaly končí. A to ještě ne-
mluvím o evropské legislativě, kterou z mého pohledu nelze 
označit jinak než za rakovinový nádor na těle ekologie. Papíry 
a papíry, v rámci ochrany spotřebitele. Ochrany, kterou lze za-
jistit jednodušeji, levněji. A právě v tom je kámen úrazu. Lev-
něji by znamenalo, že zbude méně peněz pro eurokomisaře, 
kteří se o sobě domnívají, že mají patent na rozum. V mých 
očích je to patent na blbost. A ochrana zákazníka? Mafie také 
chrání, když se platí. Dokonce i bez europapírová-
ní. 

Co se čištění aromalamp týká, zde by dle mého 
názoru mohl pomoci Orange-Sanitol. Pár kapek 
nakapat na nečistoty v nádobce, překrýt potravi-
nářskou fólií, aby se Orange-Sanitol nemohl od-
pařovat a  po  čase způsobil rozpuštění nečistot. 
Ty by pak měly jít odstranit hubkou či pískem 
na nádobí.  

Tak a tím končí návod na domácí znovuvy-
užití použitých obalů. Doufám, že jsem nic 
neopomněl a přeji, ať nejen Vám, ale i všem, 
kteří chtějí smysluplně využívat použité 
obaly, i nadále dobře slouží.

Váš  Karel Hadek 

dat, ta je vyznačena na každém výrobku. Pokud je preparát 
uchováván v chladu, nejlépe v lednici, trvanlivost se výrazně 
prodlužuje, neboť „stárnutí“ preparátu za  těchto podmínek 
probíhá podstatně pomaleji. Co se recyklace použitých dó-
ziček a lahviček týká, musím s Vámi jen a jen souhlasit. Jsou 
sice průmyslově recyklovatelné, bohužel, někdy zákazníkem 
několikráte zaplacená recyklace začíná a  končí v  peci něja-
ké spalovny. Vy ale zmiňujete vlastní „recyklaci“. Dózy stačí 
vytřít papírovým ubrouskem a  zbavit větších zbytků tuku. 
Následně omýt vodou a partie závitů pak třeba i kartáčkem. 
Po  osušení doporučuji zbavit dózu i  stopových množství 
tuku, či jiných nečistot preparátem Thymicon. Takto ošet-
řená dóza je připravena k dalšímu použití. Ani plastové lah-
vičky nejsou žádný velký problém. Zde nelze používat tak 
horkou vodu jako u skla. Stačí ale i voda teplá a tou se nej-
větší zbytky olejů vypláchnou. U KO, SO a dalších olejů které 
po smíchání s vodou vytváří emulze je lahvička celkem čistá. 
Lahvičky od masážních olejů a dalších neemulgovaných olejů 
lze vypláchnout za  použití mycích výrobků běžně používa-
ných na nádobí. Dále následuje několikanásobné proplách-
nutí vodou, aby se dokonale odstranily zbytky jak původních 
olejů, tak i mycích prostředků. Necháme je vyschnout, a poté 
zase přijde ke slovu Thymicon. Lahvičky vně dočistíme buni-
činovým kapesníkem a uvnitř dezinfikujeme. I zde nám po-
slouží Thymicon. Pokud čištění věnujete náležitou pozornost, 
pak lze plastové obaly takto „recyklovat“ pomalu až do neko-
nečna. I pipety lze používat vícenásobně. Jsou rozebíratelné 
na skleněné a plastové části. Skleněné trubičky lze i vyvařit 
a plast řádně omýt prostředky na nádobí a opláchnout. Thy-
micon i zde v závěrečné fázi, tedy před použitím, vše dezinfi-
kuje.

To, co děláte, je smysluplné. Dobře vyčištěné obaly lze bez 
obav i nadále používat. Když se podívám kolem sebe, občas 
mě bere amok. Všichni chytří nás učí, jak zacházet s odpadem. 
Jako by nikoho nenapadlo, že by bylo smysluplnější tvorbě 
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Dále bych Vás ráda poprosila o informaci, zda je možné, aby na-
příklad v ložnici byl použit jiný éterický olej, např. jak píšete z boro-
vicového jehličí, než v kuchyni (zde jsem si vybrala mandarinkový 
olej) a  v  koupelně (např. eukalyptus). A  poslední otázka, zda je 
možné uvedené éterické oleje používat v domácnosti, kde máme 
roční dítě.

Předem Vám velmi děkuji za Vaši odpověď a přeji hezké dny.

Jarmila P.

Milá paní Jarmilo, 

Já sám jsem vždy říkal, že aromalampa je sice hezké zařízení, 
ale nikoli nezbytné. Někdy dokonce i nevhodné, alespoň tam, 
kde jsou malé děti, může aromalampa představovat bezpeč-
nostní riziko. Při převrhnutí se může děcko nejen opařit, ale 
hořící svíčka může také způsobit požár. Zde je možné dát 
na  topení nejlépe keramické zvlhčovače vzduchu a nakapat 
do nich éterické oleje. Taktéž je možné nakapat éterické ole-
je na nějaký nosič a volně odpařovat. Jako vhodné lze označit 
např. výrobky ze dřeva, do kterého se oleje vsáknou, a násled-
ně odpařují. Stejně tak dobře poslouží i bavlněný hadřík či bu-
ničina, které se oleji pokapou a někde položí, či zavěsí. I zde se 
pak éterické oleje volně odpařují do prostoru. U další otázky 
nevidím důvod, proč by nemohly být použity jiné oleje např. 
v ložnici a jiné v obývacím pokoji. To je dokonce v některých 
případech žádoucí. V  obýváku většinou netoužíme usnout, 
tedy žádné oleje, či směsi typu „na dobrou noc“. Ty jsou príma 
naopak pro ložnici. Tedy za předpokladu, že chceme spát.

I  na  poslední otázku je odpověď ano. Snad jen u  eukalyptu 
bych doporučoval u malých dětí spíše citronový eukalypt.Ten-
to olej je podstatně jemnější a pro malé děti vhodnější.

Budu rád, pokud Vám moje odpověď bude alespoň trošku uži-
tečná. 

Přeji Vám hezké dny , Váš  Karel Hadek 

Dobrý den,

chci se zeptat, jaký byste mi doporučili sprchový olej, na intimní 
hygienu pro muže. Ty klasické sprchové gely mi nedělají dobře 
a u rodičů jsem viděl nějaké vaše přípravky, tak jsem si řekl, že se 
zeptám. Děkuji za odpověď.
Tomáš L.

Milý pane Tomáši, 

Pro účely intimní hygieny jsou zde dva speciální preparáty HY-
-Intima a Intim H. V principu se jedná o stejné preparáty, které 
se odlišují jen a jen vůní. Samozřejmě, že je lze použít nejen 
pro účely intimní hygieny, ale i  na  běžné sprchování celého 
těla. Vzhledem k lidské sexualitě je velice podivné, že ženy se 
dožadují preparátů pro ženy a naopak muži zase shání něco 
speciálního pro muže. A tak za účelem splnění požadavku trhu 
je Hy-Intima „určena“ ženám, a Intim H pak zase mužům. Vždy 
rád s potěšením zaručuji, že z hlediska použití je úplně jedno, 
kdo jaký preparát používá. Jako fenomenální důkaz nabízím 
i fakt, že po aplikaci těchto preparátů ještě nikdy v historii niko-
mu nic neupadlo. A nejen to. Dokonce ani nenarostlo… Jinak 
pro účely intimní hygieny lze použít kterýkoli sprchovací olej 
až na  jednu výjimku. Tou je sprchovací olej Frisch. Obsahuje 
éterické oleje, které dráždí chladové receptory. Po jeho použití 
v intimní oblasti by se dotyční cítil i jak ledový král či královna. 

Přeji Vám krásné dny

Karel Hadek

Dobrý den, pane Hadku,

velmi Vám děkuji za Vaši odpověď, která mi velmi pomohla. Ráda 
bych Vás ještě poprosila o radu, jak éterické oleje v domácnosti, 
pokud nemám aromalampu, používat k  provonění místnosti. 
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Maminkám a nejen jim

na odřený nos při rýmě, na suchou kůži na nohou... prostě, 
když potřebuji něco namazat a nemám u ruky speciální pre-
parát, použiji Intimiss.

Thymicon a Orange Sanitol – tato silná dvojka je mým nepo-
stradatelným pomocníkem v péči o domácnost. Jejich účin-
nost byla už mnohokrát popiso-
vána, takže přidám jen poznání, 
že Orange Sanitol perfektně 
odstraňuje šmouhy od  asfaltu. 
Po rekonstrukci domu jsme měli 
asfaltovou stěrku na těch nejne-
uvěřitelnějších místech – třeba 
na  rámu okna, a Thymicon zase 
krásně oživí dřevěnou pracovní 
desku na kuchyňské lince. A pro 
generální úklid před příchodem 
miminka domů jsou to rozhodně ty správné přípravky.

Eleutherococc extrakt mě již mnohokráte ochránil před 
rýmou a chřipkou, užívala jsem jej proto preventivně i v tě-
hotenství. Dávkování jsem zvýšila poté, co jsem si během 
léta z toulek přírodou přinesla pár klíšťat. Čajovníkový nebo 
levandulový éterický olej jsem na výše zmíněného parazita 
použila přímo. Po odstranění klíštěte jsem ještě na náplast 
s polštářkem nakapala éterák a na několik hodin přelepila 
ranku po klíštěti.

Cayatherm – tento masážní olej jsem spolu s  rozmarýno-
vým sprchovým a koupelovým olejem vezla do porodnice. 
Cayatherm mi hodně pomohl při porodu. Zmírnil bolesti 
v kříži a hlavně mě ohřál, ke konci mi totiž už byla do-
cela zima. Po namazání na záda jsem pocítila no-

Milí příznivci hádkovských voňátek a mazátek,
již delší dobu používám s velkou spokojeností všechny mož-
né preparáty z  dílny pana Hadka. A  protože každá životní 
etapa s sebou nese jiné potřeby, nalézám se právě v obdo-
bí testování preparátů a  éterických olejů vhodných k péči 
o děti. V poslední době našly v naší koupelně místo násle-
dující lahvičky. 

Muttisoft – preparát určený pro prevenci strií v období tě-
hotenství. Já jsem se s ním mazala tak intenzivně, že v tom 
návyku s  radostí pokračuji už 4. měsíc po porodu. Strie se 
do dnes neobjevily. 

V létě se navíc velmi osvědčilo přimíchat do preparátu éte-
rický olej čajovníkový – perfektně to fungovalo na štípance 
od komárů, kterých jsem měla zřejmě díky dobré těhoten-
ské krvi moc. Pozor na používání čajovníku v prvních měsí-
cích těhotenství – pokud si nejste jisti dávkováním, raději 
se zeptejte. V Kšicích pracují odborníci, kteří mi vždy dobře 
poradili. A ještě jeden účinek má užívání Muttisoftu. Při ma-
zání bříška hladíte i miminko, a tomu našemu se to rozhod-
ně moc líbilo!

Intimiss – toto mazátko je velmi univerzální. Kam ho na-
mažete, tam léčí. Navíc, alespoň mně, krásně voní. Ke konci 
těhotenství jsem si do něj přimíchala hřebíčkový olej (opět 
pozor na  množství). Vznikl tak perfektní přípravek s  lehce 
tišícím účinkem, dá se použít pro masáže hráze před poro-
dem – prevence nástřihu, já jsem jej používala i po porodu, 
abych byla zase brzy fit. Teď se bez něj neobejdu při péči 
o  dcerušku. Mažeme proti opruzeninám a  ani ty se zatím 
neobjevily. Malé balení nosím v kabelce jako mazání první 
pomoci, třeba na suché ruce, prasklý koutek, jako oční krém, 
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vou vlnu energie. Běžně ho také používám, když jsem una-
vená a nedaří se mi zahřát. Namažu jej na chodidla a během 
chvilky je pocit chladu pryč.

Éterický olej rozmarýnový, meduňkový, levandulový a  jas-
mín absolue: rozmarýnový mi dodával odvahu před poro-
dem, jasmín absolue při porodu a  meduňka a  levandule 
lehounce voněly na pokoji, aby se novorozeným miminkům 
dobře spalo. Aromalampa nebyla třeba, stačilo nakapat 
na papírový kapesníček. Z vlastní zkušenosti doporučuji ří-
dit se pravidlem: Méně je někdy více. Meduňka je poměrně 
intenzivní vůně, stačí proto jen 1–2 kapky a místnost je pří-
jemně provoněná.

Do základní výbavy pro péči o miminko jsem si pořídila Baby 
masážní olej. Používám ho na  masáže dcerky, po  koupe-
li, na  ošetření zadečku a  někdy jej po  ránu použiji já místo 
pleťového krému, Fenyklový masážní olej perfektně funguje 
na masáže bolavého bříška, pomohl velmi při masáži prsou 
již před porodem. A Dětský mycí olej? Osvědčilo se m i 
vyzkoušet nejprve vše, co na  dcerku používám, 
na  vlastní kůži. Díky tomuto nám ubývá dět-
ský mycí olej mnohem rychleji. Olej je příjemný, 
emulze, která při mytí vzniká, je jemnější než 
při použití jiných sprchových olejů a  příz-
nivci heřmánku budou jistě jako já v sed-
mém nebi.
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Proatem balzám a  Nosní olej Baby mohu vřele doporučit. 
Dcerce hodně ulevily při rýmě, kterou dostala těsně po šes-
tinedělí. Po této zkušenosti nosím ještě v tašce lahvičku Aro-
maclima a když jdeme někam, kde hrozí nebezpečí nákazy, 
kápnu 1 kapku na papírový kapesníček a ten položím do ko-
čárku nebo autosedačky.

Eleutherococcovo-propolisové pleťové tonikum – tato spe-
cialita nám moc pomohla v boji se seboreou. Paní doktor-
ka předepsala antibiotickou mastičku, puchýřky jsme měli 
ošetřovat lihem a mazat vazelínou. A protože se mi na 3tý-
denní miminko antibiotika mazat nechtělo, použila jsem 
právě toto tonikum se 70  % alkoholu. Pozor, je to opravdu 
silný preparát! Doporučuji každé mamince, aby si nejprve 
na sobě vyzkoušela, jak neředěné působí na její kůži. Já jsem 
po vyzkoušení dospěla k názoru, že budu tonikum ředit 1:1 
s fyziologickým roztokem. „Fýzák“ může být použit k omývá-
ní ran, k oplachování kontaktních čoček, kamarádka jej po-
užívá na ošetřování atopického ekzému. Koupíte jej v lékár-
ně, 500 ml stojí kolem 30 Kč. Po ošetření seborey směsí E-P 
tonika a fýzáku jsem dcerku lehce natřela Intimissem nebo 
bambuckým máslem místo vazelíny. K E-P toniku jsme ještě 
přidali Vlasový olej na normální/mastné vlasy. Posloužil při 
mytí vlásků, dobře se díky němu vymývaly šupinky, na malé 
miminko stačí 1–2 kapky oleje. Díky jeho působení společně 
s E-P tonikem seborea rychle ustoupila.

 U nás dopadly testy výše uvedených preparátů na výbor-
nou. Děkuji proto za celou svou rodinu zaměstnancům AKH. 
Odvádějí velmi prospěšnou práci a  to se v  dnešní době 
musí obzvláště ocenit.

 Jana Aschenbrennerová
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2.–3. 3. 2013 Aromaterapie v praxi České Budějovice +

Šárka Dominová
Mobil: 725 684 868
E-mail: slunecnice-cb@volny.cz
www.slunecnice-cb.cz

15.–17. 3. 2013 Základní kurz Praha

Hana Martínková
Mobil: 774 272 992
E-mail: kurzypraha@seznam.cz
Drahomíra Vaculová
Mob.: 737 312 571 – pouze večer
E-mail: vaculovadrahomira@seznam.cz
www.zdravvuska.webnode.cz

22.–24. 3. 2013 Základní kurz Brno

Pavel Vozdek, Vladimír Němeček
ZŠ a MŠ Brno, 2431/1 Horníkova 1
628 00 Brno-Líšeň
Mobil: 776 077 314
E-mail: vozpa@seznam.cz
nemecek@umeni-masaze.cz
www.umeni-masaze.cz

30.–31. 3. 2013 Pokračovací kurz Ostrava

Vlastimila Kolarčíková
Mobil: 603 286 335
E-mail: vlastimilakolarcikova@seznam.cz

Termíny kurzů Aromaterapie KH na I. pololetí 2013 
26.–28. 4. 2013 Základní kurz Račí údolí 

Martina Weberová
Mobil: 777 946 373, 725 785 566
E-mail: raciudoli.mw@seznam.cz
 www.raciudoli.cz

11. 5. 2013 Aromaterapie v praxi Zlín +

Renata Bilavčíková
Mobil: 605 521 143
E-mail: rekvalifikacezlin@seznam.cz
www.kurzyzlin.cz

12.–13. 5. 2013 Pokračovací kurz Zlín 

Renata Bilavčíková
Mobil: 605 521 143
E-mail: rekvalifikacezlin@seznam.cz
www.kurzyzlin.cz

Kurzů označených znaménkem plus se pan Karel Hadek 
z časových důvodů neúčastní

Kurzy Aromaterapie Fauna
14. 6. 2013 Aromaterapie nejen pro zvířata M. Švorcová
15. 6. 2013 Masáž psů Bc. Kateřina Plačková  
(fyzioterapeutka Vetcentra Duchek-Stodůlky)
Více na: www.aromafauna.eu  
nebo SVOPAP vzdělávací centrum s.r.o.

U Sanatoria 586, 153 00 Praha 5
Tel./fax: 257 913 195 
Mobil: 602 450 704, 605 284 125
Mail: vzdelavani@svopap.cz  www.svopap.cz
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Artík – moje „aroma dítě“ – dospěl a  ve  svých 13. měsících 
získal titul Český junior šampion a Klubový junior šampion!!!

Pochlubit se také může umístěním 2× BIS PUPPY – 1. místo            
4× BIS DOROST – 1. místo a 2× BIS DOROST – 3. místo. Já při-
dám ještě jeden titul a to „AROMA šampion“!!!

Vím, co kosmetika AromaFauna umí a že je jedinou správnou 
kosmetikou pro zvířátka. Přiznám se, že mi bylo vytýkáno, že 
to není kosmetika pro výstavy. A  tak doufám, že s  Artíkem 
dokazujeme, že je to kosmetika i na výstavy. Artík je koupán 
v mycím oleji, nic víc nepotřebujeme. Doba koupání a úpravy 
je krátká. Vykoupeme, opláchneme a fénujeme. Srst je přiro-
zeně lesklá, neelektrizuje, barva srsti je výrazná a v posudcích 
od rozhodčích máme – vynikající kvalita srsti. 

Hodně lidí jeho srst obdivuje a  ptá se na  kosmetiku. A  tak, 
když mluvím o „aromce“, kosmetice AromaFauny, především 
vysvětluji, že je potřeba změnit myšlení a náhled na kosme-
tiku všeobecně. Pokud totiž koupeme v chemické kosmetice 
(v tenzidech), srst vysušujeme, a ta se potom cuchá, dredu-
je, láme, vypadá jako chemlon. Nemluvě o tom, že takovýto 
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a Artico Danetta Goddess – Český junior šampion a Klubový 
junior šampion

výstavní pejsek se nedostane ven na pravidelné procházky, 
neboť srst se musí „šetřit“ a kdo by to rozčesával. Proto i mno-
ho vystavovatelů stále hledá tu NEJ ..kosmetiku, ten zázrak, 
po  kterém se srst nebude cuchat. Prodejci kosmetiky tedy 
mají lehkou práci, neboť nafotit zadredovaného pejska před 
koupáním v té „nové – zázračné“ kosmetice a potom po kou-
pání... zázrak. No, není divu, že ostatní koupí a musí vyzkou-
šet. Ale ruku na srdce, na pejska, zase dávají pěnivý šampon 
s tenzidy, rozčesávače, kondicionéry, a tudíž stále srst jen vy-
sušují. A  nemluvě o  hodinách práce při rozčesávaní. A  také 
nemluvě i o tom, že mnoho jedinců má citlivou kůži, a tudíž 
se i neustále drbou. Po čase hledají další zázračnou kosme-
tiku. Proto také mnoho začínajících vystavovatelů péči o srst 
nezvládne a s výstavami končí. Jde to pořád dokola. I já jsem 
stále zkoušela a hledala. Jsem ráda, že už nemusím. Kdo tedy 
pochopí, že koupání v tenzidech vysušuje srst, a ta se proto 
cuchá a pejsek se drbe, pochopí, i výhody koupání v mycích 
olejích AromaFauny. Fotky Artíka před koupáním a po něm, 
by byly stejné, neboť do zadredovaného stavu se nedostane 
díky mycím olejům.

Díky této kosmetice můžeme s Artíčkem, i v dlouhé srsti, cho-
dit na procházky, jezdit na výlety, denně běhat po zahradě. 
V tomto zimním období ho každý den strojím do kombinézy, 
aby neměl srst mokrou a špinavou, a také abychom ji neni-
čili na zmrzlém sněhu. Přesto nemá srst zadredovanou a za-
cuchanou. Výstavy jsou pro nás výlety a ne stresy z koupání, 
rozčesávání a následné údržby srsti.

Dííky za aromku!!!       

Daniela Čermáková / www.danetta.cz
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aDobrý den, paní Michaelo!
Chci vám poděkovat za  Vaše rady. Jsem z  Ruska, v  listo-
padu jsem se na  Vás obrátila o  radu ohledně problému 
s  mým psem plemene mini toy-teriér. Dovolte mi, abych 
vám připomněla náš problém. Plíseň v  uších. Měsíc léčby 
léky předepsanými na veterinární klinice vůbec nepomohl. 
Žádné změny nebo zlepšení jsem nepozorovala. Holá místa 
na krku, spáncích, uších, tlapkách. Navíc holé místo na krku, 
to bylo pravděpodobně už od narození. Bellečka ho měla už 
v době, kdy k nám přišla. Měla holý skoro celý krk, kůže byla 
jasně viditelná. O tomto holém místě nám říkal veterinář, že 
by tam správně mělo být, prý je to plemenem, takže jsme 
nic nedělali. Pak se však lysiny začaly objevovat i na jiných 
místech, ta na  krku začala být ještě výraznější a  my jsme 
znervózněli.

Na Vaše doporučení jsem si objednala přípravky AromaFau-
na a s netrpělivostí jsem očekávala balíček. Nicméně, očeká-
vajíce balíček jsme neseděli s rukama v klíně. Já sama použí-
vám kosmetiku „Karel Hadek“. Musím říci, že Bellečka miluje 
všechny aromatické preparáty „Karel Hadek“, když začnu 
něco používat, sama od sebe k tomu strká čumák, všechno 
chce očichávat a olizovat. Od dětství má ráda olej na mytí 
vlasů, který používám. S radostí k němu čuchá a v noci spí 
s  čumáčkem v  mých vlasech. Psala jste, že lysiny mohou 
být kvůli podkožním roztočům, kteří se u těchto psů často 
vyskytují. Takže jsem na Vaši radu z  mých přípravků „Karel 
Hadek“ namíchala léčebný olej. Do  jojobového oleje jsem 
přidala 4 % směsi Candiöl a 1 % esenciálního oleje z paču-
li. Také jsem měla vzorek mycího oleje na  srst HY-Insektin, 
který se nám ještě nepodařilo vyzkoušet, protože Bellečka 
je drobounká.

Takže co jsme dělali během čekání na balík? Smíchala jsem 
trochu oleje HY-Insektin s  vodou a  vatovým tamponem 
namočeným v tomto roztoku jsem vytírala uši uvnitř i vně 
a  také oblasti lysin. Potom jsem potírala vše směsí jojobo-
vého oleje, Candiölu a oleje pačuli. Dělali jsme to ve všední 
dny 1× denně a o víkendech 2× denně. Zcela neočekávaně 
se to začalo výrazně zlepšovat, zejména na krku. Vůbec jsem 
to nečekala, ale vyrostla tam normální hustá srst! A  to jen 
během jednoho měsíce! Začali jsme používat olej na  kon-
ci listopadu a na konci prosince už měla Bellečka srst. Byla 
jsem neuvěřitelně překvapená, místa jsem potírala spíše 
za účelem omezit rozvoj plísní, dokud nám nepřijde balíček 
s preparáty.

www.karelhadek.eu www.karelhadek.eu
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O  měsíc později, na  konci prosince, jsme obdrželi balíček 
s naší objednávkou. Poprvé jsem objednala produkty Aro-
maFauna (pokud nepočítám mycí olej na srst). Velmi se mi 
zalíbily, a  Belečka si je taky zamilovala, pochopila, že tyto 
prostředky jsou její, stejně jako její hračky nebo oblečení.

Nejdříve jsme začali brát doplněk výživy ImunoFauna pro 
zvýšení imunity (1 kapku 2krát denně, pejsek váží 2,8 kg). 
Nevím, jestli máme plíseň v uších, ale preventivně jsme uši 
začali vykapávat Fauna Otis, 1 kapka 1–2× týdně. Uši jsme 
ošetřovali speciálním dezinfekčním prostředkem Fauna 
Desinf, a pak aplikovali speciální balzám proti plísním Mycos 
Balzam. Lysiny jsme nejdříve ošetřili speciálním Fell balzá-
mem Antiparazin, do kterého jsem přidala 1 % esenciálního 
oleje pačuli, a po opláchnutí jsme aplikovali Balzam Mycos.

Přílohou Vám posílám fotky před a  po  aplikaci aromatera-
peutických přípravků. Na krku má Bellečka nyní nejen srst, 
ale rozkošnou hřívu, která převyšuje obojek. Srst začala růst 
také na okrajích vnitřní strany ucha, fotografie jasně ukazu-
jí černý obrys. Vnější strana ucha (lysiny), jsou zatím beze 
změn, ale jsem si jista, že budou brzy v pořádku, jen musím 
trpělivě používat vaše přípravky. 

Také jsem nám pořídila uklidňující směs éterických olejů 
Fauna Happy, kapu jednu kapku na  vatu a  dávám čichat 
Bellečce, moc se jí to líbí. Chtěla bych také zdůraznit, že směs 
velmi příjemně voní a ráda ji používám i do aromalampy.

Děkuji Vám. 
Galina, Jekatěrinburg

FAUNA CELIBAT

Milé čtenářky a vážení čtenáři.

Vlastním malou smečku chlupatých mazlíčků plemene Shih-
-tzu. Jak fenky, tak i dva psy. Mám je moc rád a beru je jako 
členy rodiny.

Problém nastal vždy, když nám nějaká fenka začala hárat. 
Musel jsem kluky oddělit od smečky, a  to nejenom na noc, 
ale i  přes den. Byli smutní, že jsou zavření a  nemůžou být 
s námi. Zkoušel jsem to řešit různými preparáty, ale pach há-
rající feny nic nepřebilo. Takže celé hárání bylo o hlídání psů 
před nechtěným krytím. Znamenalo to hlavně poslouchat je-
jich kňučení, štěkání a škrábání, bez možnosti si v klidu vyjít 
na procházku s celou smečkou a bez možnosti si v klidu dát 
třeba kávu.

Na  radu kamarádky jsem si pořídil preparát Fauna Celibat. 
Moc jsem nevěřil tomu, že by to mohlo nějak pomoci. ALE, 
byl jsem mile překvapen.

Při dalším hárání jsem fenu několikrát denně ošetřil příprav-
kem Fauna Celibat na zadní části těla. Divil jsem se tomu, ale 
psi si fenky nevšimli až do cca 12 dne. Je pravda, že bych je sa-
motné bez dozoru nenechal. Není to antikoncepce!! Takže po-
kud jsem byl v zaměstnání, byli od sebe odděleni, ale pokud 
jsem byl doma, nemuseli být zavření, celibát byl výborným 
pomocníkem. Musím podotknout, že příjemně voní po mátě. 
V kritických dnech jsem fence dával „hárací“ kalhotky a celibát 
stříkal i přes ně. Díky tomu i v těchto dnech nemuseli být kluci 
zavření a v době, když jsem byl doma, jsme moli být pohro-
madě. Přes rok už používáme Fauna Celibat a v době hárání 
některé fenky, nám ušetří 3 týdny problémů a hlídání. 

Martin Šimčík, Chovná stanice od Otavy

www.aromafauna.eu
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Milá paní Švorcová, chtěla bych se s Vámi podělit o střípek 
zkušeností s  éterickým olejem a  kočkami. Onehdy jsem 
na noc dala do misky bez vody a bez svíčky asi tři kapky eu-
kalyptu. Miska byla umístěná tak, aby se k ní kočka určitě ne-
dostala. Místnost má přes 40 m3, nebyly u ní zavřené dveře 
a nemá plastová okna, což znamená, že nebyla hermeticky 
uzavřená. Vůni jsem osobně vůbec necítila, ale kočka měla 
ráno neurologické potíže – potácela se, padal jí zadek. Obá-
vala jsem se choroby, ale veterinář to vyloučil, a  nakonec 
jsme se shodli, že je to citlivostí na eukalyptový éterák . Na in-
ternetu jsem nakonec narazila na podobnou zkušenost cho-
vatele koček z Kalifornie. Třeba se Vám bude tato zkušenost 
hodit. Sleduji na Vašem webu velmi pečlivě a často s úžasem, 
účinky éteráků na zvířata, a smekám před výsledky.

Dosud jsem používala pouze pomerančový éterák, a to jako 
bojový prostředek, kterým jsem vymezovala předměty, jichž 
se kočky nesmějí dotknout. Třeba vánoční stromeček obklá-

dáme oloupanou kůrou z mandarinek a pomerančů.  Vzpo-
mněla jsem si na  další drobnost, když dospívající kocour 
začal značkovat, čistila jsem postižené předměty pomeran-
čovým éterákem, a potvrdilo se mi, co jsem do té doby jen 
slyšela: pomerančová silice pachy zlikviduje (rozloží), ne jen 
přerazí. „Kočičina“ v  bytě vůbec nebyla cítit a  potvrdily to 
i zaujaté návštěvy, které nesouhlasí s chovem koček v bytě. 
Děkuji za dobré rady k čištění toalet. Napadlo mě, že bych 
mohla Vámi doporučenými přípravky Aroma Sanitol a Fauna 
Desinf dezinfikovat i kočičí pítko. To je taky problém vyčis-
tit tak, aby v něm čistidla nezanechala pachy (chlóru apod.). 
O parfemovaném stelivu ani nemluvím, vím ze zkušenosti, 
že kočky často raději chodí jinam – ale v tomto případě bude 
hrát roli i umělost těchto „parfémů“.
Ještě jsem si vzpomněla na drobnost, na kterou mě přivedla 
zmínka v dopise čtenářky v poslední Aromce o Endoparazi-
nu. Králíkům u babičky nesmírně chutnal i pelyněk černobýl 
o pampeliškách ani nemluvě. Proto s velkým zájmem sleduji 
vaši „éterickou“ práci se zvířaty a přeji mnoho úspěchů.
 
S pozdravem
Ludmila Kosatíková
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Maloobchodní ceny vč. DPH

AROMAFAUNA

Kód 
zboží 5% sleva

Kč
5 ml 10 ml 20 ml 30 ml 50 ml 100 ml 150 ml 200 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

F0001 HY-Neutral 375,00 560,00 1120,00 1950,00

F0002 HY-Insektin 105,00 395,00 590,00 1180,00 2055,00

F0003 Felloil 105,00 420,00 630,00 1260,00 2200,00

F0004 Fell-Tonikum spray 155,00 260,00 520,00

F0006 Fell Balzám Neutral 140,00 410,00 815,00 1300,00

F0007 Fell Balzám Antiparazin 170,00 430,00 860,00 1375,00

F0008 HY-Puppy 445,00 670,00 1340,00 2330,00

F0009 HY-Dermal 410,00 610,00 1220,00 2135,00

F0020 Fauna Oral 85,00 330,00 555,00

F0021 Fauna Dentol 85,00 330,00 555,00

F0030 Fauna Rinis 275,00 440,00

F0031 Fauna Otis 275,00 440,00 885,00

F0040 Urinstop spray 260,00 440,00 880,00

F0041 Fauna Celibat spray 265,00

F0042 Fauna SPOT 220,00 350,00 700,00

F0050 Fauna Desinf spray 120,00 270,00 400,00

F0051 Aroma Sanitol 175,00 420,00 690,00

F0060 Insektin-spray 215,00 365,00 730,00 1270,00

F0070 Antiparazin 155,00 250,00 495,00

F0071 Insektin 205,00 330,00 655,00

F0072 Endoparazin 190,00 290,00 465,00 930,00

F0073 Fauna Happy 210,00 330,00 660,00

F0080 Fauna Pads 495,00

F0081 HY-Wasch Pads 210,00 310,00 620,00 1110,00

F0087 MULTIF balzám 175,00

F0088 MYCOS balzám 380,00

F0089 HELP balzám 490,00

F0090 Jojobový olej-spray 410,00

F0091 Pupálkový olej-spray 430,00

F0092 Shea Butter A,E 175,00

F0101 Fauna PARROT 565,00

F0102 Fauna Lecitol Hypo 935,00 1635,00

F0103 Fauna THERMOL 450,00 675,00

F0200 IMUNO Fauna 260,00 390,00 1510,00

F0104 Fauna Lecitol-N masážní olej neutr. 115,00 200,00 370,00 515,00

KOUPELOVÉ OLEJE

Kód
zboží 5% sleva

Kč
20 ml

C
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

I
1002 Z borovicového jehličí 53,92 226,45 317,03 634,06
1003 Citronovo-kafrový 55,32 232,33 325,27 650,53
1004 Eukalyptovo-tymiánový 63,31 265,92 372,28 744,56
1006 Jalovcový 70,98 298,10 417,33 834,65
1007 Levandulový 52,57 220,79 309,08 618,19
1008 Mandarinkový 45,90 192,74 269,83 539,66
1009 Meduňkový 52,05 218,60 306,03 612,09
1010 Pelargóniový 104,33 438,14 613,40 1226,78
1011 Rozmarýnový 65,90 276,79 387,50 775,01
1012 Tymiánový 59,24 248,79 348,30 696,58
1013 Ylang-ylang 91,02 382,26 535,18 1070,37
1014 Z citronové růže 60,57 254,41 356,19 712,39
1015 Pačuliový 60,56 254,34 356,08 712,16
1016 Z růžového dřeva 67,51 283,48 396,87 793,72
1019 Šalvějový 65,15 273,64 383,10 766,20
1020 Grapefruitový 60,86 255,60 357,83 715,68
1017 Neutrální 44,02 184,90 258,86 517,70
2732 Dr. Voštěp 78,48 327,33 524,64 1049,28
1005 Heřmánkový dětský 51,97 218,24 305,51 611,03
1021 Ježíšek 276,24 386,73 773,47
1018C Sada koupelových olejů  18 x 20 ml       521,15

HY-OLEJE NA OMÝVÁNÍ OBLIČEJE

Kód
zboží 5% sleva

Kč
20 ml

C
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

I
1000 ml

J

1305 HY-olej z růžového dřeva 60,67 254,80 382,20 764,39 1223,03

1304 HY-olej ylang-ylang 59,76 251,03 376,54 753,07 1204,89

1303 HY-olej santálový 59,24 248,80 373,20 746,39 1194,22

1306 HY-olej neutrální 52,57 220,80 331,20 662,41 1059,85

1302 HY-olej na odstr. make-upu 52,57 220,80 331,20 662,41 1059,85

1301 HY-olej na holení 55,24 231,97 347,96 695,93 1113,49

5 % sleva se týká všech označených preparátů  
a platí od 15. 2. 2013 do 10. 3. 2013
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Vzhledem k neustálému pohybu cen surovin na světových trzích je nutno považovat ceny v tomto ceníku jen jako informativní. Jediný platný ceník je na našem e-shopu www.karelhadek.eu
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SPRCHOVACÍ OLEJE

Kód
zboží 5% sleva

Kč
20 ml

C
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

I
1102 Z borovicového jehličí 52,51 220,92 309,29 618,59
1103 Citronový 52,85 221,96 310,74 621,49
1104 Frisch 52,60 220,91 309,26 618,53
1105 Levandulový 52,05 218,60 306,03 612,09
1106 Rozmarýnový 57,90 243,14 340,40 680,77
1107 Santálový 55,22 231,96 324,74 649,47
1108 Z citronové růže 52,05 218,60 306,03 612,09
1109 Čajovníkový 50,19 210,75 295,05 592,33
1112 Šalvějový 52,85 221,96 310,74 621,49
1113 Grapefruitový 50,15 210,67 294,94 568,78
1110 Neutrální 44,02 184,90 258,86 517,70
1114 Meduňkový 51,23 215,15 301,21 602,41
1116 Jalovcový 53,12 223,08 312,31 624,63
1207 Mandlový dětský mycí olej 48,57 204,03 285,64 571,28
1111C Sada sprchovacích olejů  12 x 20 ml 462,85

PREPARÁTY NA INTIMNÍ HYGIENU

Kód
zboží 5% sleva

Kč
20 ml

C
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

I
 OLEJE

1202 HY-Intima (pro ženy) 46,16 193,82 271,34 542,67
1203 HY-Intim H (pro muže) 46,16 193,82 271,34 542,67
1205 HY-Intim Set 2 x 100 ml... 375,31      2 x 200 ml... 487,9

KRÉMY
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
250 ml

H
1204 Intimiss 39,91 299,27 508,74 957,65
1206 Femishea 46,49 348,64 592,67 1115,64
1211 Genisan 49,91 373,08 634,25 1205,06
1212 Preshea 52,43 393,25 668,53 1270,20

DEODORANTY
115 ml

U
215 ml

V
500 ml

I
1000 ml

J
1208 Happy-Deo 209,85 335,75 671,50
4222 Antiinsekt spray 173,84 278,15 556,29 1335,44

PREPARÁTY NA OŠETŘENÍ ZUBŮ A ÚSTNÍ DUTINY

Kód
zboží 5% sleva

Kč
5 ml

A
20 ml

C
30 ml

Z
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

I
1501  Herpilan 130,29 442,99
1502  Lippea SPF 129,37 439,88
1503  Dentarom 220,76 441,53
1504  Zubní olej 49,85 209,41 314,10 607,29
1505  Halitosan 42,98 283,65 567,31
1506  Kariosan 36,86 154,80 232,21 448,93
1507 Baby-Dent 49,86 210,84 316,27 632,52

PREPARÁTY NA OŠETŘENÍ NOHOU

Kód 5% sleva
Kč

20 ml
C

50 ml
D

100 ml
E

115 ml
U

150 ml
F

200 ml
G

215 ml
V

500 ml
I

1000 ml
J

1804  Koupelový olej 

na nohy

63,43 221,96 310,74 621,49 1087,60

1805  Masážní olej na nohy 88,40 309,41 433,17 866,32 1516,09

2728  Preventy 79,59 331,83 464,56 929,12

1806  Mykosan-N 220,92 729,06

1803  Mykosan-H plíseň pokožky 199,48

1801  Deo-Profuss 29,02 133,45 213,53 400,38 640,59

1807  Thymicon 100,15 207,31 307,12

1811 DeoBotas 175,75 281,20 528,67 845,87

5 ml
A

50 ml
D

100 ml 
E

250 ml
H

500 ml
I

1000 ml
J

1808  Lympha Pack 32,44 243,21 340,51 608,04 1021,51 1726,83

1802  Pedi-Derm G10 15,98 119,90 167,86 227,81 311,73 611,46

OŠETŘENÍ VLASŮ A POKOŽKY HLAVY

Kód
zboží 5% sleva

Kč
5 ml

A
20 ml

C
100 ml

E
200 ml

G
500 ml

I
1404  Vlasový mycí olej (mast./norm.) 57,62 242,00 363,01 726,00
1405  Vlasový mycí olej (suché/norm.) 57,62 242,00 363,01 726,00
1401  Komonicové vlasové tonikum 164,80 329,58
1403  Lupisan 14,42 175,93
1402  Haarette Q 43,58 662,41
1406  Haaretol 60,21 252,89 404,62 809,27

5 % sleva se týká všech označených preparátů  
a platí od 15. 2. 2013 do 10. 3. 2013

www.karelhadek.eu
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NOSNÍ OLEJE

Kód
zboží 5% sleva

Kč
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
1601  Nosní olej 173,68 277,90
1602  Nosní olej Baby 177,02 283,24 566,44
1603  Donosol 288,06

REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE

Kód
zboží 5% sleva

Kč
30 ml

Z
100 ml

E
1907  Levandulovo-mrkvový 262,52
1908  Levandulovo-mrkvový SPF6 291,84
1910  Ylang-ylang 276,93
1919  Avokádo 217,56
1904  Avokádo SPF6 246,96
1901  Aloe vera 226,45
1920  Aloe vera SPF6 255,79
1902  Arnika 220,39
1903  Arnika SPF6 249,54
1916  Alipia 327,33
1909  Geraderm SPF4 254,77
1911  Neutrální 222,12 621,93

EXKLUZÍVNÍ REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE BPJ

Kód
zboží 5% sleva

Kč
30 ml

Z
100 ml

E
1917  Rosea BPJ 684,71
1912  Heřmánkový BPJ 798,99
1913  Neroliový BPJ 894,60
1914  Santálový BPJ 846,38
1915  Neutrální BPJ 532,78 1545,06
1921  Jasmín 436,33 1047,18
1922  Jasmín SPF6 464,33 1114,40

40

Vzhledem k neustálému pohybu cen surovin na světových trzích je nutno považovat ceny v tomto ceníku jen jako informativní. Jediný platný ceník je na našem e-shopu www.karelhadek.euTe
nt

o 
ce

ní
k 

na
bý

vá
 p

la
tn

os
ti 

dn
e 

1.
 1

. 2
01

3.
Vš

ec
hn

y 
př

ed
eš

lé
 c

en
ík

y 
tím

to
 d

ne
m

 p
oz

bý
va

jí 
pl

at
no

st
.

ce
ní

k 
p

re
p

a
rá

tů REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ KRÉMY

Kód
zboží 

5% sleva
Kč

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

2003  Citronovo-mrkvový 33,18 248,80 398,09 771,29
2011  Santalia 29,45 220,80 375,37 684,50
2012  Santalia SPF6 32,63 244,84 416,23
2014  Levandulový 34,09 255,60 383,40 766,80
2015  Levandulový SPF6 34,75 266,91 412,54
2016  Mateřídouškový – Quendel 33,77 253,30 405,28 785,22
2017  Apisan 39,23 304,92 427,12 769,02
2018  Olivový 28,10 210,65 337,03 653,02
2019  Olivový SPF6 34,91 261,82 392,35
2022  Roseana 41,39 310,43 465,62 838,12
2023  Roseana SPF6 45,59 342,03 513,05
2025  Aknette 32,43 243,15 389,04 753,76
2026  Aknette SPF6 35,42 265,69 402,42
2027  Z citronové růže 33,48 251,08 401,72 652,80
2029  Čajovníkový 21,24 159,18 238,77 477,55
2030  Čajovníkový SPF 6 23,03 172,63 264,55 529,13
2039  Neroli 42,88 321,61 514,56 964,79
2050  Sensishea 20,49 153,57 245,73 430,02
2031  Aloe Vera 40,37 307,17 475,32 950,62
2032  Tamanu-Derm 65,15 515,35 810,75 1621,48
2033  Shea-Mellisea 35,49 266,19 399,28 798,55
2028 Tanaderm 24,47 183,47 293,55 587,09

SPECIÁLNÍ KRÉMY

Kód
zboží 5% sleva

Kč
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
250 ml

H
500 ml

I
2001 Montana 26,44 198,27 297,39 574,99 951,69
2002  Atop-Derm 30,93 231,97 347,95 695,90 1090,25
2020  Aradea 21,31 331,83 656,92 1100,85
2062  Body Salvia 38,78 206,23 329,95 659,90

5 % sleva se týká všech označených preparátů  
a platí od 15. 2. 2013 do 10. 3. 2013

LECITINOVÉ KRÉMY

Kód
zboží 

5% sleva
Kč

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

2041  Leciderma Supra 41,36 312,20 471,43 943,18
2053  Leciderma Supra SPF 6 341,85 536,71 1073,42
2042  Leciderma Shea Neutral 38,85 293,09 440,23 880,46
2049  Leciderma Shea Neutral SPF 6 42,37 322,51 499,08
2043  Leciderma Shea Levandel 44,73 339,01 508,49 1016,99
2046  Leciderma Shea Levandel SPF 6 48,25 368,42 567,36
2044  Leciderna Shea Růže 52,96 409,62 614,44 1228,86
2047  Leciderna Shea Růže SPF 6 57,67 439,05 673,29
2045  Leciderma Shea Santál 52,96 409,62 614,44 1228,86
2048  Leciderma Shea Santál SPF 6 56,49 439,05 673,29
2007  Eleuterococcový 38,07 285,49 433,93 867,85
2008  Eleuterococcový SPF 6 43,58 326,83 496,79
2024  S mateří kašičkou – Gelee Royale 43,94 329,51 500,84 1001,67

LIPIO-SÉRA

Kód
zboží 

5% sleva
Kč

35 ml
S

100 ml
E

1950  Lipio sérum Neutrální 266,81 616,56
1960  Lipio sérum Neutrální SPF 6 297,51 703,01
1951  Lipio sérum Růže 486,53
1961  Lipio sérum Růže SPF 6 513,50
1952  Lipio sérum Santál 432,65
1962  Lipio sérum Santál SPF 6 464,79
1953  Lipio sérum Heřmánek 361,86
1954  Lipio sérum Růžové dřevo 324,91
1955  Lipio sérum Levandule 298,17
1965  Lipio sérum Levandule SPF 6 332,45
1956  Lipio sérum Cedr Atlas 310,45
1966  Lipio sérum Cedr Atlas SPF 6 340,92
1957 Lipio sérum Albiderm 387,93
1958 Lipio sérum LMP 288,83
1968 Lipio sérum LMP SPF 6 326,10
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5 % sleva se týká všech označených preparátů  
a platí od 15. 2. 2013 do 10. 3. 2013
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Kód
zboží

5% sleva
Kč

30 ml
Z

1970 Gothea AMO 1149,50
1971 Gothea ROY 1290,67

ZÁKLADNÍ KRÉMY

Kód
zboží

5% 
sleva

Kč
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
250 ml

H
500 ml

I
1000ml

J
2301  Dermisoft 14,53 109,06 152,69 218,11 305,36 414,41
2302  Naturalia 24,94 187,11 261,97 523,93 804,61 1365,97
2303  Shea Butter 31,67 237,46 332,44 593,64 997,32 1685,94

PROGRAM SALTIA

Kód
zboží

5% 
sleva

Kč
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
250 ml

H
500 ml

I
2036  Saltia 23,46 175,93 316,68 475,02
2037  Saltia BN 35,42 265,61 451,52 876,49
2404 Saltia W/O 27,94 209,60 293,43 503,02 859,31

OČNÍ KRÉMY

Kód
zboží

5% sleva
Kč

15 ml
T

50 ml
D

2201  Shea-Carre R 287,17
2202  Shae-Carre N 254,26
2203  Leci-Carre 284,36 710,90

TĚLOVÉ KRÉMY

Kód
zboží

5% sleva Kč
5 ml

A
50 ml

D
100 ml

E
200 ml

G
250 ml

H
500 ml

I
2060 BodyEm Neutral 20,62 154,71 232,05 448,64 762,66
2061 BodyEm Roy 23,16 173,64 260,45 503,54 856,03
2070 Lecitinia Body BALM 245,03 490,05
2071 Lecitinia Body MONTANA 269,23 538,45

www.karelhadek.eu www.karelhadek.eu
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BYLINNÉ PLEŤOVÉ VODY A TONIKA

Kód
zboží

5% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I

1000 ml
J

2501 Pleťová voda citronová 12,75 94,44 217,20 349,39
2502 Pleťová voda hřebíčková 12,75 94,44 217,20 349,39
2503 Pleťová voda jalovcová 12,75 94,44 217,20 349,39
2504 Pleťová voda levandulová 12,75 94,44 217,20 349,39
2505 Pleťová voda rozmarýnová 12,75 94,44 217,20 349,39
2506 Pleťová voda růžová 17,73 131,13 301,59 485,17
2507 Pleťová voda ylang-ylang 12,75 94,44 217,20 349,39
2508 Pleťová voda čajovníková 12,75 94,44 217,20 349,39
2509 Pleťové tonikum citronové 14,33 108,94 228,76 392,16
2513 Pleťové tonikum hřebíčkové 14,33 108,94 228,76 392,16
2514 Pleťové tonikum jalovcové 14,33 108,94 228,76 392,16
2516 Pleťové tonikum levandulové 14,33 108,94 228,76 392,16
2517 Pleťové tonikum měsíčkové 18,69 142,03 298,28 511,31
2518 Pleťové tonikum rozmarýnové 14,33 108,94 228,76 392,16
2522 Pleťové tonikum růžové 18,69 142,03 298,28 511,31
2520 Pleťové tonikum ylang-ylang 14,33 108,94 228,76 392,16
2521 Pleťové tonikum čajovníkové 14,33 108,94 228,76 392,16
2510 PT -eleuteroccoc-propolisové 70 % alk. 34,85 146,37 204,91 439,12

PREPARÁTY NA OŠETŘENÍ RUKOU

Kód
zboží

5% sleva Kč
5 ml

A
10 ml

B
30 ml

Z
50 ml

D
100 ml

E
250 ml

H
500 ml

I
1000 ml

J
1701 Olej na nehty Elastosan 143,03 357,57
1702  Rea 20,49 153,56 214,98 383,90 583,51
1703  Myrhea 21,08 158,06 205,48 379,35 584,83
1704  Sheaderm TH 40,35 302,61 544,69 938,06 1452,48
1705  Balnaru TH 31,68 237,56 427,60 736,42 1140,28

5% sleva 20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I

1000 ml
J

1706  Citrio – mycí olej 14,58 304,91
1707  Desinfi – mycí olej 15,96 331,78
1708  Sensitiv –mycí olej 20,69 416,05
9503  Sáčky k termorukavicím 100 ks 51,88
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tů ANTICELULITIDOVÁ SERIE „CELLU-THERAP”

Kód
zboží

5% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I

1000 ML
J

1001  Koupelový olej Cellu-Therap 87,00 365,38 511,54 1023,09 1790,41
1101  Sprchovací olej Cellu-Therap 67,82 284,81 398,72 797,45 1395,54
2707  Masážní olej Cellu-Therap 63,20 265,43 371,58 743,17 1274,00

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

2702  Masážní krém Cellu-Therap 33,61 252,10 403,37 806,74 1361,38
2730  Sada testerů Cellu-Therap 4 ks 232,51

OPALOVACÍ OLEJE

Kód
zboží

5% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

2601  Speciální tělový olej SPF 4 47,53 185,38 315,13
2602  Opalovací olej SPF 7 66,90 287,69 460,32
2603  Opalovací olej SPF 10 72,10 310,03 496,04
2604  Opalovací olej SPF 15 82,34 354,05 566,49

DĚTSKÁ SÉRIE

Kód
zboží

5% sleva
Kč

5 ml
A

10 ml
B

20 ml
C

50 ml
D

100 ml
E

200 ml
G

250 ml
H

500 ml
I

1005 Heřmánkový dětský koupelový 51,97 218,24 305,51 611,03

1207 Dětský mandlový mycí olej 48,57 204,03 285,64 571,28

1602 Nosní olej Baby 177,02 283,24 566,44

2034 Baby K heřmánkový 22,14 166,15 232,60 415,37

2035 Baby L levandulový 20,64 154,80 216,72 387,01

2708 Baby (masážní olej) 43,50 182,71 274,07 548,12

2709 Masážní olej fenyklový 52,54 220,62 375,06 750,13

2713 Muttisoft 55,44 232,86 395,89 838,36

2729 Testovací sada Baby 9 ks 331,83

SPECIÁLNÍ PROGRAM COUPEROSE

Kód
zboží

5% sleva
Kč

5 ml
A

30 ml
Z

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

2004 Regenerační krém Althea 44,23 331,70 497,56 995,12
2005 Regenerační krém Althea SPF 6 47,82 358,64
1905 Regenerační olej Althea 288,11
1906 Regenerační olej Althea SPF 6 317,15

5 % sleva se týká všech označených preparátů  
a platí od 15. 2. 2013 do 10. 3. 2013

REGENERAČNÍ PLEŤOVÉ MASKY

Kód
zboží

5% sleva
Kč

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

1000ml
J

2401  Jojoba 25,11 188,26 263,56 451,83 771,88 1355,51
2402  Lecitinová W/O 30,84 231,41 323,98 555,38 948,79 1643,00
2403  Naturalia W/O 29,28 219,62 307,46 527,08 900,42 1581,23
2404  Saltia W/O 27,94 209,60 293,43 503,02 859,31 1488,06
2405  Aktiderma LY 31,73 237,89 356,83 642,30 1022,92 1712,80

MASÁŽNÍ OLEJE, KRÉMY A BALZÁMY

Kód
zboží

5% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I

1000 ml
J

2714  Cayatherm 79,00 331,83 564,10 1128,22 1891,42
2710  Levandulový 48,82 205,08 348,65 697,29 1168,97
2711  Mandlovo-třezalkový 48,04 201,73 342,95 685,86 1149,84
2712  Thermothon 93,61 393,19 668,44
2717  PMS (uklidňující) 98,53 413,83 744,88 1448,39
2718  PMS-PRO (prokrvující) 48,02 201,68 363,02 705,89
2720  Skořicový 48,53 203,84 346,53 693,06 1161,89
2722  Cosette 109,98 461,87 785,17
2724  Neutrální 42,18 177,14 301,14 602,30 1009,75
2716  Lecitol Neutral Z 33,90 142,44 256,37 498,51 840,33
2719  Lecitol Neutral Super 49,33 207,19 372,96 725,19 1222,45
2721  Lecitol MCS-N 119,90 227,81 383,67
2735  Lecitol Lindelol 47,24 198,37 337,21 674,42 1130,65
2723  Lecitol Royale 57,92 243,28 413,60 827,19 1386,78
2736  Lecitol Ylja 60,57 254,41 432,51 865,03 1450,20
2737  Lecitol Walo 54,98 230,90 392,52 785,06 1316,12
2732  Dr. Voštěp (Holzfälleröl) 78,48 327,33 524,64 1049,28 1836,26
2727  Testovací sada masážních olejů 12×20 614,33

5 ml
A

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

2701  Calen B 20,57 306,49 551,69 766,22
2704  Calen K 22,20 330,89 694,88 1058,86
2705  Tenarene Akut 27,64 207,26 331,60
2706  Tenarene Super 44,38 332,85 532,57
2731  Schoko Pack 25,18 286,99 573,99 975,78
2739  Boro-Boro Balzám 25,69 192,64 308,22 616,45 1047,96
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5 % sleva se týká všech označených preparátů  
a platí od 15. 2. 2013 do 10. 3. 2013

SERIE MENOTON

Kód
zboží

5% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I

1000 ml
J

1038 Koupelový olej Menoton 70,98 298,10 417,33 834,65 1335,44
1138 Sprchovací olej Menoton 55,24 231,99 324,79 649,59
2738 Tělový olej Menoton 75,00 314,98 440,96 881,92

SPECIÁLNÍ PREPARÁTY

Kód
zboží

5% sleva
Kč

20 ml
C

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I

1809 Depilol 49,90 209,62 335,39 712,71
2733 Narbenol 93,05 386,76
2803 Hemosan 52,32 219,74 351,59 703,16
1810 Dekubitol tělový olej 90,21 378,61 643,64 1287,27

5 ml
A

30 ml
Z

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

2725 China balzám 63,25 265,63 345,33
2726 Thermo – Balzám 16,81 243,68 487,36 877,25
2802 Wintershea 38,91 213,99 342,37
2804 Molusan 33,03 184,97 295,97
2807 Proatem balzám 39,91 299,27 508,74 1017,50
2808 Salterica 15,92 119,43 179,14 358,28 573,25
2740 Joshea 318,84 510,14 1020,27 1632,44
2809 Oleosol BAL 69,79 97,71 195,42 312,65
2810 Oleosol JAGR 78,75 110,21 220,52 352,92
2811 Oleosol CELLU 87,82 122,91 245,84 393,35

POTRAVINOVÉ DOPLŇKY

Kód
zboží Bez slevy

Kč
100 ml

E
250 ml

H
500 ml

I
1000 ml

J
3001  Eleutherococc extrakt 197,59 454,46 863,47 1657,87

100 g
E

250 g
H

500 g
I

1000 g
J

3002  Eleutherococc kořen 84,40 143,48 253,22 388,25
5105  Vitamín C v prášku – 130 g 146,39
 115 ml

U
215 ml

V
500 ml

I
1000 ml

J
3003  Aloe Vera šťáva (gel) 79,18 113,87 183,56 312,04
3004 Aloe Vera šťáva (gel) koncentrát 10× 255,79 409,91 826,00 1404,18

www.karelhadek.eu www.karelhadek.eu
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ÉTERICKÉ OLEJE

Kód
zboží 5% sleva

Kč
5 ml

A
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
100 ml

E
4001  Amyrisový (Amyrisöl) 170,66 273,06 546,11 938,63
4002  Badyánový – Anisöl 117,87 188,58 377,17 648,26
4108  Bazalkový olej 185,69 297,09 594,19 1021,26
4004  Benzoin absolue (přír. krystaly) (g) 261,58 418,51 837,03 1438,64
4005*  Bergamot – Bergamotteöl 228,06 364,91 729,81 1255,28
4006  Borovice-jehličí – Kiefernnadelöl 125,89 201,43 402,85 692,89
4003  Cedrové dřevo Atlas-Cedernholzöl 99,26 158,81 317,64 545,93
4007  Cedrové dřevo – Cedernholzöl 98,14 157,02 314,03 540,14
4009  Celer – semena – Selleriesamenöl 225,74 361,17 722,36 1241,54
4010*  Citron – Zitronenöl 137,13 219,41 438,83 754,23
4011*  Citron bez terp. – Zitr. terpenarm ô 243,02 388,83 777,65 1336,60
4012*  Citron extra – Zitronenöl 157,40 251,84 503,69 865,71
4013  Citronelový – Zitronellaöl 105,10 168,15 336,32 578,04
4014  Citronová růže – Citronellaöl 161,68 258,69 517,36 889,22
4015  Citronová tráva – Lemongrasöl 126,23 201,96 403,92 694,75
4016  Cypřiš – Cypressenöl 187,99 300,77 601,55 1033,91
4076  Čajovník – Teebaumöl 139,31 222,88 445,76 766,16
4017  Česnek – Knoblauchöl 187,91 300,65 601,30 1033,49
4054  Dobromysl – Oregáno – Origanumöl 216,58 346,53 693,05 1191,18
4018  Elemi – Elemiöl 235,66 377,05 754,11 1296,12
4019  Estragon – Estragonöl 279,61 447,36 894,72 1537,80
4020  Eukalyptus – Eukalyptusöl 91,65 146,64 293,27 504,06
4096  Eukal. – citronový – Euk.Zitriodoröl 114,05 182,49 365,00 627,78
4021  Eukalyptus Koala – Eukalyptusöl 1–5 ks 88,06 158,51
4021  Eukalyptus Koala – Eukalyptusöl 6–12 ks 85,50 153,89
4021  Eukalyptus Koala – Eukalyptusöl 13–25 ks 81,52 146,74
4021  Eukalyptus Koala – Eukalyptusöl 26 ks a více 78,98 142,17
4022  Fenykl – Fenchelöl 122,78 196,46 392,91 675,31
4023*  Grapefruit – Grepefruitöl ô 131,47 210,35 420,68 723,58
4024  Heřmánek žlutý – Kamillenöl gebl 519,15 830,64 1329,02 2658,03 4568,49
4025  Hřebíček – Nelkenöl 93,94 150,32 300,62 516,71
4026  Jalovec (bobule) 285,86 462,20 932,50 1607,30
4101  Jalovec extra – Wachoderöl 293,86 470,17 940,35 1616,22
4027  Jedle-šišky – Edeltannenzapfenöl 180,99 289,59 579,19 995,48
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zboží 5% sleva 5 ml

A
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
100 ml

E
4028  Kadidlovník – Weihrauchöl 303,21 455,89 729,42 1458,84 2507,37
4029  Kafr – Kampferöl 87,02 139,23 278,46 478,60
4030  Kafr (přír. krys.) – Kampferöl nat.(g) 95,57 152,90 305,79 525,58
4031 Kajeputový olej 128,97 206,35 412,71 709,87
4032  Kananga – Canangaöl 199,01 318,41 636,81 1094,53
4103 Kardamom 300,96 511,43 1022,86 1738,67
4033  Kleč – jehličí – Latschenkiefernöl 180,99 289,58 579,15 995,42
4034  Kmín – Kümmelöl 170,83 273,31 546,63 939,52
4036  Koriandr – Corianderöl 268,39 429,42 858,83 1477,20
4038  Lavandin – Lavandinöl 135,24 216,38 432,76 743,81
4039  Levandule extra – Lavandelöl extra 201,63 322,62 645,23 1109,00
4097*  Litsea Cubeba – Litsea Cubebaöl ô 104,74 167,57 335,16 576,04
4040  Majoránka – Majoranöl 238,41 381,44 762,88 1311,20
4041*  Mandarin. červená – Mandarinenöl ô 200,79 321,26 642,52 1105,13
4098*  Mandarin. zelená – Mandarinenöl ô 191,03 305,66 611,33 1050,72
4042  Máta kadeřavá – Krauseminzöl 226,74 362,79 725,58 1247,09
4043  Máta peprná – Pfeffrminzöl 220,11 352,18 704,37 1211,51
4044  Mateřídouška – Quendelöl 242,40 387,84 775,68 1333,20
4046  Meduňka indicum – Melissenöl ind. 97,99 156,77 313,54 538,90
4047  Mentol (přír. krystaly) – Menthol (g) 129,95 207,93 415,85 714,75
4048  Mrkev – semena – Karottensamen. 249,38 399,01 638,42 1276,83 2196,15
4049  Muškátový květ – Macisblütenöl 281,76 450,82 901,64 1549,71
4050  Muškátový ořech – Muskatnussöl 278,20 445,12 890,25 1530,12
4051  Myrha – Myrrhenöl 276,04 441,66 706,65 1413,30 2430,89
4052  Myrta – Myrtenöl 286,42 458,28 916,55 1576,48
4053  Niaouli – Niaouliöl 170,83 273,31 546,63 939,52
4055  Pačuli – Patchouliöl 210,50 336,79 673,58 1158,58
4057  Pepř černý – Pfeffröl 432,87 692,58 1385,17 2382,49
4099  Pelargóniový – Geraniumöl (egypt) 275,78 441,25 882,49 1516,78
4058  Petržel-listí – Petersilienblätteröl 327,41 523,87 1047,73 1800,78
4059  Pimentovník – Bayöl 252,16 403,46 806,92 1386,90
4060*  Pomeranč – Orangenöl ô 68,52 109,63 219,25 376,84
4061*  Pomeranč bez terpenu – Orang. terp. ô 170,80 273,28 546,57 939,41
4062*  Pomeranč extra – Orang. terp. ô 89,39 143,02 286,04 491,64
4063  Pomerančové listí – Petitgrainöl 160,93 257,49 514,98 885,12
4064  Puškvorec – Kalmusöl 193,49 309,58 619,17 1064,20

5 % sleva se týká všech označených preparátů  
a platí od 15. 2. 2013 do 10. 3. 2013

Kód
zboží 5% sleva 5 ml

A
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
100 ml

E
4065  Rozmarýn extra – Rosmarinöl 132,28 211,63 423,26 728,02
4100  Rozmarýn spa. 145,83 233,32 466,65 802,63
4067  Růžové dřevo – Rosenholzöl 216,58 346,52 693,05 1191,20
4066  Růžová palma – Palmarosaöl 167,98 268,77 537,53 924,56
4069  Saturej. horská – Bergbohnenkrautöl 284,70 455,53 911,05 1565,86
4070  Skořice – kůra – Zimtrindenöl 318,06 508,89 1017,79 1749,32
4071  Skořice – Zimtridenöl 170,63 273,01 546,01 938,46
4072  Smrk – jehličí – Fichtennadelöl 140,88 225,41 450,82 775,40
4073  Spajk – Spiköl franz. 207,38 331,81 663,62 1141,43
4074  Šalvěj – Salbeiöl 177,91 284,65 569,32 978,50
4075  Šalvěj muškát. – Muskat.-Salbei 278,76 446,01 892,01 1533,14
4077  Túje – Thujaöl 124,03 198,44 396,88 682,15
4078  Tymián červený – Thymianöl rot 294,19 471,31 942,61 1620,11
4079  Tymián světlý – Thymianöl hell 120,82 193,31 386,63 664,52
4080  Vavřín – Lorbeerblätteröl 232,84 372,55 745,11 1280,64
4081  Vetiver – Vetiveröl 274,07 438,50 877,02 1481,25
4082  Ylang-ylang – Ylang-Ylangöl 200,15 320,23 640,47 1100,80
4083  Yzop – Ysopöl 473,24 757,18 1514,38 2602,83
4084  Zázvor – Ingweröl 402,08 643,34 1286,68 2213,09
9412  Testovací kufr s ÉO 2974,58 (BEZ SLEVY)

PŘÍRODNÍ PARFÉMY

Kód
zboží 5% sleva

Kč

2,5 ml  Q 50 ml         D      

4901 č. 1 Muladhara 29,33         218,65
4902 č. 2 Svadhišthana 37,68 347,09
4903 č. 3 Manipura 48,21 509,17
4904 č. 4 Anahata 51,16 697,32
4905 č. 5 Višuddha 40,50 390,59
4906 č. 6 Adžňa 48,43 512,37
4907 č. 7 Sahasrara 39,27 371,71

SADY ČAKROVÝCH SMĚSÍ

Kód
zboží 5% sleva Kč

4800M Sada čakrových směsí 7×1 ml 300,48

4800B Sada čakrových směsí 7×10 ml 2244,21

45

Vzhledem k neustálému pohybu cen surovin na světových trzích je nutno považovat ceny v tomto ceníku jen jako informativní. Jediný platný ceník je na našem e-shopu www.karelhadek.eu
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5 % sleva se týká všech označených preparátů  
a platí od 15. 2. 2013 do 10. 3. 2013

EXKLUZIVNÍ ÉTERICKÉ OLEJE

Kód
zboží Bez slevy

Kč
1 ml

M
5 ml

A
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
4085  Angelika – kořen – Angelikawur. 203,36 802,27 1283,22 2052,93 4104,84
4086  Hěřmánek modrý – Kamill. blau 132,79 531,15 849,83 1359,74 2719,48
4087  Jasmín absolue – Jasminöl 384,36 1538,48 2460,92 3937,49 7874,96
4037  Kozlík – Baldrianöl 112,98 452,99 724,79 1159,87 2319,74
4088  Meduňka lékař. – Meliss. offic. 383,34 1533,34 2453,55 3925,89 7850,76
4089  Mimóza absolue – Mimosenöl 199,09 797,49 1276,20 2042,35 4084,94
4090 Pomeranč. květy – Neroli – Neroliöl 464,58 1858,33 2973,32 4757,32 9514,63
4091  Růže – Rosenöl 891,00 3563,97 5702,37 9123,78 18247,56
4092  Řebříček – Schafgarbenöl 215,90 863,59 1381,74 2210,77 4421,55
4068  Santálové dřevo – Sandelholzöl 208,70 834,83 1335,73 2137,16 4274,33
4093  Slaměnka – Immortellenöl 200,32 802,25 1283,22 2052,93 4104,84
4094  Vanilka absolue – Vanilleöl 187,39 751,51 1202,57 1924,12 3848,26
4045  Medový – Honigwachsöl 363,67 1454,65 2327,44 3522,23 7044,44
*Jedná se o skupinu olejů, které mají oproti ostatním sníženou trvanlivost.  Proto u nich 
vyznačujeme záruční lhůtu 1 rok. Tyto éterické oleje je nutné skladovat v chladu.

ČAKROVÉ SMĚSI

Kód
zboží 5% sleva

Kč
5 ml

A
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
100 ml

E
4801 č. 1 Muladhara 22,14 184,53 295,24 590,48 1015,64

4802 č. 2 Svadhišthana 34,99 291,50 466,39 932,79 1604,40

4803 č. 3 Manipura 49,76 414,49 663,16 1362,64 2281,31

4804 č. 4 Anahata 67,49 582,62 932,18 1864,37 3206,72

4805 č. 5 Višuddha 39,65 327,91 524,66 1049,31 1804,81

4806 č. 6 Adžňa 51,52 429,28 686,86 1373,71 2362,79

4807 č. 7 Sahasrara 37,32 263,24 499,25 998,49 1717,41

KOSMETICKÁ MÁSLA

Kód
zboží Bez slevy

Kč
100 g

E
250 g

H
500 g

I
5025 Mangové máslo – Mango-Butter 212,46 424,92 722,37
5026 Kakaové máslo – Kakao-Butter 138,78 277,54 471,83
5029 Bambucké máslo – Shea-Butter 83,50 166,98 283,87

www.karelhadek.eu www.karelhadek.eu
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VÁNOČNÍ SMĚSI ÉO

Kód
zboží 5% sleva

Kč
10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D
4301  Vánoční čas – Weihnachtszeit 131,32 210,12 420,22
4302  Vánoční dárek – Weihnachtsgeschenk 136,04 217,67 435,32
4303  Vánoční koleda – Weihnachtslied 172,96 276,74 553,47
4304  Vánoční pohádka – Weihnachtsmärchen 240,22 384,36 768,70
4305  Vánoční sen – Weihnachtstraum 159,08 254,52 509,05
4306  Vánoční večer – Weihnachtsabend 136,74 218,80 437,60
4307  Vánoční vůně – Weihnachtsfest 142,30 227,67 455,35
4308  Vánoční stromeček – Tannenbaum 132,39 211,82 423,63
4309  Ježíšek – Christskind 157,89 252,62 505,25
4310  Vánoční hvězda – Weihnachtsstern 103,64 165,82 331,62
4311  Vánoční nálada – Weihnachtsstimmung 131,32 210,12 420,22
4312  Voňavé vánoce – Duftige Weihnachten 156,94 251,09 502,16
4313  Romantické vánoce – Romantische Weihnachten 177,17 283,48 566,95

SPECIÁLNÍ SMĚSI ÉO

Kód
zboží

5% sleva
Kč

10 ml
B

20 ml
C

50 ml
D

1201  Candisan 222,07 355,32 710,63
4207  Antinikotin 296,81
4209  Candiöl 209,27 334,82 669,64
4210  Thymion 199,43 319,09 638,15
4220  Aroma-Budík 179,24 286,78 573,55
4211 Guten Tag (Dobrý den) 123,76 198,00 396,03

30 ml
Z

100 ml
E

2805 Proapinol 200,63 581,80

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT
Kód

zboží Bez slevy Kč

9416 Pilník skleněný 49,91
9504 Želatinové tobolky V1, bal. 100 ks 34,28
6000 Ochranná rouška, bal. 5 ks 10,16

S M L XL XXL
9500 Tričko AKH pracovní 78,65 78,65 78,65 78,65 78,65

  

SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ

Kód
zboží

5% sleva
Kč

10 ml
B

20 ml
C

50 ml
D

4201  Afrodiziakální – Aphrodite 168,57 269,71 539,43
4206  Antiinsekt – Antiinsekt 146,34 234,14 468,28
4208  Antirauch – Antirauch 161,23 257,96 515,92
4205  Antischnärchen 171,88 275,02 550,04
4202  Aromeclima 135,60 216,95 433,91
4203  Harmonie 197,51 316,02 632,03
4204  Noc lásky – Liebesnacht 294,67 471,46 942,94
4212  Relaxační – Relax 360,30 575,28 1152,98
4213  Senné květy – Heublume 115,88 185,41 370,82
4215  Uvolňující – Entspannung 135,68 217,09 434,17
4214  Ušlechtilé dřevo – Edelholz 183,05 292,89 585,79
4216  Insektol 139,92 223,86 447,72
4217  Nelinol 204,84 327,76 655,52
4218  Virosan 188,97 302,35 604,70
4219  Atemol 186,32 298,11 596,22
4221 China 157,18 251,47 502,95

SMĚSI ÉO SAUNA

Kód
zboží

5% sleva
Kč

10 ml
B

20 ml
C

50 ml
D

4401  Čínská sauna 266,97 427,14 854,28
4402  Finská sauna 215,65 345,02 690,04
4404  Horská sauna 246,14 393,83 787,65
4405  Japonská sauna 231,63 370,59 741,19
4406  Lesní sauna 211,05 337,67 675,34
4409  Polární sauna 303,30 485,27 970,52
4412  Ruská sauna 231,17 369,87 739,73
4410  Sauna Relax 232,15 371,43 742,84

DEZINFEKČNÍ PŘÍPRAVEK
Kód

zboží 5% sleva 150 ml
F

500 ml
I

1000 ml
J

1807  Thymicon 100,15 207,31 307,12

Vzhledem k neustálému pohybu cen surovin na světových trzích je nutno považovat ceny v tomto ceníku jen jako informativní. Jediný platný ceník je na našem e-shopu www.karelhadek.eu
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5 % sleva se týká všech označených preparátů  
a platí od 15. 2. 2013 do 10. 3. 2013

47

ROSTLINNÉ OLEJE 

Kód
zboží Bez slevy

Kč
115 ml

U
215 ml

V
500 ml

I
1000 ml

J
5001  ArašÍdový olej LZS – Erdnussöl 79,35 126,95 238,66 405,72
5002  Avokádový olej – Avocadoöl 66,45 106,31 199,88 339,79
5003  Brutnákový olej LZS – Boragesamenöl 293,40 469,43 882,54 1500,32
5004  Dýňový olej LZS – Kürbiskernöl 174,18 278,69 523,92 890,68
5005  Jojobový olej LZS – Jojobaöl (DPH 20 %) 323,93 518,28 974,36 1656,42
5031  Konopný olej LZS 113,11 180,99 340,27 578,46
5006  Lněný olej LZS- Leinöl 53,31 85,28 160,36 272,60
5007  Makadamiový LZS – Macadamianussöl 76,04 121,66 228,71 388,82
5009  Mandlový olej LZT – Mandelöl 41,03 65,65 123,43 209,83
5039  Mandlový olej LZS – Mandelöl 115,71 185,14 348,05 591,68
5010  Olivový olej LZS – Olivenöl 69,55 111,29 209,20 355,65
5011  Pupálkový olej LZS – Nachtkerzenöl 280,47 448,78 843,70 1434,29
5012  Ricinový olej LZS – Rizinusöl (DPH 20 %) 56,92 91,06 171,20 291,04
5014  Sezamový olej LZT- Sesamöl 60,95 97,52 183,34 311,68
5015  Slunečnicový olej LZS – Sonnenblumenöl 48,14 77,03 144,82 246,18
5035  Slunečnicový olej LZT – Sonnenblumenöl 22,80 36,48 68,59 116,60
5016  Sójový olej LZT – Sojaöl 13,24 21,18 39,81 67,69
5017  Z jader hroznů LZT – Traubenkernöl 59,39 95,00 178,63 303,65
5019  Z meruň. pecek LZS – Aprikosenöl 149,39 239,02 449,35 763,89
5020  Z pšeničních klíčků LZS – Weizenkeimöl 143,82 230,09 432,57 735,37
5021  Z vlašských ořechů LZS – Walnusöl 116,93 187,11 351,75 597,97
5023  Z vlašských ořechů LZT – Walnusöl 30,05 48,09 90,42 153,74
5022  Z jader andské růže LZS – Hagebuttekernöl 185,96 297,53 559,36 950,91
5013  Z rýžových klíčků LZS – Reiskeimöl 61,36 98,20 184,59 313,80
5024  Karité (shea olej) – Karité (Sheaöl) 68,68 109,88 206,59 351,20
5018 Z černého kmínu LZS 236,62 378,58 711,70 1209,88

PŘEVODNÍ TABULKA OBJEMŮ NA PÍSMENOVÝ KÓD
A   5 ml E  100 ml I   500 ml T   15 ml
B 10 ml F 150 ml J 1000 ml U 115 ml
C 20 ml G 200 ml M              1 ml V 215 ml
D 50 ml H 250 ml S             35 ml Z   30 ml

VITAMÍNY

Kód
zboží Bez slevy

Kč
20 ml

C
50 ml

D
115 ml

U
215 ml

V
5101  Lecitin super 176,16 352,34 704,66 1092,22
5102  Panthenol -provitamin B5 52,10 104,21 208,40 323,02
5103  Vitamín A 171,88 343,77 687,56 1065,71
5104  Vitamín E 148,41 296,81 593,61 920,11

ROSTLINNÉ OLEJOVÉ MACERÁTY

Kód
zboží Bez slevy

Kč
115 ml

U
215 ml

V
500 ml

I
1000 ml

J
5201  Arnikový olej – Arnikaöl 288,26 461,23 864,80 1441,33
5202  Kaštanový olej – Kastanienöl 174,03 278,45 522,09 870,14
5203  Měsíčkový olej – Calendulaöl 199,65 319,44 598,95 998,25
5204  Třezalkový olej S10 – Johanniskrautöl S10 182,73 292,37 548,19 913,66
5205  Třezalkový olej W10 – Johanniskrautöl W10 418,15 669,02 1254,43 2090,71
5207  Třezalkový olej O10 – Johanniskrautöl O10 190,30 304,46 570,88 951,45
5208  Třezalkový olej C10 – Johanniskrautöl C10 182,73 292,37 548,19 913,66
5211 Třezalkový olej M10 – Johanniskrautöl M10 196,23 313,96 588,67 1000,73
5209 Aloe Vera olej 209,26 326,43 620,20 1054,32

AUTOPARFÉMY

Kód
zboží

5% sleva
Kč

115 ml
U

215 ml
V

500 ml
I

7001 Vanilou 247,08 382,97 712,50
7002 Love Story 223,15 345,88 643,51
7003 Flavour 227,30 352,32 655,46
7004 Flirt 295,51 458,05 852,17
7005 Anti – tabak 339,65 526,45 979,43
7006 Fruit – Line 457,51 694,37 1291,84

UNIVERZÁLNÍ POMERANČOVÝ ČISTIČ

Kód
zboží

5% sleva
Kč

150 ml
F

500 ml
I

1000 ml
J

5500 Orange – Sanitol 128,32 295,12 472,20

Vzhledem k neustálému pohybu cen surovin na světových trzích je nutno považovat ceny v tomto ceníku jen jako informativní. Jediný platný ceník je na našem e-shopu www.karelhadek.eu
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5 % sleva se týká všech označených preparátů  
a platí od 15. 2. 2013 do 10. 3. 2013
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série Emotion 

Vzhledem k neustálému pohybu cen surovin na světových trzích je nutno považovat ceny v tomto 
ceníku jen jako informativní. Jediný platný ceník je na našem e-shopu www.karelhadek.eu
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5 % sleva se týká všech označených preparátů  
a platí od 15. 2. 2013 do 10. 3. 2013

KRÉMY

Kód
zboží

5% 
sleva

50 ml
D

100 ml
E

250 ml
H

500 ml
I

8401 Ambra RK 154,71 255,26 510,51 816,81

8402 Avocado RK 288,68 476,32 952,62 1524,19

8403 Caramel RK 167,66 276,63 553,24 885,19

8404 Eterica RK 167,66 276,63 553,24 885,19

8405 Melone RK 216,38 357,02 714,05 1142,47

8406 Vanilla RK 229,05 377,94 755,89 1209,42

PARFÉMOVÉ OLEJE

Kód
zboží 5% sleva 10 ml

B
20 ml

C
50 ml

D

8501 Ambra parfémový olej 90,76 145,21 290,42
8502 Ananas parfémový olej 89,70 143,51 287,01
8503 Avokádo parfémový olej 162,68 260,30 520,58
8504 Broskev parfémový olej 150,40 240,64 481,28
8505 Convalia parfémový olej 98,65 157,52 315,65
8506 Čokoláda parfémový olej 100,66 161,05 322,10
8507 Fialka parfémový olej 100,66 161,05 322,10
8509 Jasmín parfémový olej 113,11 180,98 361,95
8510 Karamel parfémový olej 95,55 152,87 305,74
8511 Kokos parfémový olej 88,37 141,39 282,78
8512 Med parfémový olej 100,66 161,05 322,10
8513 Medový meloun parfémový olej 88,46 141,53 283,06
8514 Meloun parfémový olej 100,66 161,05 322,10
8515 Tabák parfémový olej 119,98 191,97 383,93
8516 Vanilka parfémový olej 99,69 159,50 319,02

MASÁŽNÍ OLEJE

Kód
zboží

5% 
sleva

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I

1000 ml
J

8101 Flirt MO 198,59 297,87 595,74 863,82
8102 Jasmín MO 259,01 388,52 777,04 1126,70
8103 Karamel MO 207,89 311,82 374,19 542,55
8104 Med MO 252,10 378,16 756,33 1096,67
8105 Meloun MO 230,05 346,08 692,17 1003,65
8106 Vanilka MO 219,97 329,95 659,90 956,86

SPRCHOVACÍ OLEJE

Kód
zboží

5% 
sleva

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I

1000 ml
J

8201 Ambra SO 226,75 340,16 680,29 986,42
8202 Ananas SO 222,22 333,32 666,64 966,61
8203 Flirt SO 221,21 331,81 663,61 962,23
8204 Jasmín SO 265,86 398,78 797,58 1156,48
8205 Tabák SO 238,02 357,02 714,05 1035,36
8206 Vanilka SO 221,21 331,81 663,61 962,23

KOUPELOVÉ OLEJE

Kód
zboží

5% 
sleva

100 ml
E

200 ml
G

500 ml
I

1000 ml
J

8301 Čokoláda KO 227,41 341,10 682,22 989,21
8302 Flirt KO 224,46 336,68 673,37 976,39
8303 Jasmín KO 283,99 425,97 851,94 1235,29
8304 Med KO 256,60 384,90 769,80 1116,20
8305 Meloun KO 234,98 352,47 704,93 1022,16
8306 Vanilka KO 224,46 336,68 673,37 976,39
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Za obsah otištěných článků plně odpovídají jejich autoři.

Všechny články, fotografie a kresby otištěné v tomto vydání časopisu Aromaterapie
jsou majetkem firmy 1. Aromaterapeutická KH a. s. sekce AROMATERAPIE Karel Hadek

Jejich další používání a šíření, byť jen jejich části, bez svolení vydavatele není povoleno.
Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí.
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1. Aromaterapeutická KH a. s.
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