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Ani letos kalendář nemění svůj rytmus. Horké léto vystřídal 
každoročně se opakující, barvami hýřící podzim. A pokud  
se podíváme do blízké budoucnosti, nutno konstatovat, že další 
Vánoce se blíží mílovými kroky. Vánoce bývají hezké, veselé, 
šťastné, příjemné, klidné, pro příznivce aromaterapie i voňavé. 
Tradice je tradice. Bez bohatě napečeného voňavého vánočního 
cukroví by snad ani Vánoce nemohly být. A tak mě napadlo,  
že krom výše uvedeného jsou Vánoce i sladké. Nelze se pak divit, 
že bývají hezké, veselé, příjemné i šťastné. Podepisuje se na tom 
nejen ona atmosféra vánočních dnů. Jistý vliv má i konzumace 
vánočních sladkostí. Cukr je, všeobecně známo, bohatým 
zdrojem energie. V  onom chladném období zcela jistě přijde 
vhod nejen pro svoje energetické hodnoty, ale prostě pečivu, 
nápojům dodává onu půvabnou sladkou chuť. Stejně jako bez 
soli, ani bez cukru by mnohá jídla nechutnala. Bohužel, cukr  
má i svoje velice stinné stránky. Spíše než jako na potravinu 
bych se na cukr díval jako na léčivo. Léky též, jak všeobecně 
známo, mají negativní vedlejší účinky. Sice neexistuje žádná 
„vědecky stanovená, zdravá“ dávka denního příjmu cukru, běžně  
je zastáván názor, že by se měl pohybovat kolem 30 až 40 gramů 
na den. Pochopitelně u jedinců, kteří mají díky své činnosti 
(sportovci, těžce pracující) vysokou kalorickou spotřebu, může 
být vyšší, výjimečně až dvojnásobek. Jako rozumná poučka  
se mi jeví, že by konzumace jednoduchých cukrů měla pokrývat 
maximálně 10% denní energetické potřeby daného jedince. Při 
energeticky nenáročné činnosti lze počítat se spotřebou kolem 
2 000 kcal. Z cukru by tedy mělo pocházet 200 kcal. Při kalorické 
hodnotě 400 kcal na 100 g bílého cukru by denní dávka byla  
50 g. Zvědavost mi nedala, a tak jsem nejen zvážil, ale i pořídil 
fotku čajové lžičky plné cukru. Její váha obnášela 7,5 g.  Bohužel, 
ono nejde jen o těch pár lžiček cukru do kávy či čaje. Abych se vešel 
do oněch 10 %, začal jsem sledovat i různé potraviny či nápoje.  

U ochucených nápojů se cukr pohybuje kolem 10 g (občas i více) 
na 100 ml. Džemy, sušenky i mnohé z toho, co je představováno 
jako zdravé, obsahuje obrovská kvanta cukru, takže není problém 
za den zkonzumovat několikanásobek doporučeného množství 
onoho „bílého sladkého jedu“. Krom závislosti na cukr, která  
se tak vytváří, jeho nadbytečná konzumace, pokud není doslova 
a do písmene spálen, vede k tvorbě a ukládání tuku v těle, a tudíž 
i k  nadváze. Nemluvě o dalších problémech, které nadměrná 
konzumace onoho bílého (ne)štěstí přináší.

Budu rád, pokud těchto pár řádků přispěje k  tomu, že i letošní 
Vánoce budou hezké, veselé, šťastné, příjemné, klidné, pro 
příznivce aromaterapie voňavé. A také sladké, byť bez nadměrné 
konzumace cukru. Všem čtenářům časopisu Aromaterapie přeji 
jak za sebe, tak i kolektiv zaměstnanců krom výše uvedeného  
i vánoční pohodu a bohatého Ježíška. Rok 2019 se chýlí ke konci, 
vyslovuji tedy optimistické přání, aby přicházející rok s  kulatým 
číslem 20 byl rokem lepším, než byl tento.  

Karel Hadek
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Nebe je blankytně modré a bez jediného mráčku. Stále vládnou tropické teploty. Tyto řádky píši sice  
na podzim, ale v Hurghadě. I když tropické počasí tomu vůbec neodpovídá, letošní Vánoce jsou nedaleko  
a nezadržitelně se blíží. Protože tradice zavazuje, je nutné, na teploty nehledě, připravit každoroční vánoční 
dárek. Pro potěšení, navození příjemné atmosféry. Koneckonců, nejen přijímat dárky činí radost, potěšení 
činí i možnost obdarovat. 

Jako každý rok i letos bylo potřeba řešit otázku, co by to mělo 
být. Nezbylo nic jiného než použít horkou linku (u Rudého moře 
je telefon horký i ve stínu, takže to nebyl problém) a zavolat 
si na pomoc našeho společného přítele, jehož nekonečná 
existence je spojena s činěním potěšení, vyvoláváním radosti, 
prostě obdarováváním. On zcela jistě velice dobře poradí,  
co se bude líbit, co bude krásně vonět, co bude činit potěšení. 
Za ta dlouhá léta spolupráce s  Ježíškem víme, že je na něj 
absolutní spolehnutí. Vždy dobře poradil, co by se mohlo líbit, 
co by ve vánočním balíčku jako dárek udělalo radost.  Ne jinak 
tomu bylo i letos, byť hledání vhodného dárku není nikdy nic 
jednoduchého. Vánočního dárku se našim klientům rozešlou 
tisíce a je nutné, aby se všem líbil. Protože se zabýváme 
aromaterapií, je nezbytně nutné, aby i příjemně voněl. A tak 
jsme si povídali a Ježíšek měl radost, že jím navržený dárek 
loňských Vánoc byl obdarovanými hodnocen velice pozitivně. 
Nejen to, od vyjití Aromaterapie č. 1/2019 je onen vánoční 
dárek „Vůně Spánku“ zařazen do standardní nabídky preparátů. 
Lze konstatovat, že jeho uklidňující účinky a příjemná vůně  
se v ložnicích velice osvědčily. Nad tímto hodnocením se Ježíšek 
potutelně usmíval a navrhl, že po „uspávacím oleji“ by se zcela 
jistě hodilo něco příjemně vánočně vonícího, s úplně opačným 
účinkem. Svátky vánoční se dle Ježíška musí aktivně prožít, 
nikoli prospat. Ježíška napadlo, že stejně jako loni by to mohl 
být spray. Důvod je více než jednoduchý a hlavně praktický. 
Spray v případě potřeby bleskově provoní obývané prostory, 
netřeba čekat, než se z něčeho odpaří. Pak již přišlo na řadu 
hledání vhodné vánoční, mírně povzbudivé kompozice.  
Ke slovu přišel pomerančový olej pro svoji velice příjemnou 
svěží vůni, která je asi hlavním důvodem jeho širokého používání 
k aromatizaci obývaných prostorů. Právě v  zimním období 

(a Vánoce nejsou výjimkou) přijdou vhod i antimikrobiální 
a antivirální účinky zbavující vzduch různých mikrobů  
a virů. Éterické oleje citrusových plodů jsou také všeobecně 
známé svými antidepresivními účinky. Pomerančový olej 
není výjimkou, ba naopak výborným průvodcem zimních 
pošmourných dnů. Opomenout nelze ani jeho oblíbenost  
u dětí. Dalším olejem kompozice je skořicový olej. I tento olej 
má velice příjemnou vůni. Skořice sama o sobě je v jistém slova 
smyslu vánoční vůně, velice často se linoucí z vánočního pečiva. 
O svařeném vínku raději pomlčím. Vůně je velice příjemná 
a spolu s pomerančem dávají vynikající kombinaci. Skořicový 
olej patří v aromaterapii k těm nejvíce povzbuzujícím. V zimě, 
pokud nepatříme k  aktivním sportovcům, nám pomůže 
zlepšit „dřímající“ krevní oběh. Pozitivní vliv má  i  na  dýchací 
cesty. Také tento olej velice aktivně zbavuje vzduch různých 
patogenních mikroorganizmů.  Pokud se podíváme na  jeho 
další účinky, pak i tento olej patří k  těm s  velice silnými 
antimikrobiálními účinky a s  pomerančem se v  tomto 
excelentně doplňují. Další „vánoční“ složkou v  kompozici 
je badyánový olej. I když se jedná o uklidňující olej, který bych 
buď samotný, případně v  kombinaci s  dalšími uklidňujícími 
oleji (např. levandule, majorán, meduňka) doporučil k inhalaci 
pro podporu kvalitního spánku do ložnice, v  kombinaci 
se skořicí se tento účinek právě díky skořici neprojeví. I přes 
uklidňující účinky badyánový olej patří do skupiny tzv. teplých 
olejů, a to předurčuje i jeho vhodnost pro chladné roční 
období. I  tento olej vykazuje dobré antimikrobiální účinky. 
Nejvíce je však u tohoto oleje ceněna schopnost tišit křeče 
hladkého svalstva, tedy kašel. Jako bonus nabízí badyánový 
olej i účinky sekretolytické, ulehčuje odkašlávání, což v zimě 
zcela jistě není k zahození.  O dalších dvou olejích kompozice 

Vánoce AKH, bych asi nemohl napsat nic jiného než 
opakování toho, co již bylo uvedeno u předchozích tří olejů. 
Nutno však zmínit, že  dárkové kompozici Vánoce AKH oleje 
santálu a kadidlovníku dodávají noblesu. Papírová receptura 
novinky s  příjemnou vánoční vůní a mnoha užitečnými 
vlastnostmi pro naše zdraví prošla laboratoří a  Ježíšek běhal 
po světě a vyvolené osoby žádal o posouzení. Reakce králíčků 
na  ňuchání Vánoc AKH byly pozitivní, a tak letošní vánoční 
dárek oficiálně spatřil světlo světa.  I letos povstala otázka, jak 
by se měl dárek pojmenovat. Po všem, co „voňavé a vánoční“ 
se již v  nabídce firmy nachází, to také nebyl lehký úkol. 
I  tentokráte Ježíšek exceloval. Jeho přemýšlení nahlas bylo 
nejen zajímavé, ale i směrodatné. Dárek pochází od  firmy, 
jejíž jméno se nachází ve zkratce AKH. Nebudeme tedy dávat 
do kvízu otázku, jak se ta AKH firma jmenuje plným jménem, 
ale označíme takto dárek. Je  vánoční, takže novinku pokřtil 
jako Vánoce AKH. Pojmenování se mi líbí, je příjemné vědomí, 
že prostřednictvím vůně vánočního dárku budeme o Vánocích 
přítomni i u našich klientů. Dále zde bylo k  vyřešení již jen 
pár technických maličkostí. Nutností bylo stanovit datum, 
odkdy dokdy bude Ježíšek vkládat dárek do  vánočních 
balíčků. Vše bude dáno datem odeslání objednávky. Prvním 
dnem bude 11.  listopad od 00:00 hodin a takto to poběží 
až  do  8.  prosince do 24:00 hodin. I když se jedná o novinku 
mezi preparáty, nebude odeslána jen k deseti objednávajícím, 
jak je to  u  novinek zvyklostí, ale Ježíškova novinka se bude 
týkat tisíců lahviček s rozprašovačem o objemu 50 ml. Darovat 
dělá radost, a tak za každých 1.500,00 Kč hodnoty objednávky 
v MC bude Ježíšek vkládat do balíčku jedno balení preparátu 
Vánoce AKH. 

Nezbývá, než všem čtenářům popřát klidné a pohodové 
vánoční svátky. Já i Ježíšek věříme, že dárek Vánoce AKH 
příjemně přispěje k  vánoční atmosféře každého domova, 
jakož i tomu, aby Vánoce byly živé a půvabně voňavé. 

Ježíšek a Karel Hadek
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Hned na úvod bych rád zmínil i další, v ČR běžně používaná označení, Tea Tree Oil, případně jen zkratku TTO. 
Zde se jedná o převzaté anglické označení tohoto oleje. Každopádně věčně zelený keř či strom, z jehož listů 
se čajovníkový éterický olej vyzískává, má latinské označení Melaleuca alternifolia. 

Již mnohokráte jsem odpovídal na otázku, z  jakého čaje 
se tento olej vyrábí. Odpověď je jednoduchá, ze žádného čaje. 
Proto se domnívám, že mylné představy mohou mít základ 
v  nabídce některých firem, kde se objevuje olej lisovaný 
ze  semen čajovníku čínského (Camellia sinensis). Zde 
se  nejedná o éterický, ale mastný olej, jehož hlavními 
obsahovými složkami je kyselina olejová a linolová. Svým 
složením čajový olej vzdáleně připomíná olej olivový. Nabízen 
je pod různými označeními, jako kaméliový olej, čajový olej, 
případně olej semen čaje, ale občas i jako čajovníkový olej. 
Setkal jsem se i s označením Tea Oil. Tedy nikoli Tea Tree Oil. 
Taktéž na dotazy, zda a jak je možné z  čajovníkového oleje 

připravit čaj, jsem byl nucen odpovídat, že nikoli. Prvním 
důvodem by byla skutečnost (k zapamatování u všech 
éterických olejů) že éterické oleje jsou nerozpustné ve vodě! 
Vzhledem ke skutečnosti, že je lehčí než voda, by plaval 
na povrchu vody.  Do úst by se dostal v koncentrované formě, 
kdy jeho chuť je nepříjemně ostrá. Čajovníkový éterický olej 
je původem z Austrálie. „Čajové“ pojmenování je nutno vnímat 
v  kontextu s  počátkem osídlování Austrálie Evropany 
v 18. století. Pro původní obyvatele Austrálce (Aborigince) byly 
listy této rostliny (krom dalších zajímavých použití) běžně 
používány na přípravu čaje (dokonce jak s preventivními, tak 
i  s  léčebnými účinky). Nelze se divit, že příchozí Evropané, 
taktéž vaření čaje vyzkoušeli a tento „dárce listů na čaj“ dostal 
od Angličanů pojmenování Tea tree, tedy čajový strom, 
případně i čajovník. Původně se používalo listí divoce 
rostoucích stromů a keřů, v současné době je pěstován jako 
keř na plantážích. Pro účely destilace éterického oleje je sklízen 
strojově. Již mnohokráte jsem si na stránkách časopisu 
postěžoval na zvyšující se ceny éterických olejů. Někdy 
pomalé, jindy doslova skokové. Čajovníkový olej je v  tomto 
případě absolutní výjimkou. I dnes je stále ještě levnější, než 
býval v době, kdy jsem se aromaterapii začal věnovat. Tehdy 
měli Australané monopol na jeho produkci a mohli si z tohoto 
titulu dovolit doslova diktovat extrémně vysoké ceny. Až když 
se začal čajovník pěstovat i mimo Austrálii a jejich monopol 
padl, ceny čajovníkového oleje se extrémně propadly. 
Od té doby se již zase značně zvýšily, ale stále nedosáhly cen 
původních. Nutno podotknout, značnou část zisku tehdy 
investovaly australské firmy zabývající se prodejem 
čajovníkového oleje, případně i výrobků s  tímto olejem, 
do reklamy. Nelze se divit, že ono původní označení Tea Tree 
Oil je veřejnosti množná známější, než onen odvozený český 
název „Čajovníkový olej“. Velice dobře jsou známy díky původní 

reklamě i silné antimikrobiální účinky tohoto oleje, jakož i jeho 
možná, velice účinná, další použití. Čajovníkový olej však 
má  dva malé handicapy. Tím prvním je jeho pachová 
informace. Nechci psát, že nevoní příjemně, je to můj 
subjektivní pocit. Uvedu tedy diplomaticky, že vykazuje pro 
čajovník typickou vůni. Ta je pak dána jeho (bio)chemickým 
složením. Čajovníkový olej se skládá z  více než stovky 
jednotlivých substancí. Těmi nejdůležitějšími jsou: Terpinen-
4-ol, Terpinen, Terpineol, Terpinolen, Myrthen, Pinen, 
Phellandren, P-Cymen, Limonen, 1,8-Cineol. Druhým 
handicapem je pak jistý dráždivý, až alergizační potenciál. 
Primárně vyloučit alergii na cokoli prostě nejde. Proto je nutné 
pořizování, používání a skladování čajovníkového oleje 
věnovat náležitou pozornost. Čerstvě vyrobený čajovníkový 
olej lze označit jako jemný, dokonce bezproblémový.  Stárnutí, 
tedy přístup světla, případně i vzduchu a skladování při 
běžných pokojových teplotách vede k  oxidaci 
monoterpenických složek. Zajímavostí je, že čím je olej starší, 
tím je účinnější. Bohužel ona zvýšená účinnost s sebou přináší 
i zvýšenou dermální dráždivost. A nejen to, čím více 
je  čajovníkový olej zoxidovaný, tím více narůstá i jeho 
senzibilizační schopnost. V  průběhu let jsem v  poradně 
několikráte řešil dotazy na téma, pořízený čajovník snáším 
dobře, ale po delší době mě začíná dráždit. Zde pak nutno vzít 
v úvahu i používanou koncentraci. Velice často jsou k použití 
doporučovány vysoké, doslova excesivní dávky. 
V koncentrovaném stavu jej nedoporučuji používat, až na malé 
výjimky. Pokud není k  dispozici vhodnější alternativa, lze jej 
koncentrovaný použít výhradně lokálně, např. na aknózní 
zánět. Zde pak čajovníkovým olejem např. pomocí pipety 
ošetříme výhradně hnisavé pupínky a dáváme pozor, abychom 
nepotřísnili okolní pokožku. Zmíněné vlastnosti čajovníkového 
oleje jsou dobrým důvodem, proč se ve většině preparátů 
nachází čajovník jako součást kompozice s jinými oleji. V běžné 
koncentraci do 3 % je snášen velice dobře, dalo by se říci 
bezproblémově. V nabídce firmy se nachází několik preparátů 
s  čajovníkovým olejem. Nejvyšší obsah je v Čajovníkovém 
sprchovacím oleji a Čajovníkovém krému. Dlouhá léta, po která 
jsou (nejen) tyto dva preparáty v nabídce, se dráždění nekoná, 
lze je označit z  hlediska bezpečnosti použití jako 

bezproblémové. Při pojednávání o dráždivosti čajovníku 
(to platí o všech složkách) taktéž nutno brát v úvahu, že je třeba 
posuzovat kompletní výrobek a nikoli jeho jednotlivou složku! 
Z  mého pohledu je evidentní, že čajovník v  nějakém tom 
tenzidovém přípravku (např. šamponu), ve světlo propustné 
lahvi, povalující se delší dobu někde v  regále supermarketu, 
může vykazovat dermální dráždivost. Z  hlediska chemizmu 
je něco úplně jiného čerstvě vyrobený olejový preparát, např. 
sprchovací olej, kde se navíc v receptuře nachází i antioxidanty. 
Také relativně krátká doba expirace a doporučované 
uchovávání v  chladu mají svůj vliv jak na snášenlivost, tak 
i bezpečnost výrobků s čajovníkovým olejem. A tak i přes ony 
dva zmíněné handicapy patří čajovníkový olej k  tomu 
nejlepšímu, co může aromaterapie nabídnout při drobných 
poraněních díky extrémně silným antiseptickým účinkům, 
které zabraňují tvorbě zánětlivých procesů. Známou 
je  i  možnost jeho použití u již hnisajících ran. Zde jsou jeho 
účinky opravdu excelentní. Za vhodné považuji zmínit 
i skutečnost, že čajovníkový olej, stejně jako červený tymiánový 
olej (4078), dobromyslový olej (4054), olej saturejky horské 
(4069) či levandule extra (4039) jsou velice účinné na zlatého 
stafylokoka, který běžně vykazuje multirezistenci 
na  antibiotika. I zde bych doporučoval k  použití kombinaci 
výše zmíněných olejů. Na vyčištění rány a zamezení hnisání 
se  velice osvědčila doma připravená medová mast. Návod 
na její výrobu je v časopise Aromaterapie 2/2014 na str. 8 a 9 (na 
našem webu). Zde pak je možné uvedenou recepturu doplnit 
ještě o 2 ml (60 kapek) čajovníkového oleje. Čajovníkový olej 
bývá doporučován i u odřenin, popálenin, štípnutí hmyzem 
apod. Použít jej samozřejmě lze, hlavně pokud v  daném 
případě není nic lepšího při ruce. Výše jsem zmínil možnou 
dermální dráždivost a to je důvod, proč v daných případech 
nejen vždy sáhnu, ale i doporučuji olej levandulový extra. 
Pokud jsme u těch kožních zánětů, čajovníkový olej vždy 
doporučuji vyzkoušet nejlépe ve směsi s dalšími oleji. Výsledky 
bývají nad očekávání dobré. Známé jsou i velice silné 
protiplísňové účinky. Pokud se plíseň objeví na pokožce těla, 
doporučuji používání dvou výše zmíněných preparátů, 
Čajovníkového sprchovacího oleje (1109) a Tea Tree krému 
(2029). Jedním z velkých problémů jsou plísně pokožky nohou. 



6 7

Sl
ov

o 
od

b
or

ní
ka Zde doporučuji pravidelné, nejlépe každodenní koupele 

v koupelovém oleji na nohy. Zde je možné posílit protiplísňové 
účinky přidáním 5 ml (150 kapek) čajovníkového oleje 
na 100 ml koupelového oleje.  Plísně nejsou jen problémem 
nohou či pokožky. Díky nadužívání antibiotik jsou problémem 
i plísně v ústní dutině a trávicím traktu. Speciálně při plísních 
v ústní dutině mohu doporučit preparát Halitosan (1505), kde 
jednou z účinných složek je i čajovníkový olej. Tento preparát, 
stejně jako Zubní olej (1504), se osvědčil i u zánětů dásní, 
oparů a aft. Vyskytují-li se plísně v ústní dutině, lze konstatovat, 
že se nachází i v trávicím traktu. I zde, krom dalších éterických 
olejů, přichází ke slovu čajovníkový olej v  osvědčeném 
preparátu Candiöl (4209). Čas od času se stává, že přijde 
„epidemie“ vší. Chemie občas nezabírá, vši si vytvořily 
rezistenci, a tak i zde se osvědčila aromaterapie se svými oleji. 
Jako specialita na vši se v  nabídce nachází kompozice 
éterických olejů Proapinol (2805) a samozřejmě i zde je jedním 
z  nejdůležitějších olejů čajovníkový. Čajovníkový olej lze 
úspěšně použít k mikrobiálnímu čištění vzduchu v obývaných 
prostorách v  době zvýšeného výskytu kapénkových infekcí, 
případně i k inhalacím. I zde jej doporučuji kombinovat např. 
s  oleji levandule extra, eukalyptu, dobromyslu, kajeputu, 
borovicového jehličí. Nejen kvůli širšímu záběru účinků, ale 
i  pro zpříjemnění pachové informace. Jak je zřejmé z  výše 
uvedeného textu, čajovníkový éterický olej patří k těm, který 
by neměl chybět v  žádné domácí lékárničce. U mnoha 
problémů jej lze označit za téměř nepostradatelný. Rizika jeho 
používání jsou minimální. Stejně jako u všech éterických olejů 
je třeba mít na paměti, že se nejedná o „neúčinné voňavé 
vodičky“, ale účinné látky, k  jejichž používání patří alespoň 
minimum odborných znalostí.

 Na závěr bych již jen uvedl, že uplatnění čajovníkového oleje 
může být daleko širší, než je uvedeno v tomto článku. Některá 
možná použití jsem však neuváděl, neboť zde mám stejné 
zkušenosti s jinými „jemnějšími“ oleji. 

Karel Hadek

HADKOVSKÝ KALENDÁŘ 2019 – VÁNOCE O STOLETÍ ZPÁTKY 
Platnost 11. 11.–8. 12. 2019 

Dříve se předvánoční čas vyznačoval dodržováním zvyků a tradic. Rádi bychom Vám některé připomněli 
a tím čekání na Vánoce zpříjemnili.

11.–14. 11. 2019
Zimní období začínalo svátkem svatého Martina. Bývalo 
zvykem, že hospodáři vypláceli čeládce odměny. Slavilo 
se a konala se posvícení. Většinou Martin přijel na bílém koni.  
Dnes se více těšíme na svatomartinské víno. Naším dobrým 
zvykem je začínat zimní období slevami 15  %  na intimní 
přípravky. 
KÓDY VÝROBKŮ: 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 1209, 1211, 
1212, 1213, 1214, 1215, 1216

15.–17. 11. 2019 
Pečení cukroví předcházelo a předchází louskání hromady 
ořechů. Odměnou pro vaše unavené a rozpraskané 
ruce budou přípravky na ošetření rukou se slevou 20 %. 
KÓDY VÝROBKŮ: 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1710
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Chcete si zajistit, aby vás měli příští rok všichni okolo 
rádi? Namažte si tváře medem!  Jestli tomuto zvyku moc 
nevěříte, mázněte tváře spíše některým z  regeneračních 
krémů a masek, které jsou právě se slevou 15 %. 
KÓDY VÝROBKŮ: 2003, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019, 2022, 2023, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 
2033, 2039, 2050, 2401, 2402, 2403, 2405 

5.–8.12. 2019 
Pouštění lodiček z  ořechových skořápek v  napuštěné 
vaně je jeden z  těch známějších zvyků, který si z  dětství 
ledaskdo pamatuje. Až děti lodičky omrzí, připusťte do vany 
teplou vodu a přidejte koupelový olej, který v tomto 
období spolu se  sprchovacími oleji pořídíte se slevou 20 %.  
KÓDY VÝROBKŮ: 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 
1011,1012,1013, 1014, 1015, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1102, 
1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 
1114, 1116, 1117

Sleva 11 %  8.11.–8.12.2019
V  době „Hadkovského kalendáře“ máte možnost výběru 
přípravků se zvýšenou slevou pro dané období. Na zboží, 
jež nemá své období slevy v  rámci Hadkovského kalendáře, 
obdržíte vánoční slevu, která činí 11 %. Slevy se nesčítají.

Vánoční sleva 11 % probíhá  
od 8. 11. 2019 do 8. 12. 2019.

Objednávky přijaté do 13. 12. 2019 budou vyřízeny 
nejpozději do 17. 12. 2019. 

POZOR: Objednávky přijaté od 14. 12. 2019 
budou vyřizovány až od 7. 1. 2020.

18.–21. 11. 2019 
Předvánoční čas byl i obdobím plným věštění a předpovědí 
do  dalšího roku. Vdavekchtivé dívky házely např. střevícem. 
Když střevíc otočil špičku ke dveřím, mohly budoucí rok 
očekávat svatbu. Pro toto období neseme lecitinové 
krémy LECIDERMA, LIPIO SÉRA a GOTHEY se slevou 15 %.   
KÓDY VÝROBKŮ: 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 
1958, 1959, 1970, 1971, 1972, 2007, 2008, 2024, 2041, 2042, 2043, 
2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2053, 2054, 2055 

22.–24. 11. 2019 
Věštit budoucnost se dala i pomocí hrníčkování. Pod sedm 
hrnečků se ukrylo sedm předmětů, které symbolizovaly, co vás 
v  nejbližší době nemine. Přípravků na ošetření zubů a ústní 
dutiny je sice 8, ale věříme, že i tak Vám sleva 15 % vykouzlí 
úsměv na tváři. TIP: Hrníčkování si můžete vyzkoušet třeba 
s dětmi. Vymyslete si, co potřebujete vědět, schovejte pod 
hrneček symbolickou věc a můžete začít. 

mince = bohatství, uhlí = nemoc,smrt 
prsten = svatba nebo láska, hřebínek = nedostatek nebo bída 
šátek = cestování, kus chleba = štěstí, dudlík = dítě

KÓDY VÝROBKŮ: 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508

25.–28. 11. 2019 
Další období Hadkovského kalendáře zahajuje Kateřina. 
Na  svátek sv. Kateřiny se konala poslední taneční zábava 
a poté již nastalo období ticha a klidu. Ať vás bolí nohy z tance 
anebo ze stání u plotny, pomohou vám přípravky na  ošetření 
nohou. Na nohy vás jistě postaví i sleva ve výši 20 %. 
KÓDY VÝROBKŮ:1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1808, 1811, 2728 

29. 11.–1. 12. 2019 
Okolo svátku svatého Ondřeje řešili lidé v  minulosti 
problémy s  láskou. Odlévalo se olovo a podle tvaru odlitků 
děvčata hádala, jakou profesí se bude jejich budoucí manžel 
živit. O půlnoci chodily mladé dívky třást plotem a  u  toho 
říkaly formuli: „Svatý Ondřeju, já tobě plotem chvěju, abys 
mi pověděl, kterého dostanu.“ Od nás dostanete na přípravky 
z  dětské série a nosní oleje bez třesení slevu 25 %. 
KÓDY VÝROBKŮ: 1005, 1207, 1601, 1602, 1603, 1604, 2034, 2035, 
2708, 2709, 2713, 2729
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PALISANDR
Palisandr aneb indické růžové dřevo. O každém éterickém oleji lze říci, že má nějaké to nej. U oleje 
z růžového dřeva bych řekl, že ono „nej“ spočívá ve schopnosti nejvíce zamotat hlavu. 

Poté, co éterický olej růžové dřevo brazilské provenience 
díky ochraně stromu s latinským názvem Aniba rosaeodora 
doslova zmizel ze světa, všichni, kdo ho používali, za něj 
hledali náhradu. Na trhu se objevil olej z  růžového dřeva, 
jen v označení bylo místo slova „amazonica“ uvedeno slovo 
„indica“. Radost kalila skutečnost, že indický olej z růžového 
dřeva neměl již tak příjemnou vůni. Muselo se ho používat 
více, neboť jeho pachová informace byla podstatně slabší. 
Jistou záplatou pak byla podstatně nižší cena indického 
oleje. Později zmizel z  nabídky i tento olej. Důvod sice 
neznám, ale nebudu daleko od pravdy, když napíši, že v Indii 
je tento olej znám pod označením olej z  růžového dřeva. 
A tak někdo využil stávající situace a možnost, jak přijít 
k penězům.  Řešení bylo jednoduché. Olej z růžového dřeva 

to je, a tak stačilo jej označit jako Aniba rosaeodora indica. 
Před nedávnem jsme obdrželi informaci, že indický olej 
z  Aniba rosaeodora již také nebude. Ale dostaly se k  nám 
informace, že se v nabídce objevuje olej palisandrový, což 
je olej z  indického růžového dřeva. Dále, že  by  se  neměl 
zaměňovat s  brazilským olejem z  růžového dřeva (Aniba 
rosaeodora), neboť indický druh není ohroženým stromem 
a nenachází se na žádném seznamu ohrožených druhů. 
Věcné upozornění o tom, že pochází z  naprosto jiné 
rostliny, nebyla nikde ani zmínka. O rozdílech ve složení 
též ani sebemenší informace. Jen v  průvodních papírech 
jako analytický certifikát, bezpečnostní list a  podobně 
je uveden strom, z jehož dřeva je olej vyzískáván. Botanické 
pojmenování rostliny je Dalbergia sissoo. U oleje pak 

najdeme navíc ještě dvě slůvka - wood oil. Tato rostlina 
má i české pojmenování  –  palisandr. Aby to nebylo 
jednoduché, palisandr či palisandrové dřevo je označení 
pro všechny dalbergie, kterých je větší množství, tedy 
několik desítek. Jako perličku zde mohu uvést, že v Brazílii 
roste Dalbergia spruceana a je standardně označován jako 
„amazonské růžové dřevo“. A aby toho nebylo málo, dále 
v  Brazílii také roste i strom Dalbergia nigra, který je pro 
změnu označován jako „brazilské růžové dřevo“. Nutno 
zmínit, že oněch exotických dřevin, které obsahují éterické 
oleje, jež vykazují ve své pachové informaci vůni růže, jsou 
desítky. Z  výše uvedeného je zřejmé, že jakékoli označení 
„růžové dřevo“ je natolik obecné, že krom o vůni dřeva po 
růžích nic konkrétního neříká. Je evidentní, jak důležité 
je přesné botanické označení rostliny, z  níž olej pochází, 
aby nedocházelo k  omylům. Když jsem obdržel analytický 
certifikát od oleje Dalbergia Sissoo, nestačil jsem se divit. 
Většina éterických olejů se skládá z  desítek až stovek 
jednotlivých substancí. Složení tohoto oleje je velice 
jednoduché, dle analytického certifikátu se skládá se pouze 
z 8 (bio)chemikálií. Nevyučuji však možnost obsahu dalších 
složek na úrovni dokazatelnosti. Z  obsahových složek 
je  nejvíce zastoupen linalool. Olej ho může obsahovat 
až  90 %. Právě tato složka se svojí květinově-dřevitou 
vůní propůjčuje tomuto oleji jeho příjemnou vůní. Jedná 
se o terpenický alkohol. Jeho jemnost pak olej předurčuje 
k běžnému používání v kosmetice, ať již se jedná o použití 
v  hygienických či regeneračních preparátech. Linalool 
je  též znám svými silnými antimikrobiálními účinky. Jako 
zajímavost nutno uvést, že i onen „správný“  či „původní“ 
olej z  růžového dřeva pocházejícího z  Aniba rosaeodora 
měl též vysoký obsah linaloolu, a to kolem 85 %! Další dvě 
složky „našeho nového růžového“ oleje z  palisandru jsou 
taktéž monoterpenické alkoholy. Alfa-terpineolu je  v  oleji 
obsaženo kolem 4 % a geraniolu kolem 2 %.  Je  to  právě 
geraniol, který je nejdůležitější složkou růžového oleje 
a  také směrodatný pro jeho vůni. Z  uvedeného není 
problém odvodit, že éterické oleje s  geraniolem mají 
v  sobě vždy pachovou informaci po růži. Je to i v  jistém 
slova smyslu vysvětlení, proč máme takové množství (vždy 

zaručeně pravých) „růžových dřev“. Dále se v  oleji nachází 
příjemně vonící benzyl benzoát v množství kolem 2 %.  Vůni 
citrusových plodů, která dodává oleji na svěžesti, ovlivňuje 
limonen se zhruba 2 %. Éterické oleje s vysokým obsahem 
limonenu jsou doporučovány při úzkosti a depresi. Svou 
příjemnou vůní zlepšuje náladu a napomáhá odbourávat 
stres. V  množství okolo 1 % je přítomen alfa-pinen, 
nejdůležitější složka borovicového oleje, se svojí velice 
příjemnou, charakteristickou borovicovou vůni. Poslední 
dvě složky vykazují malé zastoupení, zhruba ve stejném 
množství kolem 0,4 %. 1,8cineol je též znám jako eukalyptol, 
protože je nejdůležitější složkou eukalyptového oleje. 
Neznámým není ani kafr, jako hlavní součást kafrového 
oleje. Palisandrový olej se získává parní destilací dřevěné 
drtě. Jeho vůně je svěží, mírně nasládlá, růžově dřevitá. 
Je zde i značná podobnost s původním olejem z růžového 
dřeva. Olej ze dřeva palisandru vykazuje protizánětlivé 
a uklidňující účinky, jsou uváděny i jeho insekticidní účinky. 
I zde se nabízí daleko širší použití, než zde uvádím. Důvod 
je  jednoduchý, ve většině případů lze pro stejné účely 
použít jiné, stejně účinné, ale levnější oleje.

Z mého pohledu je palisandrový olej sice ne plnohodnotnou, 
ale dobrou náhražkou původního růžového dřeva. Olej 
se objeví nejen v  koupelovém a hydrofilním oleji, ale 
dalších preparátech nahradí původní olej z  růžového 
dřeva. Všeobecně lze o něm říci, že je vhodný do preparátů 
na pěstování pokožky. Pro zájemce bude samozřejmě 
zařazen i do nabídky éterických olejů. Pro případné domácí 
aromakutily bych již jen uvedl, že tento olej je možné 
s výhodou používat ve směsích s oleji z citrusových plodů, 
pelargonie, pomerančového listí, levandulí, ylangem 
a mnoha dalšími. I zde platí, že vynalézavosti se meze 
nekladou. Palisandrový olej není toxický, není dráždivý 
a není ani fotosenzibilizující.

Karel Hadek
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VNITŘNÍ POUŽITÍ ÉTERICKÝCH OLEJŮ
Jedním ze značně frekventovaných dotazů, na které celkem pravidelně odpovídám, je ověřování různých 
informací ohledně éterických olejů  dostupných na internetu. I když jsem na mnohé tázané zcela jistě již 
v minulosti v časopisu Aromaterapie odpovídal, bude dobré se problematice používání éterických olejů 
věnovat opakovaně. 

Jako jednu z nejdůležitějších informací nutno uvést, že éterický 
olej není látka, která by sama o sobě byla molekula. Výraz 
molekula éterického oleje je naprosto scestný. Éterické oleje 
se skládají z mnoha desítek, někdy i stovek jednotlivých (bio)
chemikálií. Tyto jednotlivé složky pak mají svůj chemický vzorek 
a tvoří jednotlivé molekuly. Snad jen pro lepší pochopení 
uvedu, ono slovo „(bio)chemikálií“ používám proto, aby byl 
zřejmý biologický, tedy rostlinný původ éterických olejů. 
Důvod je jednoduchý, pokud se budeme bavit o éterických 
olejích, rád bych definoval základní odlišnosti mezi nimi. 
Dle původu bychom je mohli definovat jako éterické oleje 
z rostlinného materiálu. U některých éterických olejů je jejich 
produkce značně nákladná, a tím i následně vysoká prodejní 
cena. Chemický průmysl proto nabízí „něco“, co by se mohlo 
označit jako syntetický éterický olej. Tyto oleje jsou bohužel 
jen pouhé napodobeniny a nikdy nemají kvalitu, hlavně pak 

komplexnost éterických olejů získaných z rostlinných surovin. 
Jejich složení bývá omezeno na použití množstevně nejvíce 
zastoupených složek. Tedy v tomto smyslu „(chemo)chemikálií“, 
neboť vznikaly v  chemické fabrice. A tak, zatímco éterické 
oleje vyzískané z  rostlin nejsou (díky Bohu) standardními 
kompozicemi, pak syntetika má neměnnou recepturu 
od výrobce, a tudíž stále stejné složení. Tyto oleje díky svému 
chemickému původu a nekomplexnosti nemají v aromaterapii 
co pohledávat.  Spíše než je pojmenovávat jako éterické oleje, 
bych je označoval jen jako vonné oleje. Většinou je poznáme 
pro éterický olej směšně nízkou cenou. Mně pak chodí dotazy 
(a zdaleka se netýkají jen růžového oleje) jak je možné, že u nich 
v  květinářství mají růžový olej 20  ml  za  80,-  Kč. Případně, že 
někde nějaký babiččin e-shop nabízí pravý růžový olej 30 ml 
za 500,- Kč a u nás se 10 ml prodává za více než 8.000 - Kč. Stačí 
se zamyslet nad pěstováním a výrobou. Na 1 kg růžového oleje 

je třeba ručně natrhat až 5.000 kg okvětních lístků. Následuje 
destilace, transport, velkoobchod, maloobchod  a  nesmíme 
zapomenout DPH. Jen pro představu, pokud od 500 odečteme 
DPH, zůstane nám 413,- Kč za 30 ml, při přepočtu na 1 litr je 
to 13.700,- Kč! Nezbývá než položit zbytečnou otázku, kdo 
jim vypěstoval a nasbíral cca 5.000  kg  růžových lístků za 
tuto cenu? Odpověď je jasná, to nemůže být nic jiného než 
syntetika, která s  přírodou nemá absolutně nic společného. 
Na trhu se  občas objeví i  tzv. pančované oleje. Tedy směs 
syntetiky a oleje rostlinného. Pančování má dle mého jediný 
smysl. Předstírat, že se jedná o  kvalitní, pravý olej a prodat 
jej za vyšší cenu. Ani pančované oleje nemají v aromaterapii 
co pohledávat. Z  uvedeného je zřejmé, že  chceme-li, 
aby aromaterapie byla ku prospěchu, je nezbytně nutné 
vyhledávat nejen éterické oleje rostlinného původu, ale 
i v co nejvyšší kvalitě. Ta je pak dána již původem a kvalitou 
samotné rostliny, dále technologií výroby a mnoha dalšími 
faktory. Další pro práci s éterickými oleji extrémně důležitou 
informací je skutečnost, že éterické oleje jsou nerozpustné 
ve vodě. Nelze je tedy rozředit jako nějakou šťávu ve sklenici 
vody a vypít. Stejně tak nevhodné jsou návody nakapat pár 
kapek éterického oleje do koupelové vody. Éterické oleje, 
až na malé výjimky, jsou lehčí nežli voda a zůstanou plavat 
na povrchu hladiny v  koncentrovaném stavu. Doplnit nutno 
i o další, běžně šířené, mylné informace. Občas „odborníci“ na 
aromaterapii doporučují na rozpuštění éterických olejů použít 
sůl. Éterický olej se sice „vstřebá“ do soli, ale ve chvíli, kdy sůl 
přidáme do vody, sůl se disociuje na ionty sodíku a chloru 
a éterický olej se uvolní a vyplave na hladinu. Pokud bychom 
použili malé množství jemného oleje, jako je např. levandule, 
nemusí se nic přihodit. U dráždivých olejů (jako je např. pepř 
a  další) je pak značné riziko vysoké dermální dráždivosti, 
hlavně pak třeba sliznic pohlavních orgánů. U  koupelí vždy 
doporučuji používání emulgačních systémů. Vnitřní použití 
éterických olejů je též široce diskutováno. Dodnes jsem 
nepochopil důvod, proč by se nemohl vnitřně použít kvalitní 
éterický olej, samozřejmě, že vyrobený z kvalitního rostlinného 
materiálu. Éterické oleje se nachází v  siličnatých rostlinách, 
které člověk v  průběhu své evoluce již v  dávných dobách 
zařadil do svého jídelníčku. Pokud sníme cibuli, česnek, křen, 
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že  konzumujeme éterické oleje v  jejich původní podobě. 
Já  sám jsem fanda česneku, o kterém je notoricky známo, 
že díky obsahovým složkám má velice široké jak preventivní, 
tak i léčebné účinky. Česnek obsahuje cca 0,2  %  éterických 
olejů. Já běžně sním 3 x denně kolem 10 g česneku. Když jsem 
na cestách, nevozím s sebou česnek, ale éterický olej a dopřeji 
si 3 x denně 2 kapky, v případě nastydnutí zvýším počet kapek 
i na 5. Samozřejmě, možnost vnitřního použití se  netýká 
jen česneku, ale všech éterických olejů. Z  uvedeného je 
zřejmé, že není vhodné si  éterické oleje plést s  minerálkou 
a takto je používat. Nutno mít na zřeteli, že se jedná o vysoce 
koncentrované a velmi účinné složky rostlinného původu. 
V  rostlinách se nachází ve  velmi malém množství, ale i tak 
již působí v  mnoha směrech jako podpora našeho zdraví. 
Znova připomenu výše uvedené. Syntetické oleje, případně 
pančované, nemají v aromaterapii co pohledávat a již vůbec 
ne při vnitřním použití. Pokud někdo takovéto oleje nabízí 
k prodeji, pak ho plně chápu, že deklaruje, že se éterické oleje 
nesmí používat vnitřně. Také představa, že éterické oleje jsou 
jen nějaké ty „voňavé vodičky“, je naprosto scestná. Stejně 
tak scestná je ale i  představa, že  éterické oleje umí zázraky. 
Pokud je někdo chce používat, měl by mít minimálně základní 
znalosti o účincích jednotlivých olejů. Každý olej je jen tak 
dobrý, jak věcně jej dotyčná osoba použije. Při vnitřním použití 
bychom měli krom účinků éterických olejů samotných znát 
také i aktuální zdravotní stav člověka, u nějž mají být éterické 
oleje použity. Mimořádnou pozornost musíme věnovat 
i způsobu použití a dávkování. Například při řešení problému 
s  plísněmi v  trávicím traktu je nutné vždy dát jednu kapku 
i do úst, do připravených slin a s nimi takto ošetřit i celou ústní 
dutinu. Pokud bychom olej na tabletě či v tobolce jen polykali, 
v trávicím traktu by sice plísně likvidovaly, ale z úst by se stal 
dodavatel plísní nových. Mně samotnému se osvědčilo při 
aplikaci malého množství éterického oleje či jejich směsí 
použít „tablety“ z  měkkého pečiva (chléb, rohlík) apod. (viz 
foto). „Tabletu“ napíchnu na párátko, nakapu max. 5 kapek 
(záleží na velikosti vytvořené tablety) vložím do úst, spolknu 
zapitím vodou, čajem apod. Při větším množství aplikovaného 
éterického oleje lze použít želatinové tobolky (9504). K jejich 

plnění éterickými oleji doporučuji vždy použít pipety (9309 
plus písmeno dle objemu lahvičky). Dobrým pomocníkem při 
plnění tobolek je dřevěná destička z tvrdého dřeva s 20 otvory 
pro tobolky. Po naplnění a uzavření tobolky dobře těsní, 
pokud s  nimi zrovna necestujeme,  doporučuji je ponechat 
v  destičce a zakrýt, aby k  nim nemělo přístup světlo. Takto 
se do tobolky vejde až cca 15 kapek. Vzhledem ke skutečnosti, 
že při cestování může dojít ke zvýšení teploty a tím i objemu 
éterických olejů, s  tím, že by mohly vytéct, doporučuji 
do tobolky dát volně nejprve drobnou strouhanku. Ta éterické 
oleje vstřebá a nehrozí riziko, že by éterické oleje mohly vytéct. 
Zde se pak do tobolky vejde cca 8 kapek, plnění jde pomaleji, 
chvilku trvá, než oleje prosáknou až na dno tobolek.  Jako 
poslední přichází doporučení, vnitřní použití éterických olejů 
praktikovat vždy po jídle. Jak již jsem v  úvodu uvedl, oleje 
jsou nerozpustné ve vodě a aplikované na lačný žaludek by u 
citlivých jedinců mohly vyvolat podráždění. V jídle jsou téměř 
vždy nějaké tukové složky obsaženy a éterické oleje se na ně 
naváží a podstatně zvýší snášenlivost.

Budu rád, pokud tyto řádky přispějí k všeobecné 
informovanosti o vnitřním použití éterických olejů. A pokud 
ještě nějaká nejasnost zůstala, případné speciální dotazy, a to 
nejen na vnitřní použití éterických olejů, můžete se obrátit na: 
poradna@karelhadek.eu

Karel Hadek

BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY NA NAŠICH PRODUKTECH – 
NEDĚSTE SE 
Na lahvičkách s našimi éterickými oleji se setkáte s  řadou upozornění a značek, které bohužel na první 
pohled člověka spíš vyděsí. Proto se nás ptáte, co že je na éterických olejích tak hrozného, že je takto ozna-
čujeme. Pokud se chcete dozvědět více, čtěte dál!

Éterické oleje spadají pod tzv. nařízení CLP. Jedná se o Nařízení 
(ES) č.  1272/2008 o  klasifikaci (Classification), označování 
(Labelling) a balení (Packaging) látek a směsí, což je evropský 
legislativní dokument, kterým se musíme řídit. Nařizuje 
povinnosti ohledně obsahu etikety, jakým způsobem 
má vypadat balení a hlavně klasifikuje různé chemické látky. 
Symboly tedy uvádět musíme, i když jsou výstrahy při běžném 
používání, tedy v  malých množstvích či ředěních, vlastně 
nesmyslné. Nikdo si snad nebude lít éterické oleje do očí nebo 
si dávat hrnek k snídani. Je samozřejmé, že by takové látky měly 
být z dosahu dětí nebo zvířat… Ostatně stejně jako prostředky 
na praní nebo alkohol. Co se týče toxicity, smrtelná hodnota 
(LD50) se pohybuje řádově v jednotkách až desítkách gramů 
na kilogram živé hmotnosti – a půl deci éterického oleje byste 
určitě nevypili.

V  naší nabídce najdete éterické oleje, které používáme při 
výrobě kosmetických přípravků i veterinárních přípravků 
pro zvířata. Složky éterických olejů jsou běžně používány při 
produkci potravin, krmiv, ale i dalších součástí našeho života, 
jako je zubní pasta. Vždyť se jedná o výtažky z rostlin, které jsou 
často zároveň kořením (tymián, bazalka, skořice, zázvor, pepř, 
…). Některé při vnitřním podání pomáhají třeba povzbudit 
trávení nebo působí proti škodlivým mikroorganismům 
ve  střevech. Mnoho dalších pozitivních účinků na zdraví 
dokládá i řada vědeckých studií. 

Od zákazníků máme zpětnou vazbu, že používají naše éterické 
oleje i vnitřně, či neředěné na kůži. A světe, div se, nic se jim 
nestalo – naopak. U léků musíte též dodržovat dávkování 
a způsob podání. Ostatně éterické oleje jsou surovinami 

i  při výrobě léků, léčivých krémů a mastí. Vnitřní použití 
EO je  ovšem na konzultaci s  lékařem, ne s námi. Vzhledem 
k nařízení CLP Vás musíme informovat o klasifikaci dané látky/
směsi, musíme mít vše viditelné na etiketě, musíme mít tuto 
informaci i na e-shopu. Nenechte se vyděsit a spoléhejte 
se  na  selský rozum… Při správném použití mohou kvalitní 
éterické oleje dělat zázraky.

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D., Sára Celundová
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TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY
Každý rok je to stejné. Čím bychom udělali radost svým blízkým. A tak vám přiblížíme pár nápadů, v jakém 
složení sestavit speciální dárkový balíček.

Veselé a voňavé Vánoce s našimi produkty přeje  
tým zaměstnanců 1. Aromaterapeutické KH a. s. 

PODPORA IMUNITY na zimu 
ELEUTHEROCOCC EXTRAKT 
VITAMÍN C 
KOUPELOVÝ OLEJ EUKALYPTOVO-TYMIÁNOVÝ 
SMĚS ÉTERICKÝCH OLEJŮ AROMECLIMA, VIROSAN

SAUNOVACÍ BALÍČEK 
SPRCHOVACÍ OLEJ JALOVCOVÝ 
LECITINIA BODY MONTANA 
OLEOSOL JAGR 
SAUNOVACÍ SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ

ČISTÁ DOMÁCNOST 
ORANGE SANITOL 
ORANGE ACIDOL 
AROMISAN 
THYMICON 
MOTTENOL

BALÍČEK pro RUCE 
Mycí olej na ruce CITRIO 
SHEADERM krém na ruce 
LECIO MAJO lecitinová emulze na ruce

BALÍČEK pro NOHY 
KOUPELOVÝ OLEJ NOHY 
MASÁŽNÍ OLEJ NA NOHY 
LECITOL WALO 
PEDIDERM G 10 
DEOBOTAS

ŠKOLÁCI DÍVKY 
LECIDERMA GIRL 
PLEŤOVÉ TONIKUM GIRL 
MONTANA

ŠKOLÁCI KLUCI 
LECIDERMA BOY 
PLEŤOVÉ TONIKUM BOY 
ČAJOVNÍKOVÝ KRÉM

ŽENY 
HYDROFILNÍ OLEJ NA ODLÍČENÍ 
PLEŤOVÁ VODA LEVANDULOVÁ 
LECIDERMA SHEA NEUTRAL 
LIPIO SÉRUM NEUTRAL 
LECITINOVÁ MASKA

MUŽI 
HY-OLEJ NA HOLENÍ 
LECIDERMA SANTAL 
LIPIO SÉRUM SANTAL 
HY-INTIM H

Některé dárky jsme za Vás již zabalili, třeba:
Kód 9602 – Univerzální dárek 
Dárkové balení dřevěných koulí  
a Vámi vybraná  
vánoční směs olejů

Kód 6621 – VÁNOČNÍ MYCÍ SADA 
KOUPELOVÝ OLEJ JEŽÍŠEK 
SPRCHOVACÍ OLEJ HVĚZDA

Kód 7111 – SVĚŽÍ DOMÁCNOST 
VŮNĚ SPÁNKU 
CLIMAFRESH 
FRESHNESS

Kód 2729 – MIMINKA 
DÁRKOVÁ SADA BABY

Kód 6661 – SPORTOVCI 
CYKLISTICKÁ SADA ONRIT

Kód 2730 – SADA CELLU-THERAP

Kód 2741 – SADA MENOTON

Kód 1018 – SADA KOUPELOVÝCH OLEJŮ

Kód 2727 – SADA MASÁŽNÍCH OLEJŮ

Kód 1205 – HY INTIM SET

Kód 1209 – SADA INTIM

Kód 4800 – SADA ČAKROVÝCH SMĚSÍ 

Kód 1111 – SADA SPRCHOVACÍCH OLEJŮ

Kód 4850 – SADA PENTAGRAMOVÝCH SMĚSÍ
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ELEMENT VODA
Posledním elementem, o kterém se zmíníme, je element VODY. Přestože jím končíme, jedná se o element, 
ve kterém se vše začíná. Něco končí, aby něco nového mohlo začít. 

Počátek veškerého života je ve vodě. V  lidském životě 
je to těhotenství. V profesním období je to situace, kdy přemýšlíte 
nad změnou zaměstnání, ale zůstává zatím jen u  nápadu. 
Zdánlivě se ještě nic neděje, ale něco se chystá, vše je zatím jen 
v úvahách. V přírodě toto období můžeme připodobit ke klíčení, 
kdy se semínka dotkne první kapka vody a začíná se aktivovat 
reakce vedoucí ke klíčku…  Období elementu VODY souvisí 
se zimou a trvá od 15. 11. až do 14. 2. 

Pro zimu jako roční období je typický všude se nacházející/
všeobjímající chlad, sníh a led, který je tvořen z  vody. Proto 
jsou v  zimním období – období elementu VODY – zatíženy 
nejvíce LEDVINY a MOČOVÝ MĚCHÝŘ. Říká se, že ledviny jsou 
zásobárnou energie. Můžeme si je představit jako kamínka 
či  motor, který dodává prohřívací energii celému organismu. 
Čím chladnější počasí nebo čím méně se oblékáme, tím více 
musejí ledviny vydat energie, aby udržely tělo v  provozní 
teplotě. Vyčerpat je můžeme neustálým chladem, ale i životním 
stylem či nevhodnou stravou. 

Proto jsou v zimě ideální dlouho vařené teplé pokrmy, zejména 
vyšší podíl polévek z kořenové zeleniny, vývarů z masa a teplých 
kaší. Do jídel je dobré přidávat i prohřívací koření, jako je zázvor, 

chilli, skořice či hřebíček. Velmi vhodné jsou v zimním období 
také luštěniny, např. všechny druhy fazolí, fazolek a čočky, hrách 
a cizrna. Chuť související s  elementem VODY je slaná. Proto 
si můžete v zimě dovolit solit o trochu více než obvykle. 

Barvou elementu zimy je černá, která nás v  zimě obklopuje 
z větší části celého dne. Některé prameny uvádějí i barvu temně 
fialovou či tmavě modrou. 

Okruh ledvin a močového měchýře můžete posílit i cvičením. 
Cvičení začněte vestoje. Rovnoběžnými chodidly se rozkročte 
na šířku ramen. Dlaň jedné ruky položte na hřbet ruky druhé 
a paže natáhněte vzhůru. Pokuste se táhnout směrem vzhůru 
celou páteř, obzvlášť pas. Nyní stočte špičky prstů dozadu. 
Obraťte pozornost k přední třetině chodidla a k jejímu středu, 
kde se nachází první bod meridiánu ledvin.  Během celého 
cvičení udržujte pozornost v oblasti ledvin. Během pomalého 
výdechu se zvolna s  rovnými zády předkloňte. Pokuste 
se dosáhnout prsty na špičky nohou, krátce je podržet a lehce 
potáhnout směrem vzhůru. S  nádechem zvedejte paže zase 
nahoru a počínaje křížovou oblastí napřimujte páteř. Pokud 
trpíte sklonem k  závrati nebo máte problémy s  krevním 
oběhem, cvičte tento cvik vsedě. 

V  tradiční čínské medicíně jsou ledviny v  přímém vztahu 
s  ušima. Jednoduše řečeno, budete-li mít nohy a uši v  teple, 
nebudete mít v zimě problém. 

V  zimě se hodí vyzkoušet i blahodárné solné či zázvorové 
obklady na oblast ledvin. Energii ledvinám výborně dodají 
i masáže nebo koupele s  éterickými oleji z  jalovce, zázvoru, 
cedru, rozmarýnu, skořice či hřebíčku. Tyto éterické oleje nebo 
jejich kombinace posilují ledviny, silně prohřívají a působí 
antisepticky na močový systém. 

V naší nabídce naleznete i pentagramové parfémy a směsi. Mezi 
nimi i parfém či směs s názvem VODA. Vůně elementu VODA 
je zosobněna podmanivou vůní jasmínu, tajemným dřevitým 
santalem, květinovou vůní pelargonie. Nesmí chybět ani lesní 
vůně jalovce s cypřišem a kořeněný zázvor s nádechem orientu. 

Pentagramovou směs VODA můžete použít do aromalampy, 
při masážích, do neutrálního koupelového oleje a přidáním 
do jojobového oleje i jako zimní přírodní parfém. 

Zimní období je se svými krátkými tmavými dny ideální čas 
k  odpočinku, rozjímání, šetření energií a dlouhému spánku. 
Nenechte se strhnout předvánočním šílenstvím, zpomalte, 
zastavte a vraťte se zpátky sami k  sobě. S  tím vším Vám 
pomohou pentagramová směs a parfém VODA. 

Lenka Rigová

ELEMENT VODA
Reprezentuje tekoucí, pohyblivý, vylučující prvek 
Orgány: ledviny – močový měchýř 
Barva: černá, tmavě modrá 
Chuť: slaná 
Vlastnost: strach, obavy, pýcha, moudrost 
Indikátor: uši 
Období: zima 15. 11. až 14. 2. 
Smysl: sluch 
Klima: chlad
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y TRADIČNÍ ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE – BYLO NEBYLO 
Jakmile skončí léto, začnou se nevyhnutelně blížit Vánoce. Samotné slovo v  nás vyvolává mnoho pocitů, 
někomu se vybaví vzpomínky na dětství, vůni vanilkových rohlíčků či babiččiny vánočky, ale pro mnohé 
bohužel znamená i mnoho stresů a honění se za dárky. Zastavme se, nadechněme se a vytvořme si to pravé 
české kouzlo Vánoc, kde měla prostor lidová tvořivost i představivost, ale především pouto rodiny. 

Vrcholem celého Štědrého dne byla večeře, u které se sešla celá 
rodina, ke stolu se ovšem mohlo usednout, až vysvitla první 
hvězda na obloze.   Stůl obepínal řetěz nebo provaz symboli-
zující soudržnost rodiny. Štědrovečerní večeři předcházel půst. 
Naopak večer se hodovalo i v těch nejchudších rodinách. Věřilo 
se na tzv. ,,kouzelné devatero“. Čím více chodů – tím bohatší 
úroda v následujícím roce.

Štědrovečerní menu našich předků bylo prostší a rozhodně 
zdravější. Nepatřil k  nim, pro nás už tradiční, smažený kapr 
a  bramborový salát.  Jaká tradiční jídla bychom na stole tedy 
našli??

VÁNOČKA  
Dodnes moje prababička dělá vánočku. A ta vůně?  
Nezaměnitelná, o chuti radši nemluvím.

Recept:  
75 dkg polohrubé mouky 
15 dkg cukru 
15 dl tuku – olej MANDLOVÝ LZT/ Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ 
LZT 
3 žloutky 
lžička soli 
vanilkový cukr 
koření (mletý anýz a fenykl) – lze použít v nízké koncentraci 
éterický olej – nejlépe přidat do oleje, aby se spojily s tukem  
citronová kůra 
7 dkg droždí 
teplé mléko 
2 lžíce rumu 
rozinky 
mandle 

Sypké ingredience přidáme do mouky. Do hrnku nadrobíme 
droždí, přidáme cukr, rozmícháme, zalijeme teplým mlé-
kem, přidáme hrst mouky a zaděláme na kvásek. Necháme 
na teplém místě vzejít. Mezitím si připravíme žloutky, tuk. 
Kvásek, tuk, žloutky, rum a teplé mléko (podle potřeby) vmí-
cháme do mouky. Vařečkou vypracujeme těsto, přikryjeme 
utěrkou a necháme na teplém místě nakynout. Při posled-
ním zpracování přidáme rozinky a vytvarujeme vánočku. 
Polotovar necháme ještě jednou nakynout na zahřátém 
vymaštěném plechu. Potřeme žloutky, posypeme mandlemi 

a dáme do dobře vyhřáté trouby (ne rozpálené). Pečeme 
tak dlouho, kolik je použito mouky. Půlkilová vánočka – půl 
hodiny, kilová vánočka by se pekla cca hodinu. 

ŠKVARKOVÉ CUKROVÍ: 
 20 dkg hladké mouky 
25 dkg umletých škvarků 
15 dkg cukru 
dvě lžíce kakaa 
1 celé vejce 
lžička skořice a tlučeného hřebíčku (lze použít éterické oleje, 
krásně provoní)  
strouhaná citronová kůra

Z  vypracovaného těsta formujeme kuličky, vytlačíme do nich 
důlek, případně do důlku vtlačíme mandli nebo lískový oříšek 
a  pečeme do růžova. Za tepla obalíme ve vanilkovém cukru. 
Cukroví se peče cca tři týdny před Vánocemi, aby se uleželo. 

ČERNÝ KUBA = tradiční štědrovečerní jídlo   

Do měkka uvařené sušené houby se solí a kmínem zamí-
cháme i s vodou, ve které se vařily, do uvařených krupek nebo 
lámanky. Krupky předem uvaříme ve slané vodě se lžicí oleje 
– doporučuji neutrální SLUNEČNICOVÝ nebo MANDLOVÝ LZT. 
Směs krupek s houbami ochutíme česnekem, pepřem a majo-
ránkou, urovnáme do vymaštěného pekáčku. Zapečeme do 
červena.

Jaká další jídla jsou typická?

Jáhelník – tradiční starodávný štědrovečerní pokrm. Dříve mu 
lidé přisuzovali magickou moc. Věřili, že žluté jáhly jim přinesou 
peníze v následujícím roce.

Domácí chleba – symbol dostatku. Nesměl chybět na žádném 
štědrovečerním stole našich předků.

Sára Celundová
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DOTYKY
Žijeme v době dotykové. Bohužel více než živých tvorů se poslední dobou dotýkáme obrazovek. Dotyk 
má pro naše životy mnohem větší význam, než si myslíme. Jedná se o formu kontaktu a komunikace. 
Jeho nedostatek může být příčinou celé řady potíží. Deprese, stavy úzkosti, poruchy nálady a oslabení 
imunitního systému jsou jen špičkou ledovce.  

První nadechnutí a první dotek. Miminka jsou na dotecích 
v  podstatě závislá. Poznají podle nich osoby, dokáží se díky 
nim uklidnit. Sání mateřského mléka je vlastně také dotek. 
Kůže na kůži. Malé děti jsou přirozeným „vyhledavačem“ 
doteků. Děti v  předškolním věku vyjadřují podáním ruky 
či  přitulením a  mazlením důvěru osobě, s  níž se dostávají 
do kontaktu. Jestliže dítě nemá možnost zažít láskyplný dotyk, 
velmi obtížně se  u něj rozvíjí laskavost, vřelost, soucitnost 
a schopnost zažívat a navazovat blízkost a citovou intimitu. 

Dotek má velmi intimní charakter, neboť se jím dostáváme 
do osobního prostoru druhého člověka. Proto může nedovo-
lený dotek působit velmi nepříjemně. To je jeden z  dobrých 
důvodů, proč k  němu děti nenutit, například vyžadováním 
objetí a podobně. I většina dospělých potřebuje ke svému 
životu fyzickou blízkost a doteky jiných lidí. Ať už je to formou 

pohlazení, objetí, masáže, přitulení či pomazlení. Dotek může 
mít neuvěřitelnou sílu podobnou například elektřině. Vzpo-
meňte letmý dotek milované osoby, jenž dokáže rozpoutat 
neskutečnou vášeň. 

Další z forem dotyků je podání ruky, krátký rituál mezi dvěma 
lidmi, kteří si vzájemně sevřou ruce. Hodně o nás napoví a může 
nás v očích druhého znemožnit. Jedná se o symbol pozdravu, 
stvrzení slibu či uzavření smlouvy. Dříve mělo podání ruky 
větší váhu než dnes a dalo se považovat za otázku cti. 

Maséři vědí o doteku své. Rukama dokáží poznat i to, co očím 
zůstává skryto. Dotek formou masáže působí na člověka vět-
šinou velmi pozitivně. Po psychické stránce pomáhá uvolňo-
vat stres, zklidňuje organismus a redukuje psychickou únavu. 
Po fyzické stránce masáž tonizuje kůži i podkoží, povzbuzuje 

krevní oběh, a usnadňuje tak vylučování toxinů z těla a výživu 
kůže. Mimo to rovněž příznivě působí na lymfatický systém 
a obnovuje svalový tonus, čímž omezuje únavu a zrychluje 
rekonvalescenci. 

Dotek je velmi přesvědčivý a má v naší kultuře velký vliv při 
vyjednávání. Lidé, jichž se někdo dotkne, budou spíš „svol-
nější“ k  dohodě s  druhou stranou, budou v  lepší náladě 
a všechny vaše požadavky uvidí v daleko příjemnějším světle. 
Dotek významně zvyšuje jejich ochotu Vám pomoci a dosáh-
nout toho, co chcete. Zkuste například pohladit partnera 
po zádech, než ho pořádáte o vynesení odpadků. 

Dotknout se můžeme člověka také v negativním slova smyslu. 
A to v případě, že ho napadneme fyzicky, uděláme gesto nebo 
řekneme něco, co druhého člověka raní, poškodí či mu jinak 
ublíží. Dotyk tedy může sloužit i jako prostředek trestání. 
Když už je dítě potřeba zastavit fyzickou silou, tak je dobré ho 
třeba lehce plácnout přes stehno nebo ruce. Je k  tomu také 
dobré použít nějakou věc, ne přímo ruce.  Absolutně však není 
žádoucí, aby si dítě s dotykem spojovalo jen trestání. 

Dotyky jsou velmi důležité i pro starší lidi, jichž se nedostatek 
dotyku týká asi ze všech skupin obyvatel nejvíce. Vyzkoušejte 
prarodiče při návštěvě v  rámci pozdravu pohladit po tváři 
nebo je při rozhovoru držet za ruku. Co třeba ležícím pacien-
tům při návštěvě ve zdravotnickém zařízení namasírovat plo-
sky nohou? 

Nedostatek dotyku se může projevit v  uzavřenosti srdce. 
U člověka se pak míra citlivosti a vlídnosti sníží, může hůře vní-
mat a vyjadřovat své pocity a také hůře chápat pocity ostat-
ních lidí. Pohlazení či objetí nás nic nestojí a dokáže vykouzlit 
mnoho dobrého, pohladit po duši a zahřát u srdce. Dotyky 
jsou klíčem k lepším vztahům. 

A proto vyhlašuji výzvu: Začněme se více dotýkat, protože 
ruce jsou vlastně prodloužená srdce.

Lenka Rigová 
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Snad už každému z nás se přihodila v životě nějaká ta ,,nehoda,, . Je dost lidí, kteří ji tomu druhému třeba 
i přejí, kteří mají radost z cizího neštěstí. Je to smutné, ale tito lidé ubližují takovými myšlenkami hlavně 
sami sobě! Někteří jen škodolibě komentují např. takzvaný ,, silniční lišej,,  a někdo třeba takto postiženou 
osobu polituje. 

Mému známému se tato  nehoda přihodila. Při zakopnutí 
a následném pádu skončil obličejem na zátěžovém koberci. 
Jak vypadal jeho obličej po takovémto setkání, si každý 
asi dovede představit… Když přišel v  pondělí do práce 
( tato nehoda se stala v  sobotu ) okolí reagovalo různě. 
A to tak, jak jsem psala v  úvodu. Nejvíce však reagovali 
neškodným špičkováním, protože můj známý nemá kolem 
sebe mnoho lidí, kteří by mu tuto ,,nehodu,, přáli. Jelikož 
se známe a mnoho výrobků z  Aromaterapie Karla  Hadka 
už používá a zná je, tak od počátku ošetřoval postižená 
místa na obličeji ÉO LEVANDULE a INTIMISSEM. Jaké bylo 
překvapení lidí v jeho práci, když ve středu přišel do práce 
a  po tzv. ,,silničním lišeji,, nebylo skoro žádné památky. 

Hned se začali zajímat, co to vlastně používal, že se to tak 
brzy zhojilo bez jakýchkoliv následků či jizev. Když jim řekl, 
že používal ÉO  LEVANDULE a  INTIMISS, nikdo tyto výrobky 
neznal a ani o nich neslyšel.

Údiv a překvapení se šíří také velice rychle, a proto 
se  ho  začali ptát, jestli by to také pomohlo na to či ono. 
Jedné paní dal trochu  INTIMISSU na vyzkoušení pro 
manžela, který má neuropatií nohou a trápí ho problémy 
s velice tenkou a  tím pádem snadno poranitelnou kůží. 
Ta  navíc hodně svědí, což je nepříjemné a obtěžující. Paní 
si hned objednala 50 ml  INTIMISSU. Později mi volala, 
že  by  potřebovala větší balení tohoto přípravku, protože 
zázračně pomohl a manžel je nadšený účinkem, který 
po ošetření IMTIMISSEM nastal. Byl to jediný výrobek, který 
pomohl.  A že jich vyzkoušeli mnoho !!! Proč o  takovýchto 
účincích  INTIMISSU neví ti, kteří se s  pacienty s  tímto 
onemocněním a podobnými problémy setkávají ???

Vždy mám radost, když mi někdo sdělí, komu poradím výrobky 
z Aromaterapie Karla Hadka, že pomohly.  A to velice rychle! 
Budu ráda, když tato zkušenost pomůže i jiným, kteří mají 
stejné nebo podobné problémy. Za vyzkoušení to určitě stojí. 
Co je ale daleko větší plus a přínos pro život je to, že se zkvalitní 
život a ten se stane radostnější !!!

Kolarčíková Vlastimila  
kosmetička – aromaterapeutka Ostrava 

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

ROVNÁTKA V KAŽDÉM VĚKU
Je mi 25 let a rozhodla jsem se pro rovnátka. Od mala byl můj sen mít krásné rovné zuby. Místo toho mám 
jedničky přes sebe a ještě k tomu předkus.

Jako malou mě naši vzali na ortodoncii, kde vyřkli celkem drsný 
verdikt. Trhání asi 4 zubů, půlroční roztahování oblouku, cosi 
o operaci a spoustu dalších dlouhodobých procedur. O 12 let 
později jsem to zkusila znovu s  myšlenkou, že se postupy 
mohly změnit. A přece. Taky to bylo pár koleček od zubaře, 
dentální hygieny přes ortodoncie opět k zubaři a zpátky. Ale 
rovnátka mi nasadili bez trhání zubů, bez dlouhodobého 
roztahování oblouku. Asi 3 roky před nasazením rovnátek 
jsem si pořídila drahý elektrický, všemi doporučovaný 
kartáček. Jediné, co z toho vzešlo, byl odhalený krček, který mi 
znepříjemňoval život. Po nasazení rovnátek jakbysmet. Časté 
a důkladné čištění bolelo jak čert. 

Zakoupila jsem si olej KARIOSAN k péči o dutinu ústní. Původně 
jsem ho chtěla používat k vyplachování místo ústní vody, ale 
konzistence mi nedělala dobře. Zkusila jsem tedy dát olej na 
kartáček a zuby s  ním prostě vyčistit - to můj žaludek snesl. 
Po týdnu používání jsem cítila sníženou citlivost na odhalený 
krček a po 3 týdnech bolest vymizela úplně. Olej dávám 
i svému synovi jako prevenci proti vzniku zubního kazu.

Kateřina Glozová
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ďakujem Vám za odpoveď. Prečítala som si odporučenia. 
Čo sa týka ďalších preparátov aj s manželom sme verní 
odberatelia od roku 2002. 

Manžel používa po holení Citrónovú pleťovú vodu. 
Povedal, že až keď začal používať túto vodu po holení, 
prestal mať problémy so zarastaním fúzov do pokožky. 
Hovoril, že vždy sa mu niektoré otočili a zabodli sa mu späť 
do pokožky a  musel si ich odtiaľ vyťahovať ihlov. Tento 
problém hneď skončil po prvom použití.  Ešte povedal, 
že mal vždy suchú pokožku po holení, aj keď si ju niečím 
iným natrel, a že po tejto pleťovej vode má vláčnu pokožku 
aj 3 dni. 

Ja zase veľmi rada roky používam nosový olej. Dávam 
si ho  približne 2 x do týždňa, a tak si udržujem nosovú 
sliznicu v poriadku a tiež cítim, ako to pomáha mojim 
prieduškám. Keď som unavená, tak som zistila, že chrápem 
a je to pre mňa nepríjemné. Kúpila som si Antichrapin 
a  naozaj sa  tento problém výrazne zmiernil a po dlhšom 
používaní úplne vymizol. Kupujem aj Eukalyptový olej 
alebo vanilku. 

Momentálne mám ešte Kariosan, ktorý mi príjemne osvieži 
ústnu dutinu. 

No a naozaj skvelá vec sú čistiace prostriedky. V našej 
domácnosti ani vo firme (vzdelávame majiteľov firiem 
zo Slovenska aj Čiech) sa nesmú používať nijaké 
čistiace prostriedky, ktoré silno poškodzujú zdravie ľudí 
a  prostredie. Používame Orange-Sanitol a jeho vôňa 
je  tak úžasná, že ho mám chuť zjesť. Takisto používame 
na odstraňovanie vodného kameňa Orange-Acidol. Aj keď 
k nám prídu upratovať iní ľudia alebo firmy, musia sa naučiť 
používať tieto výrobky. Najprv hovoria, že sa  týmito viac 
napracujú, ale to len dovtedy, kým im ukážem, ako ich 

majú používať. Sú naozaj výborné. Krásne voňajú a tiež 
dobre čistia a nebojím sa, že mi uškodia. Napríklad okná 
umývame veľmi jednoducho. Do vody dám Orange-
Sanitol a umyjem aj rámy aj sklo. Potom do sucha doleštím 
s kuchynskou papierovou utierkou okno a krásne sa leskne 
a je bez šmúh. 

Používame aj Tea tree masť. Tá musí byť doma stále. 
Používame ju na štípance, odreniny, opuchy. 

Vaše výrobky mi raz ukázala kozmetička, keď som odmietla 
použiť od kožnej na dermatitídu kortikoidy. Kozmetička 
mi vtedy povedala - ja Vám s tým pomôžem a naozaj 
sa  tak stalo. Ona už síce dávno Vaše výrobky nepoužíva 
z dôvodu, že ich nemôže dlho skladovať, ale ja si bez nich 
neviem predstaviť život. Naozaj.  

A ešte jedna vec. Keď začnem zažívať moc rušný život a cítim, 
že je v okolí napätie, zoberiem si časopis Aromaterapia 
a čítam si príspevky. Sála z nich pokoj a  dobrá životná 
energia a to mi pomáha prekonať búrlivejšie pracovné 
vypätie. 

Prajem Vám ešte pekný večer a teším sa na odpoveď:-))) 

Svetlana 
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VOŇAVÉ VÁNOCE PRO ZVÍŘATA
Pokud si nevíte rady s obdarováním vašich mazlíčků, máme pro vás pár tipů.

Víme, že si zvířata ráda hrají a v dnešní době jsou velice oblíbené 
funkční hračky. Aromaterapie Fauna může nabídnout široký 
sortiment směsí éterických olejů, které mají různé účinky. Tyto 
směsi se dají aplikovat nejen na obojky, do difuzérů, ale i přímo 
na dřevěné předměty, které jsou běžně v  klecích, voliérách 
i teráriích. Proto jsou vhodné pro veškerá zvířata od ještěrek, 
přes papoušky, hlodavce, kočky, psy i koně. Éterické oleje však 
nekapejte na nesavé – plastové předměty.

Z  naší nabídky můžeme doporučit aportovací předmět XL, 
který je vhodný pro větší plemena psů. Tyto dřevěné předměty 
využijete ke hře, aportování nebo pro aplikaci éterických olejů. 
Dají se použít do klecí při přepravě na uklidnění, do pelíšků při 
ohňostrojích, v létě na chalupu proti otravnému hmyzu. 

Závěsné dřevěné předměty pro ptáky a hlodavce využijete jak 
pro zábavu, tak i právě jako funkční hračku. Zvířata je využijí 
k  okusování, hlodání a ozobávání. Také difuzéry udělají 
radost vám i vašim mazlíčkům. Použijete je v domácnostech, 
na cestách, na chalupách. Můžete do nich nakapat směsi 
a éterické oleje dle momentální nálady. Zpříjemní tak společně 
strávené chvíle.

Šárka Kapuciánová



3332

A
ro

m
a

fa
un

a ZDRAVÉ MLSÁNÍ
Dopřejte svému psovi, aby spokojeně strávil Vánoce. Místo tradičního sladkého a tučného cukroví napečte 
zdravé psí pamlsky. Budete mít příjemný pocit, že vytvoříte pro své čtyřnohé kamarády něco dobrého. 
Zároveň zapojíte i děti a pobaví se celá rodina. Přidáváme několik osvědčených receptů.

Tuňákové sušenky:
2 hrnky ovesných vloček 
plechovka tuňáka ve vlastní šťávě 
špetka prášku do pečiva 
2 stroužky česneku 
½ hrnku vlažné vody

Postup: Rozdrťte vločky na menší kousky a smíchejte 
s  ostatními ingrediencemi. Vypracované těsto vyválejte, 
rozdělte na malé čtverečky nebo vykrájejte různé tvary 
pomocí vykrajovátek. Předehřejte troubu a pečte asi 30 minut 
na 175 °C. 

Ovesné medové kuličky:
50 g nastrouhané mrkve 
50 g jemně nakrájené brokolice 
2 hrnky ovesných vloček 
3 lžíce oleje 
4 lžíce vody 
1 lžíce tekutého medu 
2-3 lžíce tvarohu

Postup: Vše smíchejte dohromady, tvaroh a vodu přidávejte 
postupně, aby nebylo těsto moc tekuté. Nechte odležet 
v  lednici a pak vytvořte kuličky, které vyskládejte na plech 
vyložený pečicím papírem. Pečte při 180°C asi 10 minut.

Přemýšlejte nad tím, že i malé množství potravin pro člověka 
může vašemu psovi ublížit.

Krásné Vánoce přeje kolektiv Aromaterapie Fauna

VÁNOČNÍ DÁRKY PRO VAŠE MILÁČKY
V  letošním roce jsme přinesli mnoho novinek. Hodně jsme se soustředili na voňavou domácnost a tím 
na voňavější soužití lidí a zvířat. Pokud si likvidátory pachu nenašly cestu do vašich společných domovů, 
budou vhodným dárkem na Vánoce.

TOMCAT TOMMY, OREEGO TOMMY,   
REMY & ALCHEMY

Používání je velice jednoduché, stačí 1–2 krát stříknout 
do prostoru u zvířecího příbytku nebo záchodku. Specialitou 
je TOMMY LOVE a hodit se bude v pozdním zimním období, 
kdy se kočky budou toužebně vlnit a zpívat.

Domácnost a terária příjemně provoní REPTIDERM 
a REPTIRESPI, stačí nakapat na dřevěné předměty, kameny pár 
kapek a nechat odpařovat. 

V domácnosti se zvířaty je používání aromalampy obtížnější, 
ne-li přímo nebezpečné. Vzhledem k  tomu, vám můžeme 
nabídnout ULTRAZVUKOVÉ DIFUZÉRY. S  nimi budete směsi 
éterických olejů moci používat stále. DIFUZÉR má USB 
koncovku a zapojit lze k počítači, do auta a jistě najdete i jiné 
možnosti. Díky difuzéru v  autě vytvoříte mikroklima vhodné 
pro vás i zvíře. V  létě do něho nakapete olej z máty peprné 
a klimatizaci omezíte na minimum. 

Veselé a voňavé Vánoce všem 

přeje celý tým Aromaterapie Fauna
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ZIMA JE TU
Dny se krátí a vstávání za tmy mnohým z nás dělá potíže. 
Co potom, když se vracíte z práce a z  okénka pozorujete 
zapadající slunce nad holými stromy. Nálada ponurá, venku 
zima a vy máte pocit, že nestíháte nic jiného, než pracovat. 
Že se jedná pouze o chvilkový pocit, zjistíte téměř ihned 
po návratu domů. Rozhlédnete se, chlupy vašeho psího/
kočičího miláčka jsou všude, granule roztahané po celém 
obýváku, morčata jste ucítili už při vstupu do zádveří 
a do toho si papoušek vztekle škube peří. Nyní už víte, 
že za ten den stihnete mnohem, mnohem více, než jen 
vydělávat peníze. Začněte u morčat, ty ještě dokáží udělat 
nepořádek. Vyčistit a vydezinfikovat klec, do napáječky 
s  čistou vodou přisypat VITAMÍN C, na dřevěnou hračku 
aplikovat oblíbený éterický olej, v  zimě, kdy je vzduch 
suchý kvůli radiátorům, ideálně BOROVICOVÝ nebo směs 
éterických olejů REPTI RESPI na podporu dýchání. Pokud 
už vidíte, že morčeti teče z  nosu, nepodceňujte situaci 
a každý den aplikujte jednu kapku přípravku FAUNA RINIS 
na čumák. Vdechovaný proud vzduchu zvlhčí a zklidní 
nosní sliznici. Použijte ho i u svého psa/kočky, může 

pomoci při problémech s  průchodností slzných kanálků. 
Granule sesbírat, chlupatou deku vysát, podlahu vytřít. 
S  tím vám pomůže AROMA SANITOL. Náladu vám zlepší 
nejen čistota podlahy, ale také příjemná pomerančová 
vůně. 

Nezapomenout na papouška! Proti škubání peří 
a  nervozitě doporučujeme FAUNA PARROT v  poměru 
20 ml   řípravku ředit se 100 ml vody a  rozprašovačem 
aplikovat na  poškozená místa 2x až 3x denně po dobu 
jednoho týdne. A co teď? V klidu si udělejte večeři, zapněte 
si difuzér s  oblíbenou vůní a relaxujte, protože zítra vás 
to čeká znovu. 

Kateřina Glozová

ÉTERICKÉ OLEJE PRO KAŽDÝ ZVÍŘECÍ DRUH
Používání éterických olejů je pro mne zajímavé tím, že je stále 
co objevovat – nikdy se nemůže stát, že už vše znáte. Někdo 
pro sebe i svá domácí zvířata preferuje již vytvořené přípravky, 
někdo účinky jednotlivých éterických olejů zkoumá postupně 
sám. Při správném použití můžete zvířata např. zklidnit 
a pomoci jim tak při stresových situacích (levandule, meduňka, 
heřmánek, růže, růžová palma, bergamot, kadidlo, ylang- 
-ylang) nebo je naopak povzbudit (rozmarýn), při vdechování 
pomáhají při potížích s  dýchacím systémem (eukalyptus, 
bergamot, čajovník, tymián, mateřídouška, ….), podporují 
imunitní systém (mrkvové semeno, čajovník, rozmarýn, 
tymián, …), působí repelentně (citronová tráva, bazalka, 
tymián, vetiver, pelargonie, …). Při použití v  blízkosti zvířat 
pozorujte, jak na nové vůně reagují. Mezi druhy, u  kterých 
je  aromaterapie nejvíce využívána, patří koně a psi. Pokud 
se koni vůně líbí, očichává se zájmem lahvičku (pozor, aby vám 
ji nechtěl vytrhnout z ruky a vypít!). Pokud klopí uši dozadu, 
couvá a odchází pryč, určitě se nebude jednat o jeho oblíbenou 
vůni. Podobě reagují i psi. U koček můžeme pozorovat, jestli 
se zdržují v místnostech, kde éterický olej používáte. Některé 
si tam budou libovat, jiné budou vyhledávat místa bez 
daného éteráku. Pamatujte, že zvířata mají mnohem lepší 
čich než lidé, proto není třeba používat výrazné vůně a vysoké 
koncentrace… stačí pár kapek v místě, kde se zvíře zdržuje.

Tak které éterické oleje jsou oblíbené?

Koně: levandule, dobromysl, tymián, bazalka, cypřiš, copaiba, 
slaměnka, borovice, máta, bergamot, heřmánek, šalvěj, 
meduňka, myrta, růže, vetiver, borovice, eukalyptus

Psi: dobromysl, tymián, bazalka, cypřiš, majoránka, levandule, 
copaiba, slaměnka, meduňka, myrta, zázvor, růže, vetiver, 
heřmánek, bergamot, cedr

Kočky: tymián, dobromysl, slaměnka, meduňka, heřmánek, 
fenykl, copaiba, zázvor, myrta, jalovec, anýz, kadidlo, kozlík, 
šanta kočičí; kočky nemají příliš v lásce éterické oleje vyráběné 
z citrusů a na rozdíl od většiny z nás nemilují ani levanduli

Ptáci: citron, pomeranč, levandule, copaiba, slaměnka, kadidlo, 
dobromysl, tymián, bazalka, bergamot, heřmánek, meduňka, 
mandarinka, vetiver

Plazi: borovice, jalovec, cedr, mateřídouška, levandule, šalvěj, 
eukalyptus, copaiba, kadidlo

Králíci: heřmánek, levandule, čajovník, dobromysl, tymián, 
copaiba, citrón, pomeranč

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.
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suplement pro včely obsahující řasu chlorelu. Zdraví 
včel shodou okolností bylo i společným tématem všech 
českých aktivních účastníků, kdy hlavními tématy byly 
detoxikace včel, houbové onemocnění včelího plodu 
či kolapsy včelstev. 

Tento fakt poukazuje na globálně neutěšenou situaci 
ohledně zdraví včel, kterou je nutno řešit. Za hlavní příčiny 
úbytku populací včel je označováno chemické kontaminace 
prostředí, patogeny a parazité, kteří jsou často nepůvodní 
a silně invazivní, nutriční stres, management samotných 
včelařů a v  neposlední řadě nešetrná léčba za pomoci 
agresivních léčiv, která jsou často na syntetické bázi.

Ing. Marian Hýbl, Ing. Petr Mráz

APIMONDIA
Apimondia je mezinárodní včelařský kongres, který 
se  koná každé dva roky. Letos byl pořádán již 46. ročník 
v  kanadském Montrealu v  termínu 8.–12. 9. 2019. Kromě 
mnoha přednášek a vystavených posterů si  mohli včelaři 
prohlédnout také výstavu Apiexpo, kde bylo k  vidění 
to  nejlepší od více než 200 vystavovatelů, např. tradičně 
největší výrobci včelařských zařízení jakou jsou Lysoň 
nebo Logar, dále mnoho výrobců léčiv a zabezpečovacích 
a sledovacích elektronických zařízení. Samozřejmostí 
byla výstava různých druhů medovin zakončená velice 
uznávanou soutěží a nejlepší výrobky. Opět se  ukázalo, 
že  Slovenské medoviny patří mezi ty  nejlepší na  světě. 
Zlatou medaili obdržela medovina firmy Včelco 
ze Smolenic. Jako již tradičně proběhlo také valné 
shromáždění Apimondie, kde se mimo jiné schvalují 
rozpočty a plán péče na následující dva roky. Letos se volili 
předsedové komisí a předčasně také nový prezident. 
Loni zesnulý prezident Philip McCabe byl za jeho zásluhy 

vyznamenán in memoriam a jeho nástupcem byl zvolen 
Jeff Pettis z  USA. Na závěr se rozhodovalo, která Země 
se stane pořadatelem přespříštího ročníku v  roce 2023. 
Nakonec zvítězilo Chile před Etiopií poměrem hlasů 66:53. 
Celkem se konference zúčastnilo přes 5000 registrovaných 
účastníků z  více než 134 zemí. Česká republika měla 
3 aktivní účastníky, zastupující Jihočeskou univerzitu 
v  Českých Budějovicích, Mendelovu univerzitu v  Brně 
a Palackého univerzitu v Olomouci. 

Zajímavostí je, že velká část výstavy Apiexpo a ještě 
větší část odborných přednášek i vystavovaných posterů 
se  věnovala problematice zdraví/nemoci včel. Krom 
toho bylo na první pohled zřejmé, že i návštěvníci 
jevili snad největší zájem o sekci zahrnující nemoci, 
patogeny a  zdravotní stav včel. Výjimkou nebylo ani 
zastoupení českých vystavovatelů, kteří prezentovali 
např. termosolární úl zaměření na  redukci populace 

Autoři článku Ing. Marian Hýbl – Mendlova univerzita 
v Brně, Ing. Petr Mráz – Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích spolupracují s našimi společnostmi na vývoji 
nové řady přípravků zaměřené na podporu zdraví včel. 
Výzkum byl zahájen v roce 2019, pokračovat bude 2 až 
3 roky.  Současně s projektem probíhá vědecká studie.

Se zájemci z řad včelařů komunikuje  
MVDr. Alena Vaníčková Ph.D. koordinátor projektu.

Děkujeme za přízeň a těšíme se na další spolupráci. 

Michaela Švorcová
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neexistuje univerzální doporučení, jak často bylinky zalévat. 
Jak už bylo řečeno, některé bylinky snesou častější zálivku, 
jiným vyhovuje sušší substrát. Důležitým faktorem je i vlhkost 
v  bytě. V  místnosti, kde sušíte prádlo, bude vyšší vlhkost, 
a  tudíž budou rostliny pomaleji vysychat. Je tedy dobré 
udržovat půdu stabilně vlhkou (ne přelitou ani vyschlou) 
a bylinky raději zalévat často, ale méně. 

A co dělat, když se objeví škůdci či plíseň? 

Škůdci se většinou bylinkám vyhýbají právě kvůli jejich 
silnému aroma, které škůdce spíš odpuzuje. Ale občas se může 
stát, že se v suchém substrátu objeví svilušky. U bylinek, které 
jsou určeny ke konzumaci, byste rozhodně neměli používat 
chemické přípravky. Z našich přípravků vám můžeme doporučit 
INSECT-STOP. Díky jeho složení lze bylinky po ošetření hned 
použít v kuchyni. Stačí je opláchnout. Chemickým přípravkům 
byste se měli vyhnout i v případě, že  se na listech některé 
bylinky objeví plíseň. Raději si připravte postřik z  přípravku 
FUNGHI-STOP.

Pokud i vy máte nějaký vyzkoušený tip, jak pěstovat bylinky 
přes zimu, můžete se o něj podělit prostřednictvím našeho 
facebooku či e-mailu info@aromaflora.eu.

Iva Šimonková

DOPŘEJTE SI ČERSTVÉ BYLINKY I V ZIMĚ
Pokud jste si přes léto poctivě sušili bylinky na horší časy, udělali jste dobře. Sušená meduňka do čaje nebo 
tymián pod maso je určitě fajn, ale na druhou stranu nic neprovoní horký vývar tak, jako čerstvá petrželka 
a pažitka. A co si budeme povídat, takové caprese se sušenou bazalkou také není nic moc. Proto jsme pro 
vás připravili pár rad, jak si užívat čerstvou chuť bylinek i v zimě. 

Častá chyba, které se pěstitelé dopouští, je umístění bylinek 
v  kuchyni a v  nejhorším případě přímo na kuchyňské lince. 
Tady se bylinkám vážně líbit nebude! Bylinky potřebují přes 
zimu stálou teplotu. V kuchyni však teplota často kolísá vlivem 
vaření a následného větrání par. To je pro bylinky hotová 
apokalypsa. Podobně je to i s umístěním bylinek na okenních 
parapetech nad radiátory, kde rostliny moříme rozdílem teplot 
v prostoru mezi oknem a radiátorem.

Poměrně nedávno bylo moderní sázet bylinky do dřevěných 
europalet. Málokomu se však povedlo udržet bylinky naživu. 
Důvodem jejich postupného uvadání mohla být špatná 
kombinace bylinek. Některé jsou spokojené na slunném místě 
s minimální zálivkou, jiné snesou trochu stínu a vlhčí půdu. 

Okna na jihovýchod milují středomořské bylinky, jako 
je levandule, rozmarýn, oregano či saturejka. Sluneční paprsky 
a pravidelnou zálivku ocení petrželka, pažitka či libeček. Těmto 
bylinkám neublíží polostín. Pokud máte okna orientovaná 
na sever, bude výběr bylinek trochu omezený. V místech, kam 
slunce nesvítí celý den, se může dobře dařit meduňce, mátě 
i kerblíku. 

Důležitý je i správný výběr nádob, do kterých bylinky umístíte. 
Mělké misky se hodí pro mělce kořenící byliny jako tymián 
a oregano. Hlubší květináče vyhovují například meduňce, 
levanduli a rozmarýnu. Také máta má ráda dostatek prostoru. 
Proto je lepší mít každou bylinku zasazenou v jiném květináči 
a v případě potřeby ji přesunout, kam potřebujete.
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TERMÍNY KURZŮ I. POLOLETÍ 2020
6.–8. 3. 2020 ZÁKLADNÍ kurz  
Brno

Školitel: Karel Hadek, Vlastimila Kolarčíková 
Kontakt: Pavel Vozdek 
Telefon: +420 776 077 314 
Email: info@kurzynow.cz, vozdek@umeni-masaze.cz 
Web: www.kurzynow.cz

13.–15. 3. 2020 ZÁKLADNÍ kurz  
Ostrava

Školitel: Karel Hadek, Vlastimila Kolarčíková 
Kontakt: Vlastimila Kolarčíková 
Telefon: +420 603 286 335 
Email: vlastimilakolarcikova@seznam.cz

20.–22. 3. 2020 ZÁKLADNÍ kurz  
Praha

Školitel: Karel Hadek, Vlastimila Kolarčíková 
Kontakt: Hana Martínková, Drahomíra Vaculová 
Telefon: +42 774 272 992, +420 737 312 571 – večer 
Email: kurzypraha@seznam.cz,  
vaculovadrahomira@seznam.cz 
Web: www.zdravvuska.webnode.cz

27.–28. 3 2020 Aromaterapie v praxi 1. část 
Pardubice
Pro zájemce o aromaterapii z řad praktiků i laiků

Školitel:  Michaela Švorcová 
Telefon: +420 371 140 900 
E-mail: info@karelhadek.eu 
Web: www.karelhadek.eu

KONEC PÁLENÍ SPADLÉHO LISTÍ – BUĎTE CHYTŘÍ  
A VYUŽIJTE HO
Podzim je tu a kromě sychravého počasí nám to dává najevo i spadaným listím, které zakrývá zahrady 
jako barevná peřina. V  tuto dobu se ke slovu dostávají hrábě. Co ale dělat s  takovým množstvím listí? 
Zapomeňte na pálení, které je pod pokutou! Využijte popadané listí k prospěchu své zahrady.

Přírodní izolant
Zdravé a suché listí využijte pro zateplení stromků pěstovaných 
ve velkých květináčích nebo těch, které jsou zasazené v zemi. 
Listí tak poslouží jako ochrana kořenů a kmenů před mrazem 
a zároveň jako hnojivo. 

Stejné uplatnění může mít lupení i na záhonech s trvalkami. 
Ušetříte si tím cestu do lesa pro chvojí, kterým se běžně trvalky 
překrývají.

Úkryt před zimou
Jistě se na vaší zahradě najde koutek, kde lze složit alespoň 
menší hromadu listí proloženého větvičkami. Tím zajistíte 
bezpečný úkryt před zimou pro užitečné ježky a jiné živočichy. 

Základ kompostů
Ať už se rozhodnete spadané listí použít jako izolant či jako 
dočasný úkryt pro ježky, na jaře ho využijete do třetice a opět 
ve prospěch své zahrady. Z  jara bude lupení již částečně 
rozložené, a tak může posloužit jako velmi kvalitní základ pro 
kompost.

Tak buďte chytří a využijte to, co nám nabízí příroda.

Iva Šimonková
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Kód
zboží 11% sleva

Kč

100 ml E 200 ml G

2601 SPECIÁLNÍ TĚLOVÝ OLEJ SPF 4  237,94     404,52    

2602 OPALOVACÍ OLEJ SPF 6  369,29     590,88    

2603 OPALOVACÍ OLEJ SPF 10  397,96     636,73    

2604 OPALOVACÍ OLEJ SPF 15  454,47     727,16    

2610 LECISON  319,11     510,58    

2606 PANTESON  438,58     657,87    

LECITINOVÉ KRÉMY

Kód
zboží 11% sleva

Kč

50 ml D 100 ml E

2007 ELEUTHEROCOCC  366,45     557,01    

2008 ELEUTHEROCOCC SPF 6  419,52     637,71    

2024 GELEE ROYALE – s mateří 
kašičkou  422,97     642,89    

2043 LECIDERMA SHEA LAVENDEL  447,96     671,92    

2046 LECIDERMA SHEA LAVENDEL 
SPF 6  486,83     749,69    

2042 LECIDERMA SHEA NEUTRAL  376,20     565,08    

2049 LECIDERMA SHEA NEUTRAL 
SPF 6  413,99     640,63    

2044 LECIDERNA SHEA ROSE  604,67     907,02    

2047 LECIDERNA SHEA ROSE SPF 6  648,10     993,91    

2045 LECIDERMA SHEA SANTAL  551,58     827,37    

2048 LECIDERMA SHEA SANTAL 
SPF 6  591,21     906,62    

2041 LECIDERMA SHEA SUPRA  400,74     605,14    

2053 LECIDERMA SHEA SUPRA 
SPF 6  438,81     688,94    

2054 LECIDERMA GIRL  361,11     541,67    

2055 LECIDERMA BOY  344,55     516,20    

EXKLUZIVNÍ REGENERAČNÍ 
OBLIČEJOVÉ OLEJE BPJ

Kód
zboží 11% sleva

Kč

30 ml Z

1912 HEŘMÁNKOVÝ BPJ  1 025,61    

1921 JASMÍN BPJ  560,09    

1922 JASMÍN SPF 6  596,02    

1913 NEROLIOVÝ BPJ  1 148,33    

1915 NEUTRÁLNÍ BPJ  683,89    

1917 ROSEA BPJ  1 010,76    

1914 SANTÁLOVÝ BPJ  1 139,70    

REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ KRÉMY

Kód
zboží 11% sleva

Kč

50 ml D 100 ml E

2025 AKNETTE  312,11    499,37

2026 AKNETTE SPF 6  341,05    516,56

2031 ALOE VERA  394,28    610,13

2017 APISAN  391,42    548,28

2003 CITRONOVO ‑MRKVOVÝ  328,77    526,03

2027 CITROSE  322,30    515,65

2014 LEVANDULOVÝ  337,76    506,62

2015 LEVANDULOVÝ SPF 6  352,70    545,12

2016
MATEŘÍDOUŠKOVÝ/
QUENDEL

 325,16    520,23

2039 NEROLI  412,83    660,50

2018 OLIVOVÝ  270,40    432,63

2019 OLIVOVÝ SPF 6  336,08    503,64

2022 ROSEANA  458,24   687,35

2023 ROSEANA SPF 6  504,91    757,35

2011 SANTALIA  283,42    481,83

2012 SANTALIA SPF 6  314,29    534,29

2050 SENSISHEA  197,12    315,41

2033 SHEA ‑MELLISEA  341,69    512,53

2032 TAMANU ‑DERM  661,53    1040,70

2028 TANADERM  235,50    376,81

2029 TEA TREE  204,34    306,49

2030 TEA TREE SPF 6  221,62    339,59

50 ml D 100 ml E
1808 LYMPHA ‑PACK W/O  312,18     437,08    
1802 PEDI ‑DERM G10  153,90     215,46    
1803 MYKOSAN‑H, plíseň pokožky  256,06    

OŠETŘENÍ VLASŮ A POKOŽKY HLAVY

Kód
zboží 11% sleva

Kč

100 ml E 200 ml G

1406 HAARETOL  324,62     519,38    

1421 SEBOÖL  319,04     446,67    

1401 VLASOVÉ TONIKUM KOMONICOVÉ  211,55    

1404 VLASOVÝ MYCÍ OLEJ (mast./norm.)  310,64     465,96    

1405 VLASOVÝ MYCÍ OLEJ (suché/norm.)  310,64    465,96

1402 HAARETTE Q  850,28    

1403 LUPISAN  225,84    

1420 SEBOSAN  356,32    

2801 APILINE  252,52    404,06

NOSNÍ OLEJE

Kód
zboží 11% sleva

Kč
10 ml B 20 ml C 50 ml D

1603 DONOSOL  369,76    

1604 LECINOS  383,20    
1601 NOSNÍ OLEJ  222,94     356,71    

1602 NOSNÍ OLEJ BABY  227,22     363,59     727,11    

REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE

Kód
zboží 11% sleva

Kč

30 ml Z
1916 ALIPIA  420,18    
1901 ALOE VERA  290,67    
1920 ALOE VERA SPF 6  328,35    
1902 ARNIKA  282,91    
1903 ARNIKA SPF 6  320,31    
1919 AVOKÁDO  279,26    
1904 AVOKÁDO SPF 6  317,02    
1909 GERADERM  327,04    

1907 LEVANDULOVO ‑MRKVOVÝ  346,89    

1908 LEVANDULOVO ‑MRKVOVÝ SPF 6  385,64    

1911 NEUTRÁLNÍ  285,12    

1910 YLANG ‑YLANG  355,47    

Ceník 

Sleva se týká všech označených přípravků a platí od 8. 11.–8. 12. 2019 do 24.00 hodin.

SPRCHOVACÍ OLEJE

Kód
zboží 11% sleva

Kč

100 ml E 200 ml G

1102 BOROVICOVÝ  283,57     397,02    

1103 CITRONOVÝ  293,30     410,62    

1109 ČAJOVNÍKOVÝ  270,53     378,74    

1104 FRISCH  283,56     396,99    

1113 GRAPEFRUITOVÝ  275,73     386,01    

1117 HVĚZDA  271,00    

1116 JALOVCOVÝ  286,36     400,89    

1105 LEVANDULOVÝ  288,86     404,38    

1114 MEDUŇKOVÝ  276,18    386,01

1110 NEUTRÁLNÍ  237,33     332,28    

1106 ROZMARÝNOVÝ  327,41     458,37    

1107 SANTÁLOVÝ  312,36     437,27    

1112 ŠALVĚJOVÝ  284,89     398,87    

1108 Z CITRONOVÉ RŮŽE  280,61     392,82    

1111C
SADA SPRCHOVACÍCH 
OLEJŮ

12 × 20 ml:  594,13  

PŘÍPRAVKY NA INTIMNÍ HYGIENU
Kód

zboží 11% sleva Kč
100 ml E 200 ml G

OLEJE
1202 HY ‑INTIMA (pro ženy)  248,79     348,30    
1203 HY ‑INTIM H (pro muže)  248,79     348,30    

1205 HY ‑INTIM SET 2 × 200 ml: 626,29

1209 SADA INTIM 594,37

KRÉMY
50 ml D 100 ml E

1204 INTIMISS  384,15     653,02    
1206 FEMISHEA  447,52     760,76    

KOUPELOVÉ OLEJE

Kód
zboží 11% sleva

Kč

100 ml E 200 ml G

1002 BOROVICOVÝ 290,67 406,95

1003 CITRONOVO ‑KAFROVÝ 307,00 429,81

1004 EUKALYPTO ‑TYMIÁNOVÝ 341,33 501,78

1020 GRAPEFRUITOVÝ 334,52 468,31

1006 JALOVCOVÝ 382,65 535,69

1021 JEŽÍŠEK 354,60 496,42

1007 LEVANDULOVÝ  291,74    408,42

1008 MANDARINKOVÝ 247,39 346,35

1009 MEDUŇKOVÝ 280,61 392,83

1017 NEUTRÁLNÍ 237,33 332,28

1015 PAČULIOVÝ 326,50 457,08

1010 PELARGÓNIOVÝ 562,42

1011 ROZMARÝNOVÝ 372,71 521,79

1019 ŠALVĚJOVÝ 351,26 491,76

1012 TYMIÁNOVÝ 319,36 447,09

1013 YLANG ‑YLANG 490,67 686,98

1014 Z CITRONOVÉ RŮŽE 326,58 457,22

1018C SADA KOUPELOVÝCH OLEJŮ 18 × 20 ml  668,95    

HY ‑OLEJE NA OMÝVÁNÍ OBLIČEJE

Kód
zboží 11% sleva

Kč
100 ml E 200 ml G

1301 HY ‑OLEJ NA HOLENÍ  297,77     446,65    

1302 HY ‑OLEJ NA ODSTR. MAKE ‑UPU  283,42     425,15    

1306 HY ‑OLEJ NEUTRÁLNÍ 283,42  425,15    

1303 HY ‑OLEJ SANTÁLOVÝ  335,01     502,52    

1304 HY ‑OLEJ YLANGOVÝ 322,23  483,33    

1980 LIPIO KARLOFF  336,32     503,19    

1317 ATLAS TONIKUM PO HOLENÍ  200,69    

50 ml D 100 ml E
1211 GENISAN  478,91    

1212 PRESHEA  504,78     858,14    
1213 LUCALEN  342,62     513,92    
1214 MONTANISS  370,09     555,13    

DEODORANTY
200 ml G 500 ml P

1208 HAPPY ‑DEO  430,99     861,95    
1216 ANTIINSEKT SPRAY  357,03     714,06    

50 ml 100 ml
1215 DEOMAN  148,97     268,14    

PŘÍPRAVKY NA OŠETŘENÍ ZUBŮ A ÚSTNÍ 
DUTINY

Kód
zboží 11% sleva

Kč

100 ml E 200 ml G

1507 BABY ‑DENT  270,64     405,98    

1503 DENTAROM  283,37    
1505 HALITOSAN  364,10    
1506 KARIOSAN  198,69     298,07    
1504 ZUBNÍ OLEJ  268,81     403,20    

5 ml A 30 ml Z

1501 HERPILAN  167,25     568,64    

1502 LIPPEA SPF  166,06     564,63    
1508 TANALIP  161,52     549,09    

PŘÍPRAVKY NA OŠETŘENÍ  NOHOU

Kód
zboží 11% sleva

Kč
100 ml E 200 ml G

1811 DEOBOTAS  225,60     360,96    
1801 DEO PROFUSS  171,28     274,10    
1804 KOUPELOVÝ OLEJ NA NOHY  284,89     398,87    
1805 MASÁŽNÍ OLEJ NA NOHY  397,16     556,03    
1806 MYKOSAN ‑N  935,85    

2728 PREVENTY  425,93     596,32    

Tento ceník nabývá platnosti dne 8. 11. 2019. Všechny předešlé ceníky tímto dnem pozbývají platnosti. Vzhledem 
k neustálému pohybu cen surovin na světových trzích je nutno považovat ceny v tomto ceníku jen za informativní.  
Jediný platný ceník je na našem e -shopu www.karelhadek.eu
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MASÁŽNÍ KRÉMY A BALZÁMY

Kód
zboží 11% sleva 50 ml D 100 ml E

2701 CALEN B  393,41    

2704 CALEN K  424,75    

2739 BORO ‑BORO balsám  247,27     395,64    

2731 SCHOKO PACK  247,44     368,39    

2705 TENARENE AKUT 266,04

2706 TENARENE SUPER  427,25    

SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVKY
Kód

zboží 11% sleva Kč
100 ml E 200 ml G

2830 ATOSAN ‑LECI  436,28     610,79    
1810 DEKUBITOL Spec. těl. olej  485,99     826,19    
1809 DEPILOL  269,08     430,53    
2803 HEMOSAN  282,06     451,31    
2733 NARBENOL  496,45    

50 ml D 100 ml E
2020 ARADEA  425,93    
2002 ATOP ‑DERM  297,77     446,64    
2821 ATOPINAL  313,82     439,33    
2062 BODY SALVIA  264,72     423,53    
2725 CHINA BALSAM  443,26    
2740 JOSHEA  409,26     654,82    

2804 MOLUSAN  244,43     391,08    

2001 MONTANA  254,52     381,75    
2807 PROATEM balzám  384,15     653,02    

2808 SALTERICA  153,30     229,94    

2822 SHEA VITA  122,27     171,17    

2726 THERMO ‑BALSAM  312,81    

2802 WINTERSHEA  274,68     439,47    

SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVKY – OLEOSOL

Kód
zboží 11% sleva

Kč

30 ml Z 100 ml E

2809 OLEOSOL BAL  89,58     125,42    

2810 OLEOSOL JAGR  103,06     144,24    

2811 OLEOSOL CELLU  112,72     157,78    

2812 OLEOSOL PEDI  111,81     156,48    

PŘÍRODNÍ PARFÉMY – PENTAGRAM

Kód
zboží 11% sleva

Kč

3 ml R 50 ml D

4951 DŘEVO – SOUCITNOST  116,05     1 496,90    

4952 OHEŇ – LÁSKA  114,89     1 479,05    

4953 ZEMĚ – EMPATIE  117,94     1 577,89    

4954 KOV – ÚCTA  60,80     786,76    

4955 VODA – MOUDROST  114,32     1 496,90    

PARFÉMY

Kód
zboží 11% sleva

Kč

3 ml R 50 ml D

4908 VALENTINE – Unisex parfém  47,82     391,41    

4909 KLEOPATRA – Dámský parfém  51,58     427,66    

4910 FARAO – Pánský parfém  34,72     263,61    

4911 MAGIC – Dámský parfém  52,10     438,00    

4912 LILIEN – Dámský parfém  45,17     365,81    

4913 VIOLA – Dámský parfém  61,34     523,15    

4914 CARLOSS – Parfém pro muže  178,63    1 482,59    

PŘÍRODNÍ PARFÉMY – ČAKROVÉ

Kód
zboží 11% sleva

Kč

3 ml R 50 m D

4901 č. 1 MULADHARA ‑KOŘENOVÁ  39,43     288,58    

4902 č. 2 SVADHIŠTHANA ‑SAKRÁLNÍ  50,51     456,76    

4903 č. 3 MANIPURA ‑EMOČNÍ  64,82     667,94    

4904 č. 4 ANAHATA ‑SRDEČNÍ  68,66     897,13    

4905 č. 5 VIŠUDDHI ‑KOMUNIKAČNÍ  55,60     523,88    

4906 č. 6 ADŽŇA ‑INTUIČNÍ  66,39     692,70    

4907 č. 7 SAHASRARA ‑KORUNNÍ  52,36     486,50    

DOPLŇKY STRAVY

Kód
zboží Bez slevy Kč

100 ml E 250 ml H
3011 ELEUTHEROCOCC extrakt  253,64     507,28    
3005 ECHINACEA EXTRAKT  283,38     618,92    

100 g E 250 g H
3002 ELEUTHEROCOCC KOŘEN  108,34     184,17    
3010 ECHINACEA KOŘEN  171,44     369,22    
5105 VITAMÍN C v prášku – 130 g 276,76    

DĚTSKÁ SÉRIE
Kód

zboží 11% sleva Kč
50 ml D 100 ml E

2034 BABY K heřmánkový  213,28     298,56    
2035 BABY L levandulový  204,54     286,37    

100 ml E 200 ml G

2708 DĚTSKÝ masážní olej  234,53     351,82    
2709 FENYKLOVÝ masážní olej  283,21     481,44    
1005 HEŘMÁNKOVÝ Dětský koupelový olej  280,14     392,15    
1207 MANDLOVÝ umývací olej  261,89     366,66    
2713 MUTTISOFT  298,90     508,17    

10 ml B 20 ml C
1602 NOSNÍ OLEJ BABY  227,22     363,59    

2729c SADA BABY – testovací 8 ks 468,57    

REGENERAČNÍ PLEŤOVÉ MASKY
Kód

zboží 11% sleva Kč
50 ml D 100 ml E

2405 AKTIDERMA LY  305,36     458,04    
2401 JOJOBA  241,67     338,32    
2402 LECITHIN W/O  297,05     415,87    
2403 NATURALIA W/O  281,91     394,68    

MASÁŽNÍ OLEJE
Kód

zboží 11% sleva Kč
100 ml E 200 ml G

2714 CAYATHERM  425,93     724,10    

2722 COSETTE  592,85     1 007,86    

2732 Dr. VOŠTĚP  420,18     673,44    

2735 LECITOL LINDENOL  254,63     432,86    

2721 LECITOL MCS ‑N  87,32     156,98    

2719 LECITOL NEUTRAL SUPER  265,96     478,74    

2716 LECITOL NEUTRAL Z  182,84     329,09    

2723 LECITOL ROYALE  312,28     530,91    

2737 LECITOL WALO  296,40     503,85    

2736 LECITOL YLJA  326,58     555,18    

2710 LEVANDULOVÝ  271,00     460,70    

2711 MANDLOVO ‑TŘEZALKOVÝ  258,93     440,23    

2724 NEUTRÁLNÍ  227,38     386,54    

2717 PMS (uklidňující)  531,19    

2720 SKOŘICOVÝ  261,65     444,81    

2712 THERMOTON  504,72     858,04    

2727 SADA MASÁŽNÍCH OLEJŮ 12×20 788,58    

LIPIO ‑SÉRA

Kód
zboží 11% sleva

Kč

35 ml S 30 ml Z

1957 ALBIDERM  497,95    

1956 CEDR ATLAS  398,50    

1966 CEDR ATLAS SPF 6  437,61    

1953 HEŘMÁNEK  464,49    

1955 LEVANDULE  393,98    

1965 LEVANDULE SPF 6  439,30    

1958 LMP  370,75    

1968 LMP SPF 6  418,58    

1950 NEUTRÁLNÍ  342,49    

1960 NEUTRÁLNÍ SPF 6  381,90    

1951 RŮŽE  718,20    

1959 LIPIO‑SÉRUM MAN  567,65    

1961 RŮŽE SPF 6  758,03    

1954 RŮŽOVÉ DŘEVO  388,44    

1952 SANTÁLOVÉ DŘEVO  582,59    

1962 SANTÁLOVÉ DŘEVO SPF 6  625,87    

FLUID – GOTHEA

Kód
zboží 11% sleva

Kč

30 ml Z

1970 GOTHEA AMO  1 475,54    

1972 GOTHEA DREAM  597,37    

1971 GOTHEA ROY  1 656,74    

ZÁKLADNÍ KRÉMY

Kód
zboží 11% sleva

Kč

50 ml D 100 ml E

2301 DERMISOFT  171,24     231,19    

2302 NATURALIA  223,26     312,56    

2303 SHEA BUTTER  272,13     381,02    

PROGRAM SALTIA

Kód
zboží 11% sleva

Kč

50 ml D 100 ml E

2036 SALTIA  225,84    

2037 SALTIA BN  340,92     579,58    

2404 SALTIA W/O  269,04     376,64    

200 ml G 500 ml P
2518 ROZMARÝNOVÉ Pleťové tonikum  139,84     293,65    
2522 RŮŽOVÉ Pleťové tonikum  209,68     440,31    
2520 YLANGOVÉ Pleťové tonikum  139,84     293,65    

PŘÍPRAVKY NA OŠETŘENÍ RUKOU

Kód
zboží 11% sleva Kč

20 ml C 500 ml D
1706 CITRIO Mycí olej  18,71     391,41    
1707 DESINFI Mycí olej  20,49     425,88    
1708 SENSITIV Mycí olej  26,57     534,05    

10 ml B 30 ml Z

1701 ELASTOSAN – olej na 
nehty  183,60     459,00    

50 ml D 100 ml E
1710 LECIO ‑MAJO  243,61     487,12    
1704 SHEADERM  388,44    
1702 REA  197,10     275,96    
1703 MYRHEA  202,90     284,02    
1705 BALNARU TH  304,93    

WOMAN THERAPY
Kód

zboží 11% sleva Kč
100 ml E 200 ml G

1001 CELLU ‑THERAP Koupelový olej  469,02     656,62    
1101 CELLU ‑THERAP Sprchovací olej  365,59     511,81    
2707 CELLU ‑THERAP Masážní olej  340,72     476,96    

50 ml D 100 ml E
2702 CELLU ‑THERAP Masážní krém  323,61    507,64
2730c SADA CELLU ‑THERAP testery 4 ks 238,66    

100 ml E 200 ml G

1038 MENOTON Koupelový olej   382,65      535,70    

1138 MENOTON Sprchovací olej   297,80      416,93    

2738 MENOTON Tělový olej   404,31    517,79

h2741c SADA MENOTON 238,66    

SPECIÁLNÍ PROGRAM COUPEROSE
Kód

zboží 11% sleva Kč
30 ml Z 50 ml D

2004 ALTHEA Regenerační krém  425,78    

2005 ALTHEA SPF 6 Regenerační krém 460,37    

1905 ALTHEA Regenerační olej  369,83    

1906 ALTHEA SPF 6 Regenerační olej  407,10    

OČNÍ KRÉMY

Kód
zboží 11% sleva

Kč

15 ml T

2203 LECI ‑CARRE 365,02    
2202 SHEA ‑CARRE N 326,37    
2201 SHEA ‑CARRE R 368,61    

TĚLOVÉ KRÉMY A OLEJE

Kód
zboží 11% sleva

Kč

50 ml D 100 ml E

2060 BODYEM NEUTRAL  198,59     297,87    

2061 BODYEM ROY  222,87     334,32    

100 ml E 200 ml G
2070 LECITINIA BODY BALM  314,51    
2071 LECITINIA BODY MONTANA  345,58    
2072 LECITINIA BODY MAN  400,25    
2090 MOSKYTOL  277,19     437,97    

BYLINNÉ PLEŤOVÉ VODY

Kód
zboží 11% sleva

Kč

200 ml G 500 ml P

2501 CITRONOVÁ Pleťová voda  121,23     278,80    
2508 ČAJOVNÍKOVÁ Pleťová voda  121,23     278,80    
2502 HŘEBÍČKOVÁ Pleťová voda  121,23     278,80    
2503 JALOVCOVÁ Pleťová voda  121,23     278,80    
2504 LEVANDULOVÁ Pleťová voda  121,23     278,80    
2505 ROZMARÝNOVÁ Pleťová voda  121,23     278,80    
2506 RŮŽOVÁ Pleťová voda  193,57     445,20    
2507 YLANG Pleťová voda  121,23     278,80    

BYLINNÁ PLEŤOVÁ TONIKA

Kód
zboží 11% sleva Kč

200 ml G 500 ml P
2524 BOY Pleťové tonikum  151,31     302,62    
2523 GIRL Pleťové tonikum  150,07     300,12    
2509 CITRONOVÉ Pleťové tonikum  139,84     293,65    
2521 ČAJOVNÍKOVÉ Pleťové tonikum  139,84     293,65    

2510 ELEUTHEROCOCC‑PROPOLISOVÉ 
Pleťové tonikum, 70% alkoholu  263,02     563,66    

2513 HŘEBÍČKOVÉ Pleťové tonikum  139,84     293,65    
2514 JALOVCOVÉ Pleťové tonikum  139,84     293,65    
2516 LEVANDULOVÉ Pleťové tonikum  139,84     293,65    
2517 MĚSÍČKOVÉ Pleťové tonikum  182,33     382,88    

Jediný platný ceník je na našem e -shopu www.karelhadek.eu Jediný platný ceník je na našem e -shopu www.karelhadek.eu
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ík 4224 ANTIOXI  440,07    
4208 ANTIRAUCH  206,96     331,13    
4229 AROMA baby  254,98    
4220 AROMA ‑BUDÍK  230,07     368,12    
4202 AROMECLIMA  179,18     286,66    
4219 ATEMOL  239,16     382,66    
4226 BRONOL  341,09    
4209 CANDIÖL  268,63     429,77    
1201 CANDISAN  285,07     456,09    
4221 CHINA  201,76     322,81    
4014 CITRONOVÁ RŮŽE  207,54    
4211 DOBRÝ DEN  158,86     254,16    
4203 HARMONIE  253,53     405,64    
4216 INSEKTOL  183,12     292,98    

10 ml B 20 ml C
4046 MEDUŇKA INDICUM  125,79    
4223 MOLUNOL  422,95    
4225 MOTTENOL  122,62     196,19    
4217 NELINOL  270,67     433,10    
4204 NOC LÁSKY  381,95     611,11    
4212 RELAXAČNÍ  462,49     738,44    
4213 SENNÉ KVĚTY  148,75     237,99    
4210 THYMION  271,47     429,56    
4214 UŠLECHTILÉ DŘEVO  234,97     375,96    
4215 UVOLŇUJÍCÍ  179,28     286,85    
4218 VIROSAN  242,57     388,11    
4231 JARNÍ KVÍTÍ  242,59    394,84

30 ml Z 50 ml D
5600 AROMISAN  259,00    
4014 CITRONOVÁ RŮŽE  332,06     664,09    
4046 MEDUŇKA INDICUM  201,22     402,46    
2805 PROAPINOL  265,11    

10 ml 5 ml
4230 PŘÍCHOD JARA  643,51    323,79

SMĚSI ÉO SAUNA

Kód
zboží 11% sleva

Kč

10 ml B 20 ml C

4401 ČÍNSKÁ SAUNA 342,68 548,31
4402 FINSKÁ SAUNA  276,82     442,88   
4404 HORSKÁ SAUNA  315,94   505,54
4405 JAPONSKÁ SAUNA 297,34  475,70   
4406 LESNÍ SAUNA 270,90 433,43
4409 POLÁRNÍ SAUNA 389,32 622,90
4412 RUSKÁ SAUNA 296,73 474,76

5025 MANGOVÉ MÁSLO  272,73     545,44    

ROSTLINNÉ OLEJOVÉ MACERÁTY

Kód
zboží Bez slevy

Kč
115 ml U 215 ml V

5209 ALOE VERA  268,62     419,02    
5201 ARNIKOVÝ  370,02     592,06    
5202 KAŠTANOVÝ  223,40     357,43    
5203 MĚSÍČKOVÝ  256,27     410,04    
5208 TŘEZALKOVÝ C10  234,56     375,31    
5211 TŘEZALKOVÝ M10  251,89     402,99    
5207 TŘEZALKOVÝ O10  244,27     390,84    
5204 TŘEZALKOVÝ S10  234,56     375,31    
5205 TŘEZALKOVÝ W10  536,74     858,76    

VITAMÍNY

Kód
zboží Bez slevy

Kč

20 ml C 50 ml D

5101 LECITIN SUPER  226,13    
5102 PANTHENOL  74,90     149,82    
5103 VITAMIN A  234,66     469,35    
5104 VITAMIN E  190,48     381,00    

PENTAGRAMOVÉ SMĚSI

Kód
zboží 11% sleva

Kč
2 ml O 5 ml A

4851 DŘEVO  – SOUCITNOST  399,06     911,24    
4852 OHEŇ  – LÁSKA  443,16     899,87    
4853 ZEMĚ  – EMPATIE  468,77     961,64    
4854 KOV  – ÚCTA  206,96     467,89    
4855 VODA  – MOUDROST  170,32     535,50    

4850
SADA PENTAGRAMO‑
VÝCH SMĚSÍ 5 ×

 1 603,86    3 386,22    

ČAKROVÉ SMĚSI

Kód
zboží 11% sleva

Kč

2 ml O 10 ml B

4801 č. 1 MULADHARA ‑KOŘENOVÁ  58,43     243,55    

4802 č. 2 SVADHIŠTHANA ‑SAKRÁLNÍ  92,07     383,60    

4803 č. 3 MANIPURA ‑EMOČNÍ  130,54     543,74    

4804 č. 4 ANAHATA ‑SRDEČNÍ  191,01     824,52    

4805 č. 5 VIŠUDDHI ‑KOMUNIKAČNÍ  106,37     439,82    

4806 č. 6 ADŽŇA ‑INTUIČNÍ  139,31     580,36    
4807 č. 7 SAHASRARA ‑KORUNNÍ  97,69     344,52    
4800 SADA ČAKROVÝCH SMĚSÍ 7 ×  774,65     2 938,04    

4410 SAUNA RELAX 297,99 476,77

ROSTLINNÉ OLEJE

Kód
zboží Bez slevy

Kč
215 ml V 500 ml I

5040 AMARANTOVÝ OLEJ LZS  1 631,08    3776,16
5041 ARGANOVÝ OLEJ LZS  636,46    1196,54
5002 AVOKÁDOVÝ OLEJ  164,58    309,40
5003 BRUTNÁKOVÝ OLEJ LZS  590,75    1216,99
5004 DÝŇOVÝ OLEJ LZS  350,72    659,34
5005 JOJOBOVÝ OLEJ LZS (DPH 21%)  652,24    1226,19
5024 KARITÉ (SHEA OLEJ)  138,28    259,97
5042 KOKOSOVÝ OLEJ LZS 463,10
5031 KONOPNÝ OLEJ LZS  273,95    577,54
5006 LNĚNÝ OLEJ LZS  107,32    201,81

215 ml V 500 ml I
5007 MAKADAMIOVÝ LZS  168,39    359,31
5039 MANDLOVÝ OLEJ LZS  239,54    450,66
5009 MANDLOVÝ OLEJ LZT  82,62    155,34
5010 OLIVOVÝ OLEJ LZS  140,06    263,27
5011 PUPÁLKOVÝ OLEJ LZS  564,77    1061,76
5012 RICINOVÝ OLEJ LZS (DPH 21%)  114,60    215,45
5014 SEZAMOVÝ OLEJ LZT  122,73    230,73
5015 SLUNEČNICOVÝ OLEJ LZS  96,92    182,24
5035 SLUNEČNICOVÝ OLEJ LZT 86,32
5016 SOJOVÝ OLEJ LZT  26,66    50,09
5018 Z ČERNÉHO KMÍNU LZS  652,97    1227,51
5022 Z JADER ANDSKÉ RŮŽE LZS  1 152,03    2475,59
5017 Z JADER HROZNŮ LZT  119,55    224,79
5019 Z MERUŇ. PECEK LZS  300,80    565,49
5020 Z PŠENIČNÝCH KLÍČKŮ LZS  289,56    544,37
5013 Z RÝŽOVÝCH KLÍČKŮ LZS  123,59    232,28
5021 Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ LZS  564,77    
5023 Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ LZT  121,70    250,30
5043 Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ PRA  230,19    

KOSMETICKÁ MÁSLA

Kód
zboží Bez slevy

Kč
100 ml E 250 ml H

5029 BAMBUCKÉ MÁSLO  107,18     214,34    

5026 KAKAOVÉ MÁSLO (v gramech)  178,14     356,27    

 215 ml V 500 ml I
3003 ALOE VERA GEL – šťáva  146,15     235,63    
3004 ALOE VERA KONCENTRÁT –10×  541,96     1 092,09    

DESINFEKČNÍ A ČISTÍCÍ PŘÍPRAVKY
Kód 

zboží Bez slevy 100 ml E 500 ml I

1807 THYMICON  104,34     266,10    
5502 ORANGE ‑ACIDOL  71,43    
5500 ORANGE ‑SANITOL  416,70    

5501 SAMEA ‑ 140 gr  včetně 
aplikároru  124,03    

ÉTERICKÉ OLEJE
Kód

zboží 11% sleva Kč
10 ml B 20 ml C

4001 AMYRIS  214,76    343,63
4002 BADYÁN  148,34    237,33
4108 BAZALKA  233,67    373,87
4004 BENZOE ABSOLUE PRYSKYŘICE  355,20    568,28
4005 BERGAMOT  287,01    459,24
4006 BOROVICE ‑JEHLIČÍ  158,42    253,49
4033 BOROVICE ‑KLEČ  227,76    364,42
4007 CEDROVÉ DŘEVO  133,39    213,41
4003 CEDROVÉ DŘEVO ATLAS  124,92    199,86
4009 CELER ‑SEMENA  284,08    454,51
4010 CITRON  189,50    303,19
4011 CITRON BEZ TERPENU  314,81    503,71
4012 CITRON EXTRA  215,59    344,93
4013 CITRONELA  132,26    211,61
4015 CITRONOVÁ TRÁVA  158,86    254,16
4016 CYPŘIŠ  220,34    352,54
4076 ČAJOVNÍK  175,31    280,49
4110 ČERVENÝ POMERANČ  83,13    133,01

4017 ČESNEK  283,02    452,84
4054 DOBROMYSL ‑OREGÁNO  272,56    436,08
4018 ELEMI  323,26    517,21
4019 ESTRAGON  351,89    562,99
4096 EUKALYPTOVO ‑CITRONOVÝ  143,52    229,64
4020 EUKALYPTUS  125,72    201,15
4022 FENYKL  163,78    262,07
4023 GRAPEFRUIT  176,79    282,87
4024 HEŘMÁNEK ŽLUTÝ  1 087,13    1739,41
4025 HŘEBÍČEK  118,22    189,18
4101 JALOVEC EXTRA  369,82    591,69
4027 JEDLE ‑ŠIŠKY  227,77    364,45

10 ml B 20 ml C

4028 KADIDLOVNÍK  619,62    991,38
4029 KAFR  103,58    165,71
4030 KAFR PŘÍRODNÍ KRYSTALY  (v g)  120,28    192,42
4031 KAJEPUT  162,31    259,69
4032 KANANGA  265,46    424,76
4103 KARDAMOM  420,41    714,41
4034 KMÍN  232,11    371,34
4035 KOPR  334,96    535,93
4036 KORIANDR  518,56    829,70
4038 LAVANDIN  182,10    291,37
4039 LEVANDULE EXTRA  266,19    425,90
4112 LIMETKA  159,36    254,97

4097 LITSEA CUBEBA  131,81    210,89
4040 MAJORÁNKA  347,09    555,32
4041 MANDARINKA ČERVENÁ  252,68    404,27
4098 MANDARINKA ZELENÁ  247,89    396,65
4042 MÁTA KADEŘAVÁ  285,35    456,57
4043 MÁTA PEPRNÁ  276,99    443,21
4044 MATEŘÍDOUŠKA  305,05    488,08
4047 MENTOL PŘÍRODNÍ KRYSTALY  (v g)  163,55    261,67
4048 MRKVOVÁ SEMENA  502,13    803,43
4049 MUŠKÁTOVÝ KVĚT  354,60    567,34
4050 MUŠKÁTOVÝ OŘECH  395,63    632,98
4051 MYRHA  555,79    889,30
4052 MYRTA  360,45    576,72
4053 NIAOULI  215,00    343,95
4055 PAČULI  278,15    445,04
4099 PELARGÓNIE  353,04    564,87
4057 PEPŘ ČERNÝ  544,75    871,59
4058 PETRŽEL  412,03    659,26
4060 POMERANČ  98,67    157,86
4061 POMERANČ BEZ TERPENU  214,96    343,91
4062 POMERANČ EXTRA  112,48    179,99
4063 POMERANČOVÉ LISTÍ  227,31    363,70
4064 PUŠKVOREC  401,06    641,68
4065 ROZMARÝN EXTRA  179,78    287,62
4111 RAVENSARA  362,36    580,07

4066 RŮŽOVÁ PALMA  226,19    361,91
4069 SATUREJKA HORSKÁ  358,30    573,25
4070 SKOŘICE – KŮRA  416,28    666,05
4072 SMRK – JEHLIČÍ  177,29    283,67

10 ml B 20 ml C

4073 SPAJK  260,98    417,57
4074 ŠALVĚJ  223,89    358,21
4075 ŠALVĚJ MUŠKÁTOVÁ  503,61    805,76
4077 TÚJE  201,24    321,95
4078 TYMIÁN ČERVENÝ  370,22    593,13
4079 TYMIÁN SVĚTLÝ  152,06    243,29
4080 VAVŘÍN  293,02    468,87
4081 VETIVER 586,27 937,86
4082 YLANG ‑YLANG 597,84 956,64
4083 YZOP  595,55    952,88
4084 ZÁZVOR  506,00    809,62

50 ml B 100 ml C

4021 EUKALYPTUS KOALA 149,62 269,29
9412 TESTOVACÍ KUFŘÍK S EO  3 743,38(BEZ SLEVY)

EXKLUZIVNÍ ÉTERICKÉ OLEJE

Kód
zboží Bez slevy

Kč

2 ml O 5 ml A

4086 HEŘMÁNEK MODRÝ  278,17    625,88
4109   HEŘMÁNEK ŘÍMSKÝ 273,00 547,00
4087 JASMÍN  839,64    1889,20
4037 KOZLÍK  257,06    578,38
4045 Z VČELÍHO VOSKU  462,06    1039,62
4113   MANUKA 175,00 354,24
4088 MEDUŇKA  655,24    1474,30
4089 MIMOZA  314,06    706,64
4090 NEROLI  948,58    2134,29
4091 RŮŽE  2 083,95    4688,87
4092 ŘEBŘÍČEK  596,02    1341,03
4068 SANTÁLOVÉ DŘEVO  596,02    1341,03
4093 SLAMĚNKA  568,17    1278,37
4094 VANILKA  792,33    1782,74

SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ

Kód
zboží 11% sleva

Kč

10 ml B 20 ml C

4201 AFRODIZIAKÁLNÍ  222,76     356,38    
4205 ANTICHRAPIN  224,96     359,94    
4206 ANTIINSEKT  187,86     300,57    
4207 ANTINIKOTIN  381,00    

Jediný platný ceník je na našem e ‑shopu www.karelhadek.eu Jediný platný ceník je na našem e ‑shopu www.karelhadek.eu
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VÁNOČNÍ SMĚSI ÉO

Kód
zboží 11% sleva Kč

10 ml B 20 ml C
4309 JEŽÍŠEK  202,67     324,28    

4313 ROMANTICKÉ VÁNOCE  227,41     363,87    

4301 VÁNOČNÍ ČAS  168,56     269,72    

4302 VÁNOČNÍ DÁREK  174,63     279,41    

4310 VÁNOČNÍ HVĚZDA  133,05     212,84    

4303 VÁNOČNÍ KOLEDA  222,01     355,24    

4311 VÁNOČNÍ NÁLADA  168,56     269,72    

4304 VÁNOČNÍ POHÁDKA  308,35     493,38    

10 ml B 20 ml C

4305 VÁNOČNÍ SEN  204,20     326,71    

4308 VÁNOČNÍ STROMEČEK  169,94     271,90    

4306 VÁNOČNÍ VEČER  175,52     280,87    

4307 VÁNOČNÍ VŮNĚ  182,66     292,27    

4312 VOŇAVÉ VÁNOCE  201,46     322,31    

AUTOPARFÉMY

Kód
zboží 11% sleva

Kč

5 ml A 100 ml E

7005 ANTI ‑TABAK  72,33     436,00    

7003 FLAVOUR  60,73     291,77    

7004 FLIRT  62,96     379,31    
7006 FRUIT ‑LINE  65,88     587,27    
7002 LOVE STORY  61,29     286,44    

7001 VANILOU  61,54     317,16    

OSVĚŽOVAČE VZDUCHU

Kód
zboží Bez slevy Kč

100 ml E 500 ml I
7101 CLIMAFRESH  285,58    1076,39

7102 FRESHNESS  220,20     836,79    

7103 VŮNĚ SPÁNKU  287,81     1 008,38    

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT
Kód

zboží Bez slevy Kč

9506 AROMATÁCKY  27,94    
6001 KOSMETICKÁ ČEPICE  25,38    
6000 OCHRANNÁ ROUŠKA  11,83    
9416 PILNÍK  58,17    
9503 SÁČKY K TERMO RUKAVICÍM  62,69    
9501 TERMOPODLOŽKA  1 164,08    
9504 ŽELATINOVÉ TOBOLKY  43,14    
9950 BROŽURA – AROMATERAPIE V PRAXI  13,70    

S M
9602 SADA 6–12 KULIČEK MIX VELIKOSTÍ  68,02     82,83    
9603 KULIČKY – SADA VÍCE KUSŮ  45,86     90,07    
9611 DŘEVĚNÉ KOLEČKO  45,04    
9730 DŘEVĚNÉ MISKY 147,02     185,32    
9500 TRIČKO S LOGEM XS–XXL  104,76    

série Emotion 

SPRCHOVACÍ OLEJE A KRÉMY
Kód

zboží 11% sleva
Kč

50 ml D 100 ml E

8203 FLIRT sprchovací olej  283,94    

8404 ETERICA regenerační krém  215,22     355,09    

PARFÉMOVÉ OLEJE
Kód

zboží
Kč

10 ml B 20 ml D
8501 AMBRA 96,28 154,05

8502 ANANAS 95,15 152,24

8503 AVOKÁDO 172,58 276,14

8504 BROSKEV 159,56 255,29

8505 KONVALINKA 104,65 167,10

8506 ČOKOLÁDA 106,78 170,85

8507 FIALKA 106,78 170,85

8509 JASMÍN 119,99 191,99

8510 KARAMEL 101,37 162,18

8511 KOKOS 93,74 149,99
8512 MED 106,78 170,85
8513 MEDOVÝ MELOUN 93,85 150,14

8514 MELOUN 106,78 170,85

8515 TABÁK 127,29 203,65

8516 VANILKA 105,75 169,21

Soutěžní otázka: 
Vývoj a výzkum nových přípravků 
pro podporu zdraví včel probíhá ve 
spolupráci se zástupci vysokých škol. 
Které vysoké školy to jsou? 
 
a) Jihočeská univerzita, 
Palackého univerzita 

b) Palackého univerzita,  
Mendelova univerzita 

c) Mendelova univerzita,  
Jihočeská univerzita 
 

Odpovědi posílejte jako vždy na 
e-mailovou adresu:  
soutezAKH@karelhadek.eu 
Uzávěrka proběhne 8. 12. 2019 v 24 h.

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

SOUTĚŽ 

Tento ceník nabývá platnosti dne 8. 11. 2019. Všechny předešlé ceníky tímto dnem 
pozbývají platnosti. Vzhledem k neustálému pohybu cen surovin na světových 
trzích je nutno považovat ceny v tomto ceníku jen za informativní.  
Jediný platný ceník je na našem e -shopu www.karelhadek.eu
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