
Objednací číslo: 4076 Výrobce: 
Aromaterapie Karel Hadek s.r.o. 

Tovární 510 
349 01, Stříbro 

Česká Republika 

 

ÉTERICKÝ OLEJ ČAJOVNÍKOVÝ 
INCI: MELALEUCA ALTERNIFOLIA 

Kontakt: 

Expedice zakázek: 
: +420 374 622 103  
Fax - Tel.: +420 374 625 428 

Mobil: 
Vodafone: +420 777 274 059 
T-Mobil: +420 731 336 475 
O2: +420 722 458 765 Profil vůně: trpká, hořká, specifická, typická čajovníková vůně. 

 
Hlavní složky: 1,8-cineol, monoterpeny alfapinen, cymen, 
terpimen, cadinen atd. 
 
Aromaterapeutické účinky: Má jednu z nejširších škál 
působení, a tím i možností použití. Má antibakteriální 
a antimykotické účinky, působí antisepticky při zraněních, 
vředech, hnisajících ranách, neutralizuje rostlinné toxiny 
(kopřiva), působí při bronchiálních problémech, při infekci 
horních cest dýchacích, zmírňuje svědění, je vhodný na opary, 
působí proti parazitům, patří mezi repelentní silice. 
 
Využití v kosmetice: Na normální, mastnou, citlivou 
a zánětlivou pleť, je vhodný k ošetření pokožky po opalování, 
ve vlasové kosmetice při lupovitosti a alopecii. Deodoruje, 
přidává se do koupelových olejů, masážních 
přípravků - k masáži ztuhlého svalstva, do přípravků pro ústní 
a pro intimní hygienu. Má tišivé a hojivé účinky. Vynikající 
při plísňových postiženích pokožky. Neutralizuje živočišné 
jedy, např. vosy, včely, komáři, pavouci apod. 
 
Bezpečnost při použití: Nepoužívat v prvních 4 měsících 
těhotenství. 
 
Tip: Tam kde je to možné, se doporučuje upřednostňovat 
levandulový olej. Čajovníkový olej je velmi náchylný 
na oxidační procesy. Tím se tvoří peroxidové vazby, které sice 
aktivují léčebné účinky čajovníkového oleje, ale u mnohých 
jedinců mohou vyvolat kontaktní ekzémy. 

Objednávky: 
E-mail: objednavky@karelhadek.eu 

info@karelhadek.eu 

http://www.karelhadek.eu 

Náměty, rady a dotazy: 
Poradna:  +420 374 625 384 

E-mail: poradna@karelhadek.eu 
Skype: aromaterapie_karel_hadek 

 
  

Kontakt Německo: 
Cosmetic Karel Hadek 

Waldstraße 12 
D-92539 Schönsee 

 

Tel.: +49 9674 924 082 Fax: +49 9674 924 083 
 

Skype: karelhadek 
E-mail: KarelHadek@karelhadek.eu 

Materiál: GL (hnědé sklo) 
Důležitá informace pro spotřebitele: 

Skladování: Uvedená trvanlivost preparátu se uchováváním 
v temném a chladném prostředí podstatně prodlužuje (nejlépe 

v chladničce při teplotě 6–10°C). 

 

Standardní balení: 
10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml 

Spotřebujte nejlépe do data uvedeného na obalu. 
Číslo šarže a objem vyznačen na obalu. 

 


