
Objednací číslo: 4039 Výrobce: 
Aromaterapie Karel Hadek s.r.o. 

Tovární 510 
349 01, Stříbro 

Česká Republika 

 

ÉTERICKÝ OLEJ LEVANDULOVÝ EXTRA 
INCI: LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 

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: bylinná, bohatě květinová. 

 
Hlavní složky: linalylacetát, linalool, terpinen, borneol, 
geraniol, lavandulol. 
 
Aromaterapeutické účinky: Je jedním z mála éterických olejů, 
které lze použít lokálně na pokožku i sliznici neředěný, působí 
antisepticky, regeneruje buňky pokožky. Uklidňuje nervové 
napětí, antidepresivum, působí proti nespavosti. 
Má blahodárné účinky při bolestech hlavy a proti migréně. 
Snižuje krevní tlak, je vhodný na popáleniny, hnisavé rány, 
na rány všeobecně. Má schopnost neutralizace živočišných 
jedů, je známým repelentem (i proti vlasovým vším), působí 
i proti molům. 
 
Využití v kosmetice: Pravděpodobně nejpoužívanější olej 
v aromaterapii. Používá se na všechny typy pleti, zejména 
na citlivou. Obsahuje minimální množství terpenů, proto 
je velmi jemný a vhodný k ošetření pokožky 
před i po opalování. Výborný k péči o vlasy (proti lupům), 
přidává se do přípravků pro ústní a pro intimní hygienu. 
Dále do masážních přípravků - zmírňuje svalové napětí 
po námaze, deodoruje. 
 
Tip: Díky svým jedinečným vlastnostem by neměl chybět 
jako součást domácí či cestovní lékárničky. 

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. 

 


