
Wirusy, grzyby i bakterie niszczy zupelnie!

Niezwykla sila olejku z wyselekcjonowanych
odmian bregano

Zawsze stosowac w rozcienczeriiu!

Olejek z wyselekcjonowanych odmian oregano zawiera ponad 50 substancji antybiotycznych!

Rad i sposobo-w stosowania olejku z oregano podanych w tej broszurce riie nalezy traktowac
. jako. zastaj^ienie medycznych srodkow leczniczych. W zaden sposob nie nalezy odczytywac ich
jako gwarancji dziaiania leczniczego, Leczenie chorob powinno zawsze odbywac sie pod kontrola
lekarza. Olejek z oregano jest srodkiem wspo'magajacym zdrowie. Stosowanie olejku z oregano
zgodnie z .zaleceniami niepowinno spowodowac skutkoW ubocznych. Nalezy ZWTOCIC uwag^ "n'a
nastej3UJ3.ce punJkty: - . . . • - ' - " ' • . . " " - • - "

1: Zawsze stosowac olejeksw rozcienczeriiu! ' . . . .

2. Nierozcienczpny olejek z oregano nie moze miec kontaktu z blonami sluzowymi i otwartymi
ranami, . . " . . : . . . . . . - " • , .

3.. Jezeli.dostanie si^ do oczunalezy je natychmiast przemycwod^i wraziepotrzeby skonsultowaq
si^ z lekarzem. . : . :. . . . . ... ." ._ ... .

4- Przecho.wywac zabezpieezony .przed dziecmi. Kobiety w cia_zy i karmia^ce piersiq. uczulone na
olejek z:oregano lub oliw^'zoliwek.oraz.osoby zazywajace leki lub chore powinny przed zazyciem
skoilsultowac; si? z lekarzem. . . i . . ' . . : ' : • . - "

Olejek z wyselekcjonowanych odmian oregano jest wytwarzany tradycyjna rnetoda destylacji para
wodna. Zawiera on ponad 50 natiiralnych substancji antybiotycznych, ktore dzialaja^
•syiie-rgiczTiie. Korzystne dla zdrowia jest 10% stgzenie olejku z oregano w oliwie z oliwek -Extra
.Virgin (nie za duze i-nie za.;nlate). Zazywanie olejku w.plynie jest najskuteczniejsze gdyz
wchianiaiiie jego aktywnycli poUfenoli zaczyna si? juz w'ustach.. . - : . •- "

Sposob przyjmQwania
-• - • Zawsze" spozywac olejek w -rozcieiiczeniu!!! ."

Rozcienczac go w przynajmniej 1/3 szklanJd wody, soku(np.pomidorowego, wielowarzywnego) lub
herbaty. Dobre rezultaty daje rozcienczanie olejku w maslancejogurcie lub kefirze. Mozna
przyjmowac go ?. serkiem homogenizowan)Tiu lub z przetartymizupkami. ' • . . '

Nizej podane dozowanie. opracowane jest na podstawie wieloletnich doswiadczen.
Odchylenia od tego schematu nie stanowia_ niebezpieczenstwa, ppniewaz nawet kilkukrotne
przedawkowanie olejku z oregano w oferowanym st?zeniu 10% nie jest szkodliwe. .

.. W czasie kuracji olejkiem^z oregano nalezy zwiekszyc ilosc spozywanych plynow. Aby .
dodatkowo wzmocnic flor? jelitoWq, nalezy podczas przyjmowania olejku z oregano spozywac
produkty poWstafe w wyniku skwaszenia mleka (kefir, jogurt, maslank?) lub kiszon^ kapust? itp..

Osoby o skionnosciach do alergii powinny przed'Uzyciem sprawdzi6, czy nie wystajd alergia na
olejek z oregano stosuja_c 1 kropl? na. 1/3 szklanki wody i stopniowo, jesli nie w>rstapi alergia,
zwiekszaja_c ilosc do zalecanej dawki. :. ,



Zalecany sposoby dawkowania
olejku z wyselekcjonowanych odmian oregano.

Dawki interwencyjne

W stanach infekcyjrtych i zapalnych przy poczatkach przezi?bien i grypy , sprawdzilo sie
podawanie wie_kszych dawek olejku z oregano w krotkim czasie: okolo 12 kropli 2-3 razy dziennie
przez okolo 3-5 dni.

Kuracja profilaktyczna codzienna

Olejek wyselekcjonowanych odmian oregano zawiera aktywne polifenole. Substancje te
wzmacniaja_ watrob?. jelita i uklad krajzenia i stosowane sajako srodki oczyszczaja^ce krew,
rozpuszczajace zlogi cholesterolowe, odmladzaja^ce. Pozatympowoduja_one zwieJcszenie produkcji
zofci wspornagaj^c w ten sposob trawienie. Polifenole zwiekszaja^ przyswajanie i wykorzystanie
wielu witarnin, podnosz^ odpornosc i sprawnosc organizmu, zapobiegaja_miazdzycy, zawafowi i
zatorom naczyn krwionosnych. Maja_one dzialanie ochronne na naczynia krwionosne,
uszczelniajace i zwiekszaja^ ich sprawnosc. Profilaktycznie nalezy spozywac z pokarmem ok. 4
kropli olejku dziennie.

Kuracja profilaktyczna 30 dniowa

Osoby ktore majq. zadowalajaj^y stan zdrowia, ale chcialyby oczyscic swoj organizm od
szkodliwych mikroorganizmow ok. 4 krople 2 razy dziennie przez 2 tygodnie i ok. 4 krople 3 razy
dziennie w 3 i 4 tygodniu(lub po 6 kropli 2 razy dziennie).

Intensywna kuracja oczyszczajaj^a 3 miesi^czna

Przy wyst^powaniu chorob grzybiczych jak Candida albicans, grzybica skory, stop lub
genitaliow, drozdzyca, jak rowniez zagrozenie zawalem, udarem, zakrzepami, miazdzycy, zacmie.
problemach naczyniowych, stanach chronicznego zm^czenia i przygn^bienia z nieokreslonych
przyczyn (syndrom znuzenia), przy alergiach (np. pokarmowych, katarze siennym), astmie itp.
przypadlosciach zaleca si$ przxjmowanie olejku przez dluzszy czasu. Przez ok. 3 miesiace nalezy
przyjmowac ok. 8-12 kropli olejku z oregano 2-3 razy dziennie. Grzybice i niektore choroby
\\7wolane przez bakterie (jak np. : helicobakter, paciorkowce, gronkowce) sa^zwykle bardzo trudne
do zwalczenia, a pierwsze efekty 33. odczuwalne dopiero po kilku tygodniach. Przy kuracji
oczyszczaj^cej nalezy spozywac wi^kszq-ilosc bionnika(pieczywo razowe, otr^by zbozowe) co
spowoduje oczyszczenie przewodu pokarmowego z resztek pokarmowych i substancji toksycznych.

Skutki uboczne

U osob uczulonych na oregano moze wystaj)ic alergia. W takim przypadku nalezy przyjmowac
w minimalnych ilosciach - 1 kropla dziennie a potem stopniowo zwi^kszac dawk^. U chorych na
cukrzyce_ nieznacznie moze zmalec poziom cukru we krwi. Cz^sto tez spozywanie olejku
zniniejsza bezpodstawne uczucie laknienia, Wrazie watpliwosci nalezy skonsultowac si? z
lekarzem. Kobiety w ciazy i karmiace piersia^ oraz ospby zaz3^vaja^ce leki lub chore powinny przed
zazyciem olejku skonsultowac si? z lekarzem. Nie nalezy stosowac w przypadku nadwrazliwosci na
kt6rykolwiek ze skladnikow. W przypadku osob silni'e zainfekowanych mozliwe jest wystapienie
tzw. reakcji Herxheimera. Jest to krotkotrwaie i nieszkodliwe zatrucie substancjami toksycznymi
powstaiymi na skutek masowego obumierania szkodliwych mikroorganizmow. Jest ona
symptomem oczyszczania i zdrowienia organizmu. Objawami sa^ krotkotrwale zm^czenie,
przejsciowe zle samopoczucie lub bole glowy, biegunka. Poleca si? wtedy wi?cej pic.


