
Nasze oregano zostało rozcieńczona w taki sposób, by można je było zupełnie
bezpiecznie stosować u dorosłych.
Jeżeli postanowisz spożywać olejek z oregano wewnętrznie pamiętaj by:
1) Równolegle brać probiotyki min 3 szt dziennie
2) Dorośli mogą stosować wewnętrznie już w formie nierozcieńczonej, jeśli
jednak jest zbyt ostry, zalecamy rozcieńczać.
3) Najlepszymi olejami do spożywania wewnętrznie będzie olej z czarnuszki i olej konopny
Jak to zrobić? Na szybko: na łyżeczkę nalewam nieco oleju jadalnego i na ten olej nakrapiam 3, 4
kropelki olejku z oregano –  mieszam i już jest gotowe do spożycia.
Aby stosować u dzieci 8-12 – dobrze najpierw rozcieńczyć oregano w słoiczku z olejem jadalnym
(zrobić taki „master solution”). Bezpieczne oregano najlepiej dla dzieci stosować w rozcieńczeniu 1:1.
Czyli mieszamy w jakiejś buteleczce (np po starym olejku) połowę olejku Bezpiecznego oregano.
Drugą połowę napełniamy oleje z czarnuszki lub słonecznikowy (jeśli dziecko jest bardzo wybredne
na smaki).
Dla dzieci 3-7 1:2 w jakiejś buteleczce (np po starym olejku) 1/3 olejku Bezpiecznego oregano. 2/3
dopełniamy olejem z czarnuszki lub słonecznikowy (jeśli dziecko jest bardzo wybredne na smaki).

Dla dzieci 1-2 1:4 1/5 olejku wlewamy do buteleczki, a pozostałą część zalewamy olejem

Inhalacje olejkiem (dyfuzor, inhalator, nebulizator lub miska czy garnek z gorącą wodą) rób ostrożnie, wdychając olejek
w pewnej odległości na początku. Szczególnie w przypadku dziecka, im młodsze, tym bardziej powinno być odsunięte od
miejsca rozpylania olejku. Zmniejszaj powoli dystans tak, by korzystać z dobrego działania olejku, a jednocześnie nie
czuć ostrego pieczenia śluzówki nosa i gardła.
Jeżeli chodzi o używanie w ciąży - to niestety nie ma na to sensownych badań bo nikt nie chce eksperymentować na kobietach w
ciąży - więc tutaj jednoznacznie nic nie mogę powiedzieć. Osobiście wolałabym olejki niż sięganie po antybiotyki. Jednak jeżeli
się boisz – nie rób tego bo będziesz się obwiniała jak coś się stanie. Osobiście przy karmieniu piersią nie widzę żadnych
przeciwwskazań. A nawet jest oświadczenie zdrowotne, że polepsza laktację. Świetnie się sprawdzało przy celebryckiej infekcji zamiast
Andrographisu dla kobiet karmiących, które po Bodziuszce traciły pokarm.
Smarowanie
Mam dla Ciebie boski przepis, możesz zrobić smarowidło z Olejkiem z Oregano to taka niezastąpiona mikstura która odtyka górne drogi
oddechowe i pomaga uporać się z infekcję górnych dróg oddechowych. Ja ją stosuję jak marzną mi stopy (nakładam zaraz po umyciu z małym
masażem) czy po prostu rozgrzewająco po wyziębieniu organizmu lub jak czuję, że coś mnie łapie.
Potrzebny jest:

https://zielonydetox.pl/product/andrographis/


• słoik min 250 ml,
• pół słoiczka płynnego oleju (np. słonecznikowego, czy oliwy),
• olejek eteryczny Bezpieczne oregano
• olejek eteryczny przeciwbólowa mięta
Do słoika dodaj olej następnie zakropl 40 kropli olejku z oregano i 5 kropli mięty. Wymieszaj i zakręć szczelnie.
Możesz używać do smarowa klatki piersiowej, szyi, pleców, czoła i zatok (uwaga na oczy!) Ja używam tego do – kąpieli, masażu,
smarowania klatki piersiowej i stóp.

Działanie profilaktyczne - maksymalnie 3 tygodnie (bierzemy probiotyki koniecznie).
Działanie w czasie infekcji od pierwszych objawów przed 4-7 dni.

Bezpieczne
oregano

Dzieci poniżej
roczku Dzieci 1-2 lata Dzieci 3-7 Dzieci 8-12 lat

Dzieci 13+ i dorośli
DOROŚLI

profilaktycznie
(na przerost

Candidy)

smarowanie stópek
roztworem 1:4 (1

kropelka)
2 razy dziennie

rozcieńczenie 1:4
2 kropelki

rozmieszane z
jedzeniem lub na
łyżeczce 2 razy

dziennie

rozcieńczenie 1:2
2 kropelki rozmieszane z

jedzeniem lub na łyżeczce
3 razy dziennie

rozcieńczenie 1:1
3 kropelki rozmieszane

z jedzeniem lub na
łyżeczce 3 razy

dziennie bez rozcieńczenia 3
kropelki 3 razy dziennie

w przypadku
infekcji (przy
pierwszych

objawach infekcji)

smarowanie stópek
roztworem 1:4 (2

kropelka)
3 razy dziennie

rozcieńczenie 1:4
2 kropelki

rozmieszane z
jedzeniem lub na
łyżeczce 4 razy

dziennie

rozcieńczenie 1:2
2 kropelki rozmieszane z

jedzeniem lub na łyżeczce
4 razy dziennie

rozcieńczenie 1:1
3 kropelki rozmieszane

z jedzeniem lub na
łyżeczce 4 razy

dziennie bez rozcieńczenia 3
kropelki 5 razy dziennie

Jeśli mamy rodzinę z dziećmi w jednym wieku i wszyscy są chorzy sugeruję przygotować rozcieńczenie 1:4 i odpowiednio każdej kolejnej grupie
wiekowej pomnożyć ilość kropelek razy dwa. Jeśli masz pytanie, pisz na czat Zielonego Detoxu.

Poczytaj więcej o korzyściach zdrowotnych płynących z oregano: Olejek z oregano - stop Candidzie ! stop Helicobacter ! stop chorowaniu - ZIELONY DETOX
Profilaktyka zdrowotna | Joanna Manikowska (superoczyszczanie.pl)

https://zielonydetox.superoczyszczanie.pl/2016/04/25/olejek-z-oregano/?msclkid=cde8345bb58811ecb333af8f72ae0035
https://zielonydetox.superoczyszczanie.pl/2016/04/25/olejek-z-oregano/?msclkid=cde8345bb58811ecb333af8f72ae0035

