
Az olaj közvetlenül hozzáadható egy szobai diffúzorhoz. 
Használjon 8-10 cseppet a kívánt diffúzorban. Frissítő illatá-
val kellemessé varázsolhatja otthona és munkahelye légterét. 
Inhalálást üvegből, inhalátor alkalmazásával végezhet, vagy 
pár cseppet a tenyérbe tenni, összedörzsölni, és onnan belé-
legezni.  Helyileg is használható a megfelelő hígítás alkalma-
zásával.
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Oregano 
Organic (Oregánó)

gombaellenes

vírusellenes

antibakteriális

féregűző

köptető

Amennyiben Ön terhes, szoptat vagy orvosi kezelés alatt áll, forduljon orvosához! Ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy 
az illóolaj káros hatással lehet-e egészségére, kérje ki orvosa vagy képzett aromaterapeuta véleményét! Honlapunkon az illóolaj-
ra vonatkozóan közzétett információk aromaterapeuták publikációiból és a gyártó dokumentációiból származnak és csupán 
tájékoztató jellegűek, nem minősülnek orvosi tanácsnak, nem céljuk betegségek diagnosztizálása, kezelése, gyógyítása vagy 
megelőzése! Jelen internetes felületen található információ alapján történt öngyógyítás során bekövetkezett balesetért, sérülé-
sért vagy bármilyen károsodásért cégünk nem vállal felelősséget. Az illóolajok, kivonatok gyógykezelés céljából történő felhasz-
nálása előtt mindenképpen kérje ki orvos, fitoterapeuta, vagy képzett aromaterapeuta tanácsát. 

MEGJEGYZÉS

Botanikai név: Origanum vulgare 
Származási ország: Magyarország, Spanyolor-
szág, Törökország
Kivonási módszer: vízgőz-desztilláció
Növényi rész: szárított virágszirom
Aroma erőssége: erős
Illata: intenzív zöld, enyhén gyógynövényes illat
Jól párosítható: Cajeput, Chamomile Roman, 
Citronella, Dill Weed, Eucalyptus Lemon, Geranium 
Egyptian, Marjoram Sweet, Niaouli 1,8-Cineole, 
Pine Scots, Rosemary 1,8-Cineole, Thyme Thymol. 
KidSafe®: nem
Megjegyés: Ne használja, ha terhes vagy 
szoptat. Az oregano erős bőrirritáló hatású, helyi 
alkalmazás esetén legfeljebb 1% hígítást javasolt.

Az Oregánó, amellett, hogy népszerű fűszer, az egészséges 
emésztést is támogatja. Az oregánó terápia-szélesítő és 
kiegyenlítő hatással rendelkezik illóolaj keverékek esetében, 
nagyon erős illóolaj, ezért körültekintően kell használni, 
mindenképpen hígítani kell frakcionált kókuszolajban, ha a 
bőrre tesszük. De ne hagyja, hogy ez megijessze! Napi egy 
csepp segít fenntartani az egészséges immunrendszert. Külö-
nösen jó, ha kéznél van szezonális betegségek idején. Nézzük 
meg ennek a csodálatos illóolajnak a legelterjedtebb felhasz-
nálásait. Érzelmi területen segít, hogy elengedjük a makacs, 
erősen ragaszkodó, egészségtelen gondolatokat és a nem 
kívánatos „programokat”. Az érzelmeinknél is hasonlóan műkö-
dik, mint fizikálisan: küzd az oda nem való, nem kívánt gondola-
tok eltávolításáért. Segít elengedni a mérgező kapcsolatainkat, 
megkönnyíti a továbblépést az életben. 

HATÁSAI:
vírusellenes, antibakteriális, légúti fertőzések, fájdalom-
csillapító, ízületi- és izomfájdalom, féregűző, gombaelle-
nes, fertőtlenítő, köptető, támogatja a légzőrendszert.


