
OLJE DIVJEGA ORIGANA– MEDITERANSKI ČUDEŽ

Osnova origanovega olja je Origanum Vulgare (divji gorski origano), ki vsebuje 
80,96% karvakrola (monoterpenski alkohol)  in 1,61% timola (spada v 
skupino biocidov). Najbolj kvalitetno olje pridelajo v mediteranskem 
področju.

Origanovo olje je zaradi svoje narave antiseptično, antioksidantno, 
antiparazitsko in antialergijsko. Učinkovito v več kot 90% uničuje 25 
različnih vrst bakterij. Krepi imunski sistem. Fenol origanovega olja deluje 
protimikrobno ter kot močan antioksidant, in to ne le v primeru, da ga 
uživate samega, temveč tudi kadar ga dodajate drugim živilom.

Kot antiseptik pomaga pri lajšanju kožnih obolenj, pri vnetjih kože, pri  
težavah z lasiščem, pomaga pri odstranjevanju bradavic, pri zastrupitvi s  
hrano, pri infekcijah urinarnega traku in črevesja, pri vnetih sinusih in  
dihalnih poti ter pri gripoznih in virusnih obolenjih.

Antiparazitsko deluje pri črevesnih zajedavcih.

Kot antioksidant pomaga pri vzpostavitvi ravnovesja imunskega sistema.  
Uničuje viruse in pomaga imunskemu sistemu, da izgradi obrambo pred 
virusi. Uspešno pomaga razstrupljati telo pri težavah z glivico kandide.

V raziskavi, ki sta jo izvedla I. Dadalioglu in G.A. Evrendilek iz 
Mustafa Kernal univerze, je bilo ugotovljeno, da 
je k a r v a k r o l, ena izmed osnovnih sestavin o r i g a n o v e g a 
o l j a za skoraj 8 odstotkov boljše antibakterijske učinke k o t 
druga eterična olja. Z 68,23 odstotno uspešnostjo pri 
uničevanju bakterij je bil karvakrol najuspešnejši iz skupine 

sestav in drugih eteričnih olj.
Dokazano je, da origanovo olje     dobro vpliva   pri naslednjih bakterijskih   
vnetjih: klamidija, kolera, davica, E.coli, enterobakterije, gonoreja,  
gripa, listerija, meningitis…

Origanovo olje se uporablja za uživanje ali za zunanjo uporabo. Ker je močno 
koncentriran je potrebno narediti mešanico z enim od osnovnih olj. Za 
osnovo lahko uporabimo kokosovo, mandljevo ali oljčno olje, v katerega 
doziramo izvleček origanovega olja.

Za nego vnete ali poškodovane kože, pri bradavicah ali pri  težavah z lasiščem 
naredimo razmerje 100 ml osnovnega olja in 10 kapljic 
o r i g a n o v e g a o l j a.  Nežno vtiramo na prizadeta mesta. 

Blagodejno vpliva pri vnetjih sinusov, gripi, prehladu (A k u t n i 
bronhitis je vnetje sapnic, ki se pojavlja predvsem 
poz imi . O r i g a n o v o o l j e uniči bakterije, viruse, plesni 
oziroma gliv ice, ki prebivajo v vaših dihalnih poteh. Da bi 
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uničili plesni v zraku, dodajte vroči vodi nekaj kapljic 
origanovega olja in mešanico popršite po prostoru. Če pa bi 
želeli pozdraviti vaše dihalne poti, je najbolje pripraviti 
inhalacijo origanovega olja - v vročo vodo dodamo nekaj 
kapljic origanovega olja ali pa spijemo kozarec vode, čaja 
oziroma soka z 2 kaplj icama razredčenega or iganovega 

o l j a ) , deluje tudi pri virusnih obolenjih. Origanovo olje je močno orožje 
proti črevesnim parazitom, pri razdraženemu želodcu, pri črevesnih 
vnetjih ter zaraščenim kvasovkam. Neka študija potrjuje, da je bilo 
77 odstotkov pacientov s težavami črevesnih parazitov po 
6-tedenskem uživanju o r i g a n o v e g a o l j a ozdravl jenih. Prav 
t a k o o r i g a n o v o o l j e pomaga še pri prekomerni rasti 

kvasovk, ki lahko močno oslabijo kval iteto vašega življenja). Pomaga pri vnetjih urinarnega traku, pri prebavnih motnjah in kadar želimo okrepiti imunski sistem 

uživamo pet dni zapored 2 do 4 kapljice o r i g a n o v e g a o l j a 
pomešane z 1,5dl vode, soka ali mleka. Uporabimo lahko 
riževo, ovseno ali sojino mleko. O r i g a n o v o o l j e uživamo le, 
dokler simptomi ne minejo in se telo okrepi. Uživanje na 
dolgi rok lahko zmanjša sposobnost telesa pri absorpciji 

železa, aknah (pri okužbah lojnic je  o r i g a n o v o o l j e 
never jetno uč inkov i to . O r i g a n o v o o l j e namreč na naraven 
način izsuši in očisti okužbe lojnic. Preizkusite, kako deluje 
na vaši koži! Nanesite eno kap l j i co razredčenega 
o r i g a n o v e g a o l j a na prob lemat ično kožo zvečer in eno 

kapljico zjutraj in videli boste, kako deluje!).  

Nasveti:

• origanovo olje uživamo občasno kot pomoč pri okrepitvi 
imunskega sistema in ne prekoračimo dnevne doze,

• ni priporočljivo za nosečnice,

• pri dolgotrajni uporabi se lahko zmanjša sposobnost telesa, da 
absorbira železo. Zato je priporočljivo, da se pri redni uporabi 
origanovega olja redno uživa tudi dodatke železa. Ravno zaradi tega 
naj ženske v času nosečnosti ne bi uporabljale origanovega olja,

• doječe matere origanovega olja ne smejo uporabljati na 
bradavicah, saj lahko tako pri dojenju pride do stika z otrokom.

• ni primerno za ljudi, ki so alergični na timijan, baziliko ali meto 
ali žajbelj, so potencialno lahko občutljivi na origanovo olje, saj  
origano izhaja iz iste družine rastlin,

• v kolikor med uporabo origanovega olja pride do draženja kože, 
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izpuščajev ali celo bruhanja, je priporočljivo, da se ga takoj preneha 
uporabljati. Priporočljiv pa je tudi posvet z zdravnikom.

• ni primerno za otroke mlajše od dveh let,

• v prekomernih količinah draži sluznico, zato bodimo pazljivi, da 
ne pride direktno v stik z očmi, genitalijami, notranjostjo nosu ali ustne 
votline. V kolikor pride do stika z očmi, si jih izperite z veliko količino 
vode ter poiščite zdravniško pomoč,

• visoko koncentrirano olje origana v prevelikih odmerkih lahko 
toksično vpliva na vaša jetra, ledvice in živčni sistem.

• ne nanašamo ga direktno na rane,

• olje origana je občutljivo na sonce, zato ga vedno hranite v 
zaprtem,  temnem in hladnem prostoru,

• pri zunanji uporabi origanovega oje se nekaj časa izogibajte 
direktnemu soncu,  saj lahko pride do draženja  kože. Ravno tako se 
odsvetuje tudi uporaba tega olja direktno na potno kožo,

• olje shranjujemo v hladnem in temnem prostoru,

• olje shranjujemo izven dosega rok otrok,

• olje origana vedno uporabljajte le omejeno časovno obdobje (maksimalno  
tri tedne skupaj), hkrati pa nikakor ne smete prekoračiti dnevne doze,

• origanovo olje vedno shranjujte izven dosega otrok!

• origanovo olje ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano,

• v kolikor imate kakršne koli zdravstvene težave, se pred uporabo  
origanovega olja 

• nujno posvetujte z vašim zdravnikom.

  

Kaj je prava kvaliteta za naše zdravje?
Sestavina mora biti učinkovita, kar pomeni, da moramo biti ozdravljeni brez 

stranskih učinkov.



Mora biti ugodna, da si jo lahko privoščimo in hkrati toliko poceni, a da ne 
izgubimo kvalitete za naše zdravje.

Zelišča zadovoljujejo te standarde. Zelo pomembno je uporabljati celo  
rastlino in ne njen laboratorijski ekstrakt. V tem primeru vsi deli zelišča 
podpirajo učinkovitost vseh sestavin. Naše telo prepozna to naravno 
zdravilo kot hrano in jo lahko učinkovito predela. Ne zgradijo toksičnih  
snovi niti ne oblikujejo navad. Zelišča ne morejo biti patentirana pod 
zaščitno znamko ali tržena. Zato si farmacevtske družbe prizadevajo 
vlagati denar in vse bolj in bolj tržiti sintetična zdravila in nad 
preprostimi zelišči niso navdušena. Iz istega razloga vam zeliščna zdravila 
ne bodo uničila vaših prihrankov kot večina zaščitenih tržnih znamk.

Eno od tako čudovitih naravnih zelišč je Divje Origanovo Olje.

Številne univerzitetne študije so sedaj pokazale učinke , ki jih holistične  
medicine ve že stoletja; Divje Origanovo Olje je zelo močan očiščevalec 
ter prinaša veliko dobrobit  za človeško zdravje. Že Hipokrat je uporabljal 
origanovo olje kot antiseptik, kot tudi za ozdravljenje želodca in dihalnih 
zdravstvenih težav. Deluje tudi protimikrobno pri preobremenjenosti. 

Priporočamo vam poleg vseh naštetih dobrodejnih učinkov, naj bo Divje 
origanovo olje  izdelek, ki vam lahko pride prav v vsaki situaciji,  
predvsem pa ga imejte pri sebi, ko potujete v vroče kraje ali predele, kjer 
ste izpostavljeni okužbam.
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