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Jag har funderat över hur jag ska kunna skydda mig och de mina mot svininfluensan. 

Så här har jag resonerat med mig själv..... 

 

...eftersom jag kan skydda mig bra mot diverse förkylningar och andra influensor med 

min AntiSnuv blandning av eteriska oljor så borde jag kunna blanda en som kan hjälpa 

mig här också. 

Läste på om de eteriska oljorna och tog ut de som är mest bara antivirala, alla eteriska 

oljor är antibakteriella, och har provat på en del i olika blandningar. 

Antivirala betyder att de är verksamma på virus och antibakteriella att de 

verkar på bakterier. 

Jag vill gärna stå ut med doften jag ska ha på mig också ;-) 

Kommer ni ihåg strutarna som såg ut som fågelnäbbar som 

läkare använde under pestens tid, bilderna ser ut som om de 

kommer från någon udda sekt.  

I struten hade de eteriska oljor och örter för att hejda virus 

och bakterier att komma åt dem. 

Tea tree tex användes under kriget, var mer effektivt än 

karbolsyra, ett medel som är starkt renande, och den eteriska 

oljan hade inte heller de otäcka effekterna som karbolsyra 

hade med vävnadsdöd mm. Tea tree är 13 gånger starkare än 

karbolsyra utan de otäcka bieffekterna. 

1920-talets studier visade att timjanolja var den mest effektiva av alla vid direktkontakt, 

verksam bland annat på stafylokocker (bakterier som ger hudinfektioner), 

meningokocker (hjärnhinneinflammation), tuberkelbakterier, difteribakterier, 

tyfusbakterier och mjältbrandsbakterier. Den var också den mest effektiva på att 

desinfektera avloppsvatten.(shenet) 

De oljor jag valt är bla bakteriedödande, virusdödande, slemlösande, kramplösande, 

immunförsvarsstärkande, inflammationer i mun och svalg,  

Så nu har jag läst på mina oljor och gjort en blandning eller egentligen 2 olika en för de 

som är gravida, barn, har epelipsi och äldre och en för alla som inte har några större 

problem. 

Är någon intresserad av att prova på blandningarna så är ni välkomna att beställa dem i 

min webbshop. Här kan ni beställa dem www.aromabutiken.se se under eteriska 

oljor/blandningar 

JAG SÄGER INTE ATT DE ETERISKA BLANDNINGARNA KOMMER ATT HA DEN EFFEKTEN 

ATT DU SLIPPER SVININFLUENSAN OM DU ANVÄNDER DEM, EJ HELLER ATT DU FORTARE 

BLIR BRA AV ATT ANVÄNDA DEN OM DU BLIVIT SJUK. 

DU PROVAR PÅ EGEN RISK OCH FÖLJ FÖRESKRIFTERNA SOM FÖLJER MED. 

http://www.aromabutiken.se/

