
11 din cele mai bune antibiotice naturale de pe planetă și modalități de 

utilizare a lor 

 
Se spune că Dumnezeu a creat boala dar și remediul, care se află acolo, în natură. 

Pentru că noi suntem la rândul nostru creați din elemente existente în mediul înconjurător atunci, 

de ce trebuie neapărat să aleg farmacologia de sinteză să mă vindece, când pot face ceva mult mai 

sănătos. 

Discuțiile sunt lungi și controversate, dar până la urmă toți ne urmăm liberul arbitru. 

Unii doresc să se îmbogățească, eu doresc să fiu sănătoasă, așa că eu aleg ce este mai bine pentru 

mine. 

În trecut, onoarea unui medic însemna ca în zona lui de influență să nu existe nici un bolnav. 

Azi, dimpotrivă: cu cât sunt mai mulți, cu atât mai bine. 

Afacerea merge strună. 

Situl Thehealthyhomeeconomist.com ne dă câteva îndrumări interesante despre cum am putea 

folosi unele din cele mai la îndemână elemente ale naturii ca substitut al antibioticelor de sinteză. 

Aproape pe toate le avem în casă și sunt ușor de utilizat, bineînțeles cu o testare alergologică 

inițială pentru unele dintre ele. 

După descoperirea penicilinei, în 1928, remediul prin medicamente de acest tip a fost rapid 

îmbrățișat, ajungându-și la concluzia eronată că pericolul infecțiilor reprezintă de acum o 

problemă a trecutului. 

Și totuși din 1940, când antibioticele au fost utilizate în exces, pentru că atât pacienții cât și 

doctorii „uitaseră” de cele naturale (ex. uleiul de ficat de cod, etc.) schimbând astfel paradigma în 

medicină, s-a ajuns la creșterea rezistenței unor super infecții la antibiotice, accentuând 

tuberculoza și Staphilococcus aureus, în particular la noi născuți și copii. 

În afară de infecții , la copii cât și la adulți apar deseori dificultăți in funcționarea intestinului, boli 

autoimune de toate felurile creând astfel disfuncții ale mediului intestinal, diferite afecțiuni și 

uneori chiar perforări ale acestuia. 

În afara rezistenței la antibiotice pe termen lung, apar și efectele, după doar o utilizare.  

În lumea medicinei se așteaptă ca rezolvarea să vină de la mâncarea fermentată sau de la pro 

biotice, ceea ce e complet neadevărat. 

Flora intestinală NU revine la normal după o rundă de antibiotice. 

Din surse specializate, apare evidența că flora intestinală poate rămâne permanent afectată sau 

distrugerea poate persista mulți ani. 

Un tratament scurt cu antibiotice poate duce la o rezistență a bacteriei ce se poziționează în 

intestin chiar și până la patru ani și mai mult(sursa Pubmed.gov-Abstract). 

Ideea fundamentală este că antibioticele ar trebui folosite doar atunci când viața este amenințată, 

ca o ultimă soluție. 

Pentru infecții care nu aduc amenințare vieții, natura recomandă câteva alternative puternice. 

Profitând de vremea schimbătoare care ne dă mari bătăi de cap, am căutat câteva variante pentru a 

ne ajuta familia în cazul unor boli la care ne bazăm, de regulă, pe antibiotice.(răceli, gripe, infecții 

ale pielii, ale sinusului, etc.) 

Lista nu are o ordine a importanței, ci antibioticele naturale sunt prezentate în ordinea preferinței 

autorului articolului, care le folosește de peste cincisprezece ani.  

Deci, sunt verificate! 

 

 

 

 

 

 

 



1.ULEIUL DE OREGANO 

 

Sunt peste 40 de specii dar 

maximizarea terapeutică cu 

efect de antibiotic o are 

oregano sălbatic, Origanum 

Vulgare.  

Thymus Capitatus , varianta 

spaniolă, este și ea foarte 

puternică. 

Acest ulei se distinge prin 

culoarea galbenă sau auriu 

închis, cu un puternic miros 

de condiment. 

Dr. Mercola (mercola.com) 

recomandă tratarea în acest 

fel a picioarelor si unghiilor 

afectate de fungus. 

Se pun în apă călduță câteva 

lingurițe de ulei de oregano, 

in care se scufundă apoi 

picioarele sau direct se 

diluează în ulei de măsline(o 

linguriță) o picătură de ulei de oregano aplicându-se direct pe zona afectată. 

În cazul parazițiilor și infecțiilor se diluează, ca în exemplul de mai sus,în ulei de măsline și se 

așează sub limbă. 

Se ține câteva minute după care se clătește. 

Se repetă de cel puțin patru ori pe zi. 

În infecții ale sinusului se pun câteva picături în apa fiartă și se inhalează sau se introduc în 

aparate speciale pentru aerosol. 

 

 

2.PIPERUL CAYENNE 

Numit și Capiscum, e un 

condiment foarte puternic, 

folosit de mii de ani pentru a 

trata, având forța unui 

antibiotic.Validează și știința 

acest lucru. 

În particular rezolvă eficient 

vulvovaginita, o afecțiune 

comună la femei. 

Un studiu efectuat în Cehia a 

demonstrat capacitatea de 

antifungic și antimicotic 

extraordinar. 

Este important să se folosească 

în diluție cu ulei de măsline. 

În contact cu pielea poate să 

ardă ușor. 

Cu piperul cayenne se pot vindeca și afecțiuni ale gâtului. 

 



 

3.ARGINTUL COLOIDAL 

 

Remarcabilul antibiotic din argint e cunoscut de sute de ani. 

Astfel în 1900 fondatorul al Searle Farmaceuticals, Alfred Searle 

scrie în cartea sa: folosirea coloidului în sănătate și tratarea bolilor că 

experimentele aplicate pe subiecții umani au avut rezultate 

extraordinare. 

A avut o acțiune fatală asupra microbilor fără a fi toxică și mai ales 

fiind stabilă. 

Protejează subiecții de zece ori mai bine decât doza de tetanos sau 

toxina difterică. 

În 1970 dr. Robert O.Becker la Syracuse Medical University 

descoperă că nu doar omoară bacteria, ci o distruge , acolo unde e rezistentă la toate antibioticele 

cunoscute la aceea vreme, fără a avea efecte secundare. 

Se utilizează doar extern, ca gargară, sau în infecțiile la urechi ale înotătorilor, cât și cutanat. 

 

 

4.EXTRACTUL DIN SEMINȚE DE GREPFRUIT 

Raportat ca un antibiotic cu efecte ridicate, având proprietăți 

antibacteriene, poate fi utilizat într-o mare varietate în 

combaterea patogenilor din interiorul casei. 

Singurul impediment este că preparatul comercial conține 

chimicale, ce trebuie evitate. 

Dacă se dorește folosirea internă, se recomandă prepararea 

individuală, prin stoarcerea semințelor și pulpei și 

amestecarea lor cu glicerină. 

 

 

 

 

 

 

 

5.USTUROIUL 

Este cel mai uzitat și poate combate bacterii, fungi, viruși, fără 

a deranja flora intestinală. 

Are proprietăți de a elimina din organism metale grele. 

Se comportă ca un probiotic. 

Acționează ca un antioxidant puternic și veghează la protejarea 

ADN-ului. 

Protejează împotriva radiațiilor solare și a razelor solare.Luptă 

împotriva viermilor și paraziților.Benefic în digestie. 

Conține mulți nutrienți, vit.C, B1, B2, B3, minerale, calciu, folat, fier, magneziu, mangan, fosfor, 

potasiu, seleniu, zinc, phytochimicale etc. 

Dr.Natasha Campbel MD sugerează să folosim o căpățână întreagă atunci când are ca scop a fi 

antibiotic natural. 

Foarte bun în tratarea infecțiilor urechii, staphilococcus aurens și alte uzanțe externe. 

-1 cățel de usturoi zdrobit amestecat cu 1-2 linguri de ulei de măsline extravirgin. 

Se pune la macerat 30 min după care se strecoară, se încălzește la baine marine și se pun câteva 

picături în urechi .Se poate utiliza și la copii și poate fi utilizat în controlul cerii din ureche. 

 



 

6.GHIMBIR 

De ce în timpul mesei cu sushi se folosește 

ginger (ghimbir)? 

Pentru că este un antibiotic natural 

străvechi folosit împotriva otrăvirii 

alimentare. 

Distruge salmonella, listeria, 

camphilobacter, previne acidul gastric, 

calmează indigestia când mâncarea e prea 

grea. 

Un tonic făcut din ghimbir, piper cayenne 

si usturoi este un puternic antibiotic bun de 

luat cu tine și în călătorii.  

MASTER TONIC natural antigripal și 

antiviral(thehealthyhomeeconomist.com). 

 

7.EXTRACT DIN FRUNZE DE MĂSLIN 

Știm beneficiul uleiului de măsline 100% 

natural, dar mai puține lucruri știm despre 

extractul frunzelor de măslin. 

Există o teorie că la 1800 cu acest extract 

ar fi fost tratată malaria. 

E bun în scăderea febrei dar și în alte boli 

severe. 

Cercetările olandezilor arată că acidul 

elenolic, component al oleuropein, acoperă 

un spectru larg, ca antibiotic natural. 

Luptă împotriva bacteriilor,virușilor dar și 

împotriva fungilor. 

Pentru tratarea Candida se pot lua 2 

capsule de 500 mg. cu conținut de extract 

de frunze de măslin de 3-4 ori pe zi de 

preferat in timpul mesei susține Dr. 

Hoffman Medical Director al Centrului 

Hoffman NY.City. 

 

8 TURMERIC 

 

Condiment din bucătăria indiană, folosit în 

tratamentul holistic de sute de ani este un 

antiinflamator care împreună cu curcumin 

imunizează fantastic organismul spune Dr. 

Kelly Brogan MD remediu folosit de ea în 

practica sa holistică. 

Tratează Helicobacterpilori în ulcer 

gastrointestinal obișnuit, rezolvă orice 

probleme gastrice datorate infecțiilor,rezolvă 

alergii de tip rinită si febra fânului. 

Ca antibiotic natural, Dr. recomandă de la 400-600 mg.de trei ori pe zi. 

 

 



9.ECHINACEEA 

 

Plantă utilizată în tratarea 

multor infecții și subiect larg 

dezbătut în cadrul 

cercetărilor științifice. 

Ajută în lupta contra 

infecțiilor obișnuite cât și 

cele respiratorii, gripa, tract 

urinar infecțios, herpes 

genital, infecții vaginale, 

septicemie, boli gingivale, 

amigdalite, infecții cu 

streptococi,sifilis, febră 

tifoidă, malarie,difterie. 

În accepțiunea Dr.Sears MD 

sugerează la adulți 300 mg. 

de trei ori pe zi, pentru copii 

peste 6 ani, jumătatea dozajului, iar sub 6 ani, un sfert din tratamentul adultului. 

 

10.MIERE DE MANUKA 

 

Folosită încă din antichitate împotriva infecțiilor, 

din toată mierea planetei cea mai bună provine din 

Noua Zeelandă dar să te asiguri că nu a fost 

niciodată încălzită.  

Autorul articolului care sugerează utilizarea mierii 

recunoaște că a folosit-o cu succes la unul din copiii 

lui, într-o boală asociată alăptării la sîn. 

A evitat excelent uzarea de antibiotice de sinteză. 

Conform Dr. Mercola (Mercola.com) în tratarea 

clinică s-a descoperit că mierea de manuka luptă 

împotriva a 250 de tipuri de bacterii incluzînd:Methicillin-resistant Staphilococcus 

aurens,Methicillin-sensitive Staphilococcus aurens,Vanconeycin-resistent enterococci, 

Helicobacterpilori ce poate cauza ulcer stomacal. 

Ce este grozav este că e un aliment benefic atât extern cât și intern, cu beneficii în lupta contra 

bacteriei care atacă placa dentară. 

 

11.PAN D’ARCO 

 

Folosirea frecventă a antibioticelor duce la formarea unui 

fungus numit candida. 

Pan D’arco este o iarbă foarte eficientă în combaterea ei 

cât și un bun reductor al poftei de zahăr care vine odată cu 

această afecțiune. 

Pentru tratarea candidei trebuie consumate multe 

probiotice(alimente sau suplimente)pentru redobândirea 

controlului florei intestinale. 

Pan D’Arco, folosit de sute de ani pentru a contracara 

creșterea fungilor, se folosește în mod special sub formă 

de ceai cu un gust nu tocmai plăcut, dar acceptabil pentru o cură de câteva săptămâni. 

Excelent după o vacanță cu o alimentație greoaie sau după o rundă de antibiotice. 


