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Kroppen arbetar ständigt för att skydda oss från bakterier, 
virus, svampar och främmande ämnen. Immunförsvaret 
städar upp i vävnader och tar hand om restprodukter. Risken 
för att drabbas utav infektioner och långvariga inflamma-
tioner ökar om immunförsvaret inte kan jobba som det ska.

Vid svår brist på energigivande och uppbyggande närings-
ämnen som protein, kolhydrater och fett, blir vårt immun-
försvar försvagat. Har vi brist på vitaminer och mineraler, 

så kommer olika biokemiska enzymberoende reaktioner 
som krävs för underhåll och funktion hos immunförsvaret 
att fungera sämre. 

I Aurora Immune hittar du i linje med modern forskning 
väl avvägda nivåer av zink och vitamin D. Till detta har vi 
lagt till ett urval av andra näringsämnen som alla har sin 
betydelse för immunförsvarets funktion – som magnesium, 
selen och vitamin E.

DIREKT RIKTAD MOT IMMUNFÖRSVARET 



MAGNESIUM

Magnesium bidrar tillsammans med kalcium till 
normal nerv- och muskelfunktion. Magnesium krävs 
även i en mångfald kemiska steg vid kroppens energi- 
och ämnesomsättning. Du får i dig magnesium när du 
äter bladgrönsaker, baljväxter, fullkornsprodukter kött, 
fisk, skaldjur och även när du dricker vatten. Vidare är 
tillräckligt med magnesium nödvändigt för kroppens 
stegvisa avgiftning när vi utsatts för skadliga ämnen.

Det är ovanligt att en produkt som är riktad för att stärka 
immunförsvaret innehåller magnesium. En anledning är 
att det krävs magnesium för att få vitamin D i aktiv och 
fungerande form. Således krävs även magnesium för ett 
fullödigt fungerande immunförsvar. 

SELEN 
Detta grundämne skyddar cellerna mot  
oxidativa skador av fria syreradikaler och 
bidrar  till ett förstärkt immunförsvar. 
Selen finns i jorden och då Sverige har en 
selenfattig mark, innehåller svenskodlade livsmedel låga 
selenhalter. Det kan därför vara svårt att få i sig tillräckligt av 
med födan i Sverige. För att vara på den säkra sidan kan det 
därför vara lämpligt med ett balanserat tillskott av selen.

VITAMIN E 
Detta vitamin är en antioxidant som främst skyddar de fettrika 
cellmembranen i våra vävnader och blodets kolesterol från 
skadliga fria radikaler. I kroppens syreberoenden ämnesom-
sättning bildas ständigt olika typer skadliga fria syreradikaler. 
Vi behöver då skydda oss genom ett naturligt ”rostskydd” eller 
antioxidativt försvar. I detta komplexa försvar utgör vitamin E 
ett tongivande skyddande ämne eller antioxidant i vävnadernas 
fett. Vitamin E hittar du exempelvis i nötter, vetegroddar, 
avokado, gröna bladväxter och i vegetabiliska oljor. 

Vitamin E är liksom vitamin A, D (och K) fettlösliga. För att vi 
ska kunna utnyttja dessa vitaminer krävs att vi samtidigt också 
får i oss fett. Inta därför Aurora Immune i samband med måltid.

VITAMIN D OCH ZINK HAR NÖDVÄNDIG CENTRALA OCH 
AVGÖRANDE FUNKTIONER I VÅRA IMMUNFÖRSVAR 

VITAMIN A 
För att immunförsvaret, synen, huden och slemhinnorna ska fungera normalt 
behöver du A-vitamin som också benämns retinol. I kosten kan vi få i oss detta 
fettlösliga vitamin via ägg, ost, matfett, lever och via förstadier (främst betakaroten) 
i många vegetabilier (exempelvis morötter) som i kroppen kan omvandlas till 
retinol. Vitamin A bryts ner vid matlagning i höga temperaturer, exempelvis 
stekning, fritering och mikrovågugn med hög värme.  

VITAMIN C  
Fungerar som en nödvändig vattenlöslig antioxidant och underlättar 
upptaget av järn från maten. Du hittar C-vitaminet i de flesta bär, 
grönsaker och citrusfrukter. Vitamin C bidrar till immunsystemets 
normala funktion.

Vitamin C krävs även vid uppbyggnaden av kroppens stödjevävnad kollagen som 
krävs för att hålla ihop vävnaderna och utgör en del i kroppens brosk och ben.

I Sverige är det inte ovanligt med olika grader av brist på zink 
och vitamin D. Våra mest överordnade immunförsvarsceller, 
T-cellerna, produceras i benmärgen men behöver utvecklas och 
mogna till fungerande T-celler i Thymus. Vid brist på zink så 
försämras den nödvändiga sista differentieringen (mognads-
fasen) av T-cellerna, vilket då kan försämra T-cellernas funktion 
och därmed immunförsvarets kapacitet. En bra zinkstatus är 
således nödvändigt för ett starkt immunförsvar.

För att kunna få ett välfungerande immunförsvar krävs det 
även att vi har tillräckliga vävnadskoncentrationer av vitamin D. 
En av detta hormonliknande vitamins funktioner är att ”väcka” 
inaktiva T-celler så att de kan ge instruktioner till andra delar 
av immunförsvaret. Detta sker genom att D-vitaminet binder 
sig till en receptor varvid signaler utlöses som aktiverar T-cellen 
från ”vilan” och får den att börja arbeta.



SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR EN GOD HÄLSA 
För ett välfungerande immunsystem är det 
utöver att få i sig rätt mängd näringsämnen 
även viktigt att röra sig regelbundet och 
mycket. Du får då ett bra flöde på lymfvätskan 
genom lymfkärlen och lymfkörtlarna, där flera 
av immunförsvarets viktiga och mest centrala 
funktioner äger rum. 

Immunförsvaret är ett högst energikrävande 
system som kräver ett starkt ”rostskydd” mot 
skadliga oxidativa processer. Du kan gärna 
och med fördel kombinera Aurora Immune 
med andra produkter som är stärkande för 
immunförsvaret som exempelvis Aurora Q10 
och vetenskapligt dokumenterad probiotika. 

Kosttillskott ska dock inte ersätta kosten. 
Försök att alltid sträva efter att äta en varierad 
och hälsosam kost med mycket frukt och grönt 
i största möjliga färgvariation. Se även till så att 
du får den sömn och vila som du behöver.

#auroraimmune  #AURORAOPTIMAL

AURORA IMMUNE är ett kosttillskott med bl.a. zink och vitamin D, 
näringsämnen som har stor betydelse för immunförsvaret. Vad man 
än har brist på för näringsämne så kommer det på något sätt att sänka 
immunförsvarets kapacitet. I Aurora Immune har vi valt ut ämnen som 
vi vet har centrala funktioner och som vi inte sällan har dolda brister på.

Motverkar dolda brister 

Med D-vitamin och zink

Välsmakande tuggtabletter

Stärker immunförsvaret 

Rekommenderad daglig dos för vuxna är två tuggtabletter per dag. 
Överskrid ej den angivna rekommenderade dagliga dosen.


