
I vårt vardagsliv påverkas vi ständigt av olika former av 
stress. Det kan vara i vårt jobb, när vi tränar eller tävlar, 
äter felaktig mat, sover för lite, utsätts för olika fysiska 
påfrestningar i form av t.ex. värme eller kyla och inte minst 
biologisk påverkan i form av olika sjukdomar eller åldrande. 
För mycket stress kan i längden ge upphov till skador. Ett 
dagligt intag av Aurora Adapt Performance & Recovery kan 
bidra att skydda din kropp, ger ökad prestationsförmåga 
och förbättrad återhämtning. 

Kosttillskottet Aurora Adapt Performance & Recovery 
innehåller adaptogenerna maralrot, rysk rot, rosenrot 
och schisandra. Adaptogeners främsta egenskap är att 
hjälpa kroppen att hjälpa sig själv. De stimulerar vårt 
försvar mot den påverkan som uppstår på cellnivå, när vi 
utsätts för stress. Den återställande funktionen är tydlig 
och väldokumenterad och adaptogener intas med fördel 
inför fysisk eller psykisk krävande uppgifter. Med hjälp av 
adaptogener kan du bli ditt bästa jag.
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NATURENS INTELLIGENTA SKAFFERI 
På 40-talet lyckades läkemedelsindustrin i väst att utveckla 
det första penicillinet och det första kortisonet. Detta var stora 
genombrott som gjorde att man nu kunde bota flera bakteriella 
sjukdomar som tidigare varit dödliga. Genombrottet bidrog till 
att vitaminerna och näringsforskningen kom i skymundan och 
läkemedelsindustrin började växa sig allt starkare.

I öst hade man inte hunnit med i västvärldens forskning och 
snabba utveckling av läkemedelsindustrin. Forna Sovjet beslöt 
sig för att göra en satsning på en helt egen inriktning och 
började systematiskt att studera traditionella medicinalväxter 
och undersöka vad naturen hade att ge. En målsättning var att 
hitta kategorier av växtämnen som kunde stärka och förbättra 
prestationen hos den arbetande befolkningen.

Alla folkmedicinska recept och örter samlades in från den 
jättestora kontinenten, vilket kom att omfatta över tusen växter. 
Experter och forskare fick sedan stegvis välja ut de växter som 
var mest intressanta och dessa studerades mer ingående. Man 
fann att extrakt av vissa växter inte bara ökade motståndskraften 
under fysisk ansträngning, utan även kunde öka motstånds-
kraften mot vissa infektioner och toxiska ämnen. Forskningen 
involverade ett hundratal olika universitet och medicinska 
institutioner. 

Efter ett par decenniers forskning slutade det med ett urval av 
en handfull växter som kom från karga hårda levnadsmiljöer. 
Dessa växter uppfyllde kraven för att få kallas adaptogener. 

Adaptogener är nu en egen klassificerad kategori av växter 
och godkänt av både EU:s European Medical Agency och 
amerikanska Food and Drug Administration (FDA).

För att en växt ska få räknas som adaptogen ska den öka 
kroppens allmänna förmåga till anpassning och därmed dess 
motståndskraft. Den ska ha en normaliserande verkan på 
kroppens funktioner och den skall vara oskadlig både på kort 
och lång sikt.

Adaptogener kallas således den kategori av växter 
som innehåller bioaktiva substanser vilka påverkar 
våra celler. De har förmåga att normalisera och stärka 
kroppsliga funktioner och system, då dessa utsätts för 
olika typer av stress. 



SCHISANDRA är en växt med små röda 
bär som har sitt ursprung i östra Asien. 
Växten som även kallas för fjärilsranka,  
främjar kroppens anpassningsförmåga 
till krävande situationer. Schisandra har 
traditionellt använts i perioder av stress och 
känslor av utmattning och trötthet.

Denna adaptogena växt bidrar även till fysisk 
och mental återhämtning, tas upp snabbt i 
kroppen och har en långsam nedbrytning. 

MARALROT är en adaptogen som växer i 
subalpina zoner och på alpina ängar. Den 
fungerar återställande för underhåll av 
kroppens funktioner och stimulerar mental 
arbetsförmåga.

RYSK ROT kallas även för Sibirisk Ginseng. 
Roten och bladen används för att skydda 
kroppen mot stress och trötthet. Rysk rot 
bidrar till adaptogen aktivitet samt hjälper 
till under återhämtning.

ROSENROT trivs bäst i kallare klimat 
och växer bland annat i våra svenska fjäll. 
Den har en lång tradition som växtbaserat 
läkemedel för att minska oro, trötthet samt 
för att öka energi och välbefinnande.

AURORA ADAPT PERFORMANCE & RECOVERY 
INNEHÅLLER EXTRAKT FRÅN FYRA ADAPTOGENA VÄXTER
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Under 2004 genomfördes en dubbel-blind och place-

bokontrollerad Fas III-studie på 60 kvinnor och män med 

lunginflammation. Deltagarna i studien, som var mellan 

18 och 65 år gamla, delades med hjälp av lottning in i 

två lika stora grupper. Båda grupperna behandlades 

med antibiotika samt slemlösande och luftrörsvidgande 

medicin. För den ena gruppen förstärktes behandlingen 

med adaptogener, medan den andra gruppen fick ett 

likadant, men verkningslöst, placebo-preparat. 

7b
   När patienternas välbefinnande undersöktes, enligt Världshälso- 

organisationens livskvalitetsindex WHOQOL, mådde de patienter som 
behandlats med adaptogener märkbart bättre än de som fått placebo. 
De försökspersoner som behandlats med adaptogener känner sig märk-
bart friskare nästan två dagar tidigare än de som bara fått placebo.

7b

7a
   Patienter som behandlades med adaptogener uppvisade klart bättre 

resultat på prov som testade mental uthållighet och effektivitet. 

7a

Snabbare tillfrisknande

Resultat
Forskarna mätte bland annat hur både den mentala 

prestationsförmågan och den upplevda livskvaliteten 

förbättrades med respektive utan adaptogener. Den 

mest slående skillnaden mellan de båda grupperna var 

att de som fått förstärkt behandling med adaptogener 

återhämtade sig, från den akuta fasen, i genomsnitt två 

dagar tidigare än de som fått placebo. Dessutom upp- 

visade adaptogen-gruppen bättre resultat både när det 

gällde mental prestationsförmåga och välbefinnande, 

se figur 7a och 7b nedan. [Se referens 4, sid 10.]
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LIVSLÄNGDSSTUDIER  
Ett flertal studier av hur livslängden påverkas av adaptogener har gjorts 
på maskar, möss och råttor. Rundmasken C. elegans (Caenorhabditis 
elegans) lämpar sig särskilt väl för sådana undersökningar, eftersom 
dess maximala livslängd är ca tre veckor.

Kurvorna visar hur livslängden för C. elegans ökar vid en dos på 100 µg/ml. 
Den maximala livslängden påverkades inte.

ADAPT-S – DEN MEST EFFEKTIVA KOMBINATIONEN 
Aurora Adapt Performance & Recovery bygger på upptäckten 
av en synergieffekt mellan adaptogena ämnen och pantoten- 
syra (B5). Man skulle förenklat kunna säga att 1 + 1 = 3, dvs 
kombinationen ger större verkan än summan av delarna. Denna 
vetenskapliga studie blev internationellt uppmärksammad 
och publicerad i Global Medical Discovery.

Detta kosttillskott kan intas i förebyggande syfte, före träning 
och tävling, inför ett viktigt möte eller om du känner dig 
orkeslös och behöver extra energi. Ta två kapslar en timme 
före aktivitet. Vid extra behov, dubbla dosen.

För att uppnå maximal effekt av kosttillskottet Aurora Adapt 
Performance & Recovery är en mångsidig och balanserad kost 
samt en hälsosam livsstil viktig. Adaptogener skiljer sig från 
andra uppiggande medel och ska inte sammanblandas med 
onaturlig och otillåten doping.

B-VITAMINER

Det finns åtta olika B-vitaminer; tiamin (B1), riboflavin 
(B2), niacin (B3), pantotensyra (B5), pyridoxin (B6), 
biotin (B7), folsyra (B9) och kobalamin (B12). Det är 
livsnödvändigt att vi får i oss alla dessa B-vitaminer i 
tillräckliga mängder för att kroppens ämnesomsättning 
(metabolism) ska fungera.

Aurora Adapt Performance & Recovery innehåller 
Pantotensyra (vitamin B5) som bidrar till att minska 
trötthet och utmattning. Den exklusiva formulan är 
även förstärkt med B6, B2 och B1, som alla bidrar till 
en normal energiomsättning.

SNABBARE TILLFRISKNANDE  
En studie på lunginflammationpatienter visade att de personer som 
fick sin behandling förstärkt med adaptogener, visade bättre resultat 
både när det gällde mental prestationsförmåga och välbefinnande.

De försökspersoner som behandlats med adaptogener kände sig märkbart 
friskare nästan två dagar tidigare än de som bara fått placebo.



STOR IDROTTSSTUDIE 
2015 publicerades en sex månader lång klinisk prövning i 
tidskriften Journal of Athletic Enhancement. Totalt 215 aktiva 
idrottare inom sporter som kräver styrka såväl som fysisk och 
mental uthållighet (brottning, friidrott, ishockey, fotboll, judo 
och basketboll) deltog i denna mycket omfattande vetenskapligt 
randomiserade, placebokontrollerade och dubbelblinda studie.

Huvudsyftet med studien var att studera vad en månads 
dagligt intag av det patenterade extraktet ADAPT-S 
(Aurora Adapt Performance & Recovery) har för effekter på

återhämtning och prestationsförmåga i samband med hård 
tävlingsförberedande träning. Ett stort antal fysiska och 
mentala tester genomfördes under studiens gång och ett antal 
blodparametrar analyserades.

Resultat av studien visade att fyra veckors dagligt intag av 
Aurora Adapt Performance & Recovery ökade idrottsmännens 
kapacitet att klara fysisk och mental påfrestning samt 
minskade återhämtningstiden. Upplevd stress, trötthet, nedsatt 
koncentration och impulsivitet minskade märkbart. Detta 
resulterade i en ökad ork och ett bättre resultat på tävlingar.



... ger bättre hälsa. Kroppen normaliseras 
och balanseras, vilket gör att vi mår bättre. 

... är överlägsna alla andra medicinalväxter 
när det gäller att möta stress och anpassa 
(adaptera) oss till påfrestningar.

... återställer och ökar den fysiska och 
psykiska energin samt förbättrar den fysiska 
och psykiska uthålligheten.

... förbättrar minnet, skyddar hjärna och 
nervsystem samt kompenserar för effekter 
av sömnbrist.

... lindrar oro och mild depression.

... stärker immunförsvaret och kroppens 
försvar mot vissa typer av fria radikaler via 
andra mekanismer än vad antioxidanter 
gör. Förbättrar energiförsörjningen till 
kroppens celler.  

... ökar stresstoleransen och gör så att alla 
organ får tillräckligt med energi för att 
fungera, även under stress.

... har uppiggande effekterna som liknar 
koffein, men med betydligt längre verk-
ningsgrad och utan koffeinets biverkningar. 
Adaptogener ger en jämnare effekt under 
längre tid samtidigt som sinnena skärps 
och motoriken förbättras. #auroraADAPT  #AURORAOPTIMAL

AURORA ADAPT PERFORMANCE & RECOVERY är ett kosttillskott 
med B-vitaminer och växtextrakt som riktar sig till dig som vill förbättra 
din prestation samt få en snabbare återhämtning. Detta kosttillskott 
kan intas i förebyggande syfte, före träning och tävling, inför ett viktigt 
möte eller om du känner dig orkeslös och behöver extra energi.

Uthållighet och stöd under stress

Prestation och återhämtning

Adapt-S patent

100% vegansk

Aurora Adapt Performance & Recovery har en snabbverkande effekt. 
Du märker skillnad redan efter cirka en timme.

INNEHÅLLER ADAPTOGENER SOM...


