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NYTTIGE TIP
til et stærkt immunsystem hele året



Når dit immunsystem fungerer optimalt, 
hjælper det med at holde dig sund og rask.

SÅDAN FUNGERER 
IMMUNSYSTEMET
Hvorfor bør jeg støtte mit immunsystem 
hele året og ikke kun i vintermånederne?
Funktionen af dit immunsystem er meget kompleks. Det består af tre forsvarslag. 
Og der er forskellige måder, du kan støtte det på.

Fysisk barriere
Immunsystemets 1. forsvarsværk

Hurtig reaktion
Immunsystemets 2. forsvarsværk

Intelligent reaktion
Immunsystemets 3. forsvarsværk 

Hvad er det?
Huden, slimhinder, spyt, tårer, 

tarmvægge og vigtige immunceller i 
tarmsystemet.

Hvad er det?
Hvide blodceller og 

andre indre mekanismer. 

Hvad er det?
Det er superhelte, der 

varetager dit immunsystems 
reaktioner.

IMMUNSYSTEMETS TRE FORSVARSLAG

Pas på dit immunsystem uanset årstiden med 
immunsystemstøttende ernæring, motion og gode søvnvaner 
kombineret med næringsstoffer fra særligt udvalgte kosttilskud.

Hvordan fungerer det?
Det fungerer som et skjold, 

der beskytter dig mod de ydre 
omgivelser.

Hvordan fungerer det?
Det er ligesom et beredskabshold, 

der altid er klar til at gribe ind, 
hvis der opstår en helbredstrussel. 

Hvordan fungerer det?
Dine superhelte finder ud af den 

rette måde at støtte dit helbred på i 
alle situationer. Desuden har de en 

”immunforsvarshukommelse” og ved, 
hvad de skal gøre, næste gang det 

samme sker.

Produkterne i Immunity Support Journey 
er særligt udvalgt i samarbejde med 
Dr. Francesco Avaldi, Nutriway™ 
Nutrition Consultant og praktiserende 
læge samt ekspert i sportsernæring med 
en kandidatgrad i vegetarisk diætetik.



Citrusfrugt
Citrusfrugt indeholder C-vitamin. Gør appelsiner, 
grapefrugt og citroner til en del af kosten, og få 
C-vitamin på flere forskellige måder.

Tip: Kom citron i skiver i vand eller mineralvand med 
brus, eller spis en appelsin mellem måltider.

1
Ingefær
Denne skarpt smagende rod er velegnet 
som frisk smagstilsætning til karryretter, 
supper og smoothies samt varme 
og kolde drikke. Ingefær bidrager til 
kroppens naturlige forsvar.

2
Kiwi
Kiwifrugt har et højt indhold af 
immunsystemstøttende C-vitamin. 
Vidste du, at én kiwifrugt indeholder mere 
C-vitamin end en appelsin?

Tip: Spis dem som mellemmåltid, eller kom 
dem i din morgen-smoothie.

3
Spinat
Har et højt indhold af C-vitamin og 
betacaroten, som kroppen kan omdanne til 
immunsystemstøttende A-vitamin. Spis så vidt 
muligt frisk (ikke tilberedt) spinat for at bevare 
næringsindholdet. Kan kommes i salater eller 
blendes med i en frisk grøn smoothie.

4
Gurkemeje
Gurkemeje hjælper med at holde immunsystemet 
effektivt og har antioxidante egenskaber. Dette gyldne 
krydderi indeholder en høj koncentration af kurkumin, 
som giver den markante farve. Gurkemeje blandet i 
havremælk kaldes den gyldne drik. Denne drik har 
været en del af indisk kultur i århundreder. Der kan 
også anvendes veganske mælkeerstatninger.

5

IMMUNSYSTEMSTØTTENDE 
ERNÆRING
Eksempler på immunsystemstøttende 
fødevarer:

Frugt, grønsager, urter og krydderier er et vigtigt element i 
immunsystemstøttende kost, fordi de indeholder vitaminer, mineraler 
og phyto-næringsstoffer, som støtter kroppens immunforsvar.

Dr. Francesco Avaldi
Nutriway Nutrition Consultant

Ekspertens tip



Immunsystemstyrkende smoothie 

Nemme opskrifter med næringsstoffer til at støtte 
dit immunsystem

Immunsystemstyrkende 
smoothie
INGREDIENSER:

+ 3 appelsiner (eller blodappelsiner), 
pillet og hakket
+ 2,5 cm stykke frisk ingefær, skrællet 
og hakket eller finrevet
+ 2,5 cm stykke frisk gurkemeje, 
skrællet og hakket eller finrevet
+ 100 ml vand
+ 1 portionspose Nutriway™ Immunity 
Support/Immunitetsstøtte

TILBEREDNING:

1. Kom appelsiner, ingefær, gurkemeje, 
vand og Nutriway Immunitetsstøtte-
pulveret i en blender. 

2. Blend til en jævn konsistens.

IMMUNSYSTEMSTØTTENDE 
ERNÆRING

Benyt en robust blender 
til at lave super smoothies.

Regnbuesalat
INGREDIENSER:

+ 250 g gulerødder, skrællet og 
skåret i 1 cm stykker
+ 370 g blomkål, i små buketter
+ 285 g broccoli, i små buketter
+ 225 g pære, udkernet og skåret 
i 1 cm stykker
+ 250 g rødbede, skrællet og 
skåret i 1 cm stykker
+ 100 ml olivenolie
+ 30 ml æblecidereddike
+ 1 moden mango, skrællet og 
skåret i skiver
+ Saften af 1 limefrugt
+ 1 skalotteløg, afskallet og i 
tynde skiver
+ 1 tsk. salt
+ ½ tsk. sort peber
+ 30 g koriander finthakket

TILBEREDNING:

1. Bland gulerødder, blomkål, 
broccoli, pære og rødbeder, 
som du har klargjort, fx i den 
store blandeskål fra iCook™.

2. Sådan laver du dressingen: 
Blend olivenolie, æblecidereddike, 
mango, limesaft, skalotteløg, 
salt, peber og koriander i en 
foodprocessor eller blender. Blend 
5-6 gange. Dernæst pisker du de 
øvrige ingredienser i dressingen, 
indtil den er godt blandet.

3. Hæld dressingen over 
grønsagerne og frugten, 
bland det godt, og server.

+ Start dagen med en Grøn sundhed-smoothie

+ Snup en delikat næringsrig Californisk quinoaskål til frokost 

+ Brug for et lækkert mellemmåltid? Prøv en Blandet nøddebowl

Regnbuesalat



EKSEMPEL PÅ DAGLIGE 
MÅLTIDER OG KOSTTILSKUD
Kvikguide til immunsystemstøttende vitaminer i kosten

Den daglige måltidsplan anbefaler 3 hovedmåltider og 2 mellemmåltider hver dag. Derved:
+ Får kroppen den energi, den skal bruge til en aktiv livsstil
+ Fordeles kalorieindtaget jævnt i løbet af dagen, og overspisning sidst på dagen kan undgås
+ Holdes blodsukkerniveauet i balance

GOD FROKOST
som f.eks. en sund bowl, salat eller et varmt måltid med den rette balance 
mellem grøntsager, proteiner og komplekse kulhydrater og sunde 
fedtstoffer

Nutriway Vitamin C 
Plus

Nutriway™ 
Immunitetsstøtte

Smoothie

1 glas 
vand

Mysli

Suppe 

LET AFTENSMAD
som f.eks. en sund bowl, salat eller et varmt måltid 
med den rette balance mellem grøntsager, proteiner 
og komplekse kulhydrater og sunde fedtstoffer

Nutriway All Plant 
Protein Powder 
(1 skefuld)

FROKOST

MELLEMMÅLTID 
FORMIDDAG

MORGENMAD

AFTENSMAD
ELLER

ELLER

Nødder Yoghurt

MELLEMMÅLTID 
EFTERMIDDAG

Det er en god idé at lade 
plantebaseret protein indgå i 
mellemmåltidet om formiddagen 
eller eftermiddagen

FØR 
MORGENMAD

Sæt Nutriway Immunitetsstøtte på 
natbordet, så du husker at tage det, 
når du vågner, inden morgenmaden



FYSISK AKTIVITET

Træning, mens du 
laver kaffe
Hvis du laver kaffe eller te, kan du 
træne, mens du venter på, at vandet 
koger/kaffen løber igennem 
maskinen. Stræk dig, hop, jog, 
eller dans rundt, mens du venter!

Når ugen er omme, 
kan du se dig i 
spejlet og smile med 
et anerkendende: 
”Godt gået!"

Noget af det bedste, du kan gøre for din sundhed, er at 
støtte dit immunsystem forebyggende. Her kan du se, 
hvad du skal vide. Fysisk aktivitet hjælper immunsystemet med 
at finde og dræbe patogener på kort sigt og mindsker risikoen 
for infektioner på lang sigt.

Bevæg dig mere
Regelmæssig aerob træning 
med moderat intensitet, som 
f.eks. gang, løb eller cykling, i 
150 minutter om ugen kan give 
immunsystemet den støtte, det 
har brug for. Så på med din bedste 
playliste, tag en flaske vand med, og 
snup en hurtig gåtur i lokalområdet 
eller en cykeltur i parken.

Start forsigtigt
Hvis du har brug for at starte med 
noget mindre krævende, kan du 
kaste noget blødt, f.eks. en sok eller 
et halstørklæde, op i luften og gribe 
det igen gentagne gange. Kast fra 
den ene hånd til den anden, fra hofte til 
hofte, først i urets retning så modsat.

Belønningen for 
din træning
Efter den første uge kan du opleve den 
gode fornemmelse i kroppen. Efter to 
uger kan du mærke den positive 
ændring i dit energiniveau og på 
dine muskler – og inden i dig selv. 
Prøv at gentage dine mikrotræninger 
i løbet af dagen, når det passer dig, 
eller forsøg at gøre det til en daglig vane 
(f.eks. så snart du vågner).

Bevæg dig til musik 
Vælg en glad sang at danse til, eller 
gentag bevægelser i takt til rytmen. 
Eller du kan starte med let bevægelse 
og derefter gå til den de næste 
1-2 minutter med en mere krævende 
øvelse, f.eks. armbøjninger, for så at 
lave lettere øvelser igen, mens sangen er 
ved at slutte.



GOD SØVN
Sød søvn er godt for immunsystemet
Søvn er noget af det vigtigste for en stærk krop og sjæl. En god nats 
søvn kan give et energi-boost her og nu, men det, der for alvor er sundt 
for helbredet, er at få god søvn regelmæssigt. Søvn er vigtigt for 
ethvert menneskes helbred og velbefindende og kan hjælpe kroppens 
immunsystem og er sundt for ens hjerte, vægt, sjæl og meget andet. 

Læg en soveplan
Læg en soveplan, der passer dig, og følg en 
rutine efter de tidspunkter, hvor du falder i søvn 
og vågner hver dag (også i weekenden!). Det giver 
dig bedre søvn-/opvågningscyklusser, når du 
følger din rutine, fordi kroppen ved, hvad den kan 
forvente og hvornår. 

Få tingene fra hånden i dagtimerne
Energidykket i løbet af dagtimerne er en realitet, men du bør 
modstå trangen til en lur og gemme søvnen til sengetid. 
Hvis du føler dig træt og har brug for ny energi, bør du kun 
snuppe en lur på højst 20 minutter i løbet af dagen.

Find din sengetidsrutine
Find den sengetidsrutine, der fungerer godt for dig, 
mens du gør klar til at gå i seng. Det kan være en 
beroligende hudplejerutine om aftenen, en bog eller 
beroligende musik, eller en kop kamille- eller lavendelte, 
fordi disse urter er kendt for at hjælpe med at slappe af 
og få sund søvn.

Slap af mentalt
Lige som en lyskontakt kan du slå hjernen fra om 
aftenen ved at gøre ting, der er beroligende. 
Få tankerne ud af hovedet og bliv bedre til at sove ved 
hjælp af afslapningsteknikker, f.eks. meditation og 
vejrtrækningsøvelser eller et varmt bad, bruse- eller fodbad. 
Undlad at bruge elektroniske enheder inden sengetid.

En stor middag, hyggespisning sent om aftenen, en aftencocktail 
eller selv lidt for mange kopper te kan alt sammen påvirke, hvor 
godt man sover. Pas på med, hvad du spiser og drikker i 
timerne inden sengetid; gå ikke i seng med sultfornemmelse og 
heller ikke overmæt.

Luk køkkenet om aftenen 
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KOSTTILSKUD TIL DIG 
Støt dit immunsystem hele året

Nutriway 
Vitamin C Plus 
Extended Release

• Førsteklasses blanding 
af L-ascorbinsyre, 
acerolakirsebærkoncentrat 
samt grapefrugt, mandarin- 
og citronkoncentrat. 

• Denne specialblanding 
frigiver C-vitamin 
langsomt over en 
ottetimers periode, 
så optagelsen optimeres 
i kroppen.

Nutriway All 
Plant Protein

• Indeholder proteiner med alle 
ni essentielle aminosyrer i 
fuld balance uden uønskede 
tilsætningsstoffer, 
som f.eks. smags- eller 
farvestoffer. 

• Dette kosttilskud er et 
vegetarvenligt og nemt 
fordøjeligt alternativ til 
traditionelle proteinkilder 
såsom rødt kød, ost, 
æg og sødmælk.

Nutriway 
Immunity Support/
Immunitetsstøtte™

• Indeholder B6- og 
B9-vitamin til at støtte 
immunsystemet2 og 
positivt humør3. 

• I hver portionspose med dette 
velsmagende, hurtigt opløst 
pulver er der 6 milliarder 
mælkesyrebakterier 
fra 2 videnskabeligt 
veldokumenterede 
bakteriestammer.

Bestillingsnr. 315562

YEAR-ROUND VITAMIN 
IMMUNITY-PRODUKTSÆT1

1) C-vitamin, B6-vitamin og folsyre (B9) bidrager til immunsystemets normale funktion.
2) B6-vitamin og folsyre (B9) bidrager til immunsystemets normale funktion.
3) B6-vitamin og folsyre (B9) bidrager til normal psykologisk funktion.

Få mere at vide på 
www.amway.dk/DestinationWellbeing/
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Kids 
Immunity 

Support 
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EKSTRA STØTTE TIL 
IMMUNSYSTEMET, NÅR 
ÅRSTIDERNE SKIFTER

SEASONAL IMMUNITY 
SUPPORT-PRODUKTSÆT

KIDS IMMUNITY 
SUPPORT-PRODUKTSÆT

Bestillingsnr. 314245

Bestillingsnr. 294854

C-vitamin, D-vitamin, B6- 
og B9-vitamin bidrager 
til immunsystemets 
normale funktion. Hvert af 
produkterne støtter cellerne 
på forskellige måder.

Nutriway Chewable 
Multivitamin
Indeholder elleve vitaminer, 
betakarotin og tre mineraler, 
herunder D-vitamin og calcium, der 
er nødvendigt for normal knoglevækst 
og udvikling af knogler hos børn.

Nutriway Chewable 
Acerola C
Indeholder masser af C-vitamin fra 
Nutriway-acerolakoncentrat af høj
kvalitet, der bl.a. bidrager til 
immunsystemets normale funktion.
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Nutriway™ Daily – bestillingsnr. 106540
+ C-vitamin, som bidrager til immunsystemets 
normale funktion
+ E-vitamin og B2-vitamin, som bidrager til at 
beskytte cellerne mod oxidativt stress

Nutriway Vitamin C Plus Extended 
Release – bestillingsnr. 109741
+ C-vitamin, som bidrager til immunsystemets 
normale funktion.

Nutriway™ Immunity 
Support/Immunitetsstøtte 
– bestillingsnr. 120571
* B6- og B9-vitamin 
(folsyre), som bidrager 
til immunsystemets 
normale funktion 
+ De bidrager desuden 
til normal psykologisk 
funktion. Det vil 
sige, at de støtter 
positivt humør!

Nutriway™ Vitamin D Plus – 
bestillingsnr. 119797
+ D-vitamin, som bidrager til immunsystemets 
normale funktion.
+ Desuden bidrager det til vedligeholdelse af 
normale knogler, tænder og muskelfunktion

Vælg dette produkt: 
Hvis du, selvom du 
forebygger, vil have ekstra 
tilskud til kosten.

Nutriway™ Immunity 
Support/Immunitetsstøtte – 
bestillingsnr. 120571 
Vælg dette produkt: Hvis du vil støtte dit 
immunsystem på farten med et hurtigt 
smeltende, velsmagende pulver i portionsposer, 
der kan tages alene eller sammen med mad 
eller drikkevarer.

Vælg dette produkt: Hvis du vil 
støtte dit immunsystem på 
farten, med næring for hver 
velsmagende slurk til kroppens 
naturlige immunforsvar. 

Nutriway™ Garlic – 
bestillingsnr. 109705
+ Hvidløg bidrager til 
immunsystemets normale 
funktion 
+ Det bidrager desuden til 
vedligeholdelse af et normalt 
kolesterolniveau.

Vælg dette produkt: Hvis du synes, 
at du kan have brug for ekstra 
støtte i de årstider, der sætter 
immunsystemet på prøve.

Vælg disse produkter: Hvis du har 
brug for en effektiv daglig basis til 
dit immunsystem, fordi du ved, at der 
til trods for, at du gør dit bedste for at 
leve sundt, stadig kan være 
ernæringsmæssige mangler.

DET RETTE PRODUKT TIL 
HVERT BEHOV
Hvad skal du vælge? Sørg først for ”basisstøtten til 
immunsystemet”, gå dernæst efter ”immunitetsstøtte 
til ”årtidsfølsomhed”, når årstiderne skifter, og vælg 
”særligt styrkende tilskud til immunsystemet”, 
når behovet melder sig.
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PASSER DU PÅ DIT 
IMMUNSYSTEM?
Se hverdagens grundelementer nedenfor, 
og kryds felterne af, alt efter om de 
er en del af din daglige rutine:

Spis sundt
Velbalanceret og varieret kost er vigtigt for både dit mentale og fysiske velvære. Ud over at spise mindst 5 portioner 
(fortrinsvis årstidens) frugt og grønt hver dag bør vi også spise dem i 5 forskellige farver. Disse farver skyldes 
phyto-næringsstoffer, som er plantebestanddele, der fremmer deres vækst og beskytter planter mod sygdomme.

God søvn
Dit immunsystem har brug for sund søvn. De fleste voksne har brug for at sove 7-9 timer om natten. Overhold faste 
sengetider, vær aktiv i løbet af dagen, drop koffein og alkohol lige inden sengetid, hold soveværelset køligt, og tag 
dig tid til at koble af inden sengetid. Husk at lægge elektroniske enheder til side, inden du går i seng. 

Morskab
Latter er den bedste medicin. Der er oven i købet noget, der tyder på, at det kan få immunsystemet til at fungere 
bedre både på kort og på lang sigt. Det er ikke endeligt dokumenteret, men en sund latter skader aldrig!

Motion
Hvad enten du foretrækker en gåtur, løbetur eller alt derimellem, er det vigtigt at holde sig aktiv for at slippe af med 
skadelige bakterier i lunger og luftveje, hvilket hjælper med at forebygge bestemte sygdomme. Desuden øger det 
blodgennemstrømningen, styrker kroppens antistoffer og reducerer stresshormoner.

Vask hænder
Skyl bakterierne ud i afløbet, inden de kan true dit helbred. Vask hænderne med sæbe under rent, rindende vand i 
mindst 20 sekunder, og skyl sæben af. Brug håndsprit i løbet af dagen som en effektiv ekstraforanstaltning.

Afslapning
Lidt stress kan også være godt. Det hjælper nemlig kroppen med at forberede sig på udfordringer. Men hvis det står 
på for længe, kan det svække kroppens forsvarssystem. Undgå så vidt muligt stress ved at tage dig tid til at koble af 
og gøre de ting, du nyder.

Tænk positivt
Glade tanker får din krops forsvarsmekanismer til at fungere bedre. Gør de ting, du nyder, og se altid lyset for 
enden af tunnellen; også i svære tider.

Hvis du kan svare Ja til alle 7, 
passer du godt på dit immunsystem. 

Vær opmærksom på ovenstående regelmæssigt 
(ideelt set hver dag), så du kan følge med 
i, hvor godt du støtter dit immunsystem 
både på kort og på lang sigt.

Men uanset hvor godt man passer på, 
kan man lejlighedsvis få brug for ekstra 
ernæringsmæssig støtte til at holde 
immunsystemet velfungerende. Det er netop 
her, at kosttilskud kan hjælpe med at 
udfylde eventuelle mangler og passe bedre 
på dit immunsystem.



In Charge 
BUNDLE

Mama 
To be  
BUNDLE

Best age 
BUNDLE

FLERE LØSNINGER TIL DINE 
INDIVIDUELLE BEHOV
Med et stort udvalg af produktsæt til at hjælpe dig 
med at dække specifikke sundheds-, livsstils- og 
velværebehov

KOMBINATIONEN AF DISSE PRODUKTER GIVER DE 
NÆRINGSSTOFFER, SOM EN KROP I EN MODEN ALDER KAN 
HAVE BRUG FOR.

• ALL PLANT PROTEIN: Indeholder protein af høj kvalitet, 
suppleret med afbalancerede mængder af de ni essentielle 
aminosyrer.

• OMEGA-3 COMPLEX: EPA og DHA bidrager til normal 
hjertefunktion. DHA bidrager til at vedligeholde normal 
hjernefunktion og normalt syn. Denne gavnlige effekt opnås 
ved et dagligt indtag på 250 mg EPA og DHA

• COENZYME Q10: Indholder coenzymet Q10, da den 
naturlige koncentration heraf i kroppen falder med alderen.

Bestillingsnr. 305543

KOMBINATIONEN AF DISSE PRODUKTER GIVER 
KROPPEN VITALITET OG ENERGI.

• VITAMIN C PLUS: Indeholder C-vitamin, der bidrager 
til et normalt energistofskifte og immunsystemets 
normale funktion.

• VITAMIN B PLUS: Indeholder B2-vitamin (riboflavin), 
B3-vitamin (niacin), B5-vitamin (pantothensyre), 
B6- og B12-vitamin, som bidrager til et normalt 
fungerende energistofskifte og til at mindske træthed 
og udmattelse.

• OMEGA-3 COMPLEX: Indeholder omega-3 fedtsyrerne 
EPA og DHA, som bidrager til normal hjertefunktion.* 

Bestillingsnr. 294545

MED KOMBINATIONEN AF DISSE 
PRODUKTER STØTTER DU DIN KOST 
UNDER GRAVIDITET**

• IRON FOLIC PLUS: indeholder folat, 
som bidrager til vævsvækst under 
graviditet.

• CALMAGD PLUS: indeholder calcium, 
som bidrager til at vedligeholde 
normale knogler.

Bestillingsnr. 294852

* Denne gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 250 mg EPA og DHA
** Gravide og ammende kvinder bør kontakte egen læge inden brug af kosttilskud



SÅDAN! 
Nu har du gennemført Immunity 
Support Journey. Det er et stort 
skridt på din vej til velvære med 
Destination Wellbeing.

Tal med din Amway-
forretningsindehaver, og find 
ud af de mange muligheder for 
bedre velvære

Nu …
kan du glæde dig over resultaterne 
af din indsats og nyde livet fuldt ud 

Dernæst …
kan du overveje, hvilke andre 
aspekter af dit velvære og din 
livsstil, du gerne vil forbedre 

Ekspertens tip

Funktionen af kroppens immunsystem kan påvirke vores evne til at nyde livet og leve på 
den måde, vi ønsker. Det er vigtigt at støtte immunsystemet på alle de måder, vi kan, 
lige fra den mad og drikke, vi indtager, til vores fysiske og mentale aktivitet. Når du ved, 
hvor vigtigt immunsystemet er for, hvordan du har det og kan fungere, vil jeg opfordre dig 
til at finde den rette løsning til at støtte dit immunsystem og kunne nyde livet fuldt ud!

Dr. Francesco Avaldi
Nutriway Nutrition Consultant 


