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Support 

JOURNEY

TA DEL AV VÅRA NYTTIGA TIPS
om hur du håller immunsystemet 
starkt året runt



När immunsystemet presterar optimalt 
hjälper det till att hålla dig frisk.

SÅ HÄR FUNGERAR 
IMMUNSYSTEMET
Varför ska jag stötta mitt immunsystem året 
runt, inte bara under vintermånaderna?
Ditt immunsystem är mycket komplext. Det består av tre olika försvarslinjer. 
Och du kan stötta det på flera olika sätt.

Fysisk barriär
immunsystemets första försvarslinje

Snabb reaktion
immunsystemets andra försvarslinje

Smart reaktion
immunsystemets tredje försvarslinje 

Vad består den av?
Huden, slemhinnorna, saliven, 

tårarna, tarmväggarna och 
viktiga immunceller i magen.

Vad består den av?
Vita blodkroppar och andra 

interna mekanismer. 

Vad består den av?
Den här försvarslinjen består av 

superhjältar som har till uppgift att 
fokusera på immunsystemets reaktion.

IMMUNFÖRSVARETS TRE FÖRSVARSLINJER

Ta kontroll genom att hjälpa ditt immunsystem på traven 
året runt med stöttande näring, träning och goda sömnvanor 

samt näringsämnen från speciellt utvalda kosttillskott.

Hur fungerar den?
Den fungerar som en sköld 
som skyddar dig från den 

omgivande miljön.

Hur fungerar den?
Tänk på den här försvarslinjen 
som din privata insatsstyrka, 
som alltid är redo att agera 

när din hälsa är hotad. 

Hur fungerar den?
Dina superhjältar bestämmer vad som 
är rätt stöd för din hälsa i varje enskild 
situation. De vet också vad de ska göra 
nästa gång samma hot dyker upp tack 

vare ”immunsystemets minne”.

Produkterna i Immunity Support Journey 
har valts ut speciellt i samarbete 
med Dr. Francesco Avaldi, Nutriway 
Nutrition Consultant, Master in Vegetarian 
Dietetics, Expert in Sports Nutrition.



Citrusfrukter
Citrusfrukter innehåller vitamin C. Försök lägga 
till apelsiner, grapefrukter och citroner till din 
kost så att du får i dig vitamin C från olika källor.

Tips: Tillsätt citronskivor till kolsyrat eller vanligt 
vatten, eller ät en apelsin som mellanmål.

1
Ingefära
Den här uppfriskande roten ger kraftfull 
smak åt grytor, soppor och smoothies 
samt varma och kalla drycker. Ingefära 
bidrar till kroppens naturliga försvar.

2
Kiwi
Kiwifrukter är rika på vitamin C som stöttar 
immunsystemet. Visste du att en kiwifrukt 
innehåller mer vitamin C än en apelsin?

Tips: ät kiwifrukter som snacks eller tillsätt 
dem till din morgonsmoothie.

3
Spenat
Spenat innehåller mycket vitamin C och 
betakaroten som din kropp kan omvandla 
till vitamin A som i sin tur stöttar 
immunsystemet. Ät din spenat färsk (inte 
tillagad) så ofta som möjligt för att bevara 
näringsämnena. Använd i sallader eller 
blanda i en fräsch, grön smoothie.

4
Gurkmeja
Gurkmeja hjälper till att upprätthålla immunsystemets 
effektivitet och har antioxidantegenskaper. Denna 
”gyllene krydda” innehåller högkoncentrerat kurkumin 
som ger den dess distinkta färg. Om du tillsätter 
gurkmeja till havremjölk får du en dryck som kallas 
”gyllene mjölk”. Denna klargula dryck har varit en del 
av den indiska kulturen under många århundraden. 
Du kan även använda veganska mjölkersättningar.

5

NÄRING SOM STÖTTAR 
IMMUNSYSTEMET
Exempel på livsmedel som boostar 
immunsystemet:

Frukt, grönsaker, örter och kryddor är viktiga beståndsdelar i en kost 
som stöttar immunsystemet eftersom de tillför vitaminer, mineraler och 
fytonäringsämnen som stöttar våra kroppars immunförsvar.

Dr. Francesco Avaldi
Nutriway Nutrition Consultant 

Experten förklarar



Smoothie som boostar immunsystemet 

Enkla recept med näringsämnen som stöttar immunsystemet

Smoothie som boostar 
immunsystemet
INGREDIENSER:

+ 3 apelsiner (eller blodapelsiner), 
skalade och hackade
+ 2,5 cm färsk ingefära, skalad och 
hackad eller finriven
+ 2,5 cm färsk gurkmeja, skalad och 
hackad eller finriven
+ 100 ml vatten
+ 1 portionsförpackning Nutriway 
Balance Within™

GÖR SÅ HÄR:

1. Tillsätt apelsinerna, ingefäran, 
gurkmejan, vattnet och Balance Within 
i en mixer. 

2. Mixa tills du har en jämn blandning.

NÄRING SOM STÖTTAR 
IMMUNSYSTEMET

Regnbågssallad
INGREDIENSER:

+ 250 g morötter, skalade och 
skurna i 1 cm stora bitar
+ 370 g blomkål, skuren i 
små buketter
+ 285 g broccoli, skuren i 
små buketter
+ 225 g päron, urkärnade och 
skurna i 1 cm stora bitar
+ 250 g rödbetor, skalade och 
skurna i 1 cm stora bitar
+ 100 ml olivolja
+ 30 ml äppelcidervinäger
+ 1 mogen mango, skalad 
och skivad
+ saft av 1 lime
+ 1 schalottenlök, skalad och 
finskivad
+ 1 tsk salt
+ ½ tsk svartpeppar
+ 30 g koriander, finhackad

GÖR SÅ HÄR:

1. Blanda bitarna av morot, 
blomkål, broccoli, päron och 
rödbeta i den stora 
blandskålen.

2. Dressing: blanda olivolja, 
äppelcidervinäger, mango, 
limesaft, schalottenlök, salt, 
peppar och koriander i en 
matberedare eller mixer. Pulsa 
fem–sex gånger för att blanda 
ihop, vispa därefter i övriga 
ingredienser till dressingen så 
att allt blandas.

3. Häll dressingen över 
grönsakerna, blanda väl 
och servera.

+ Starta dagen med en grönt-är-skönt-smoothie

+ Njut av en läcker, näringsrik Kalifornienbowl med quinoa till lunch

+ Är du sugen på ett läckert litet mellanmål? Upptäck vår bowl med 
blandade nötter

Regnbågssallad



EXEMPEL PÅ DAGLIGA 
MÅLTIDER & KOSTTILLSKOTT
En snabbguide som hjälper dig att boosta kosten med 
vitaminer som stöttar immunsystemet.

Den dagliga måltidsplanen rekommenderar tre huvudmål och två mellanmål per dag. 
Det här upplägget hjälper oss att:
+ förse våra kroppar med energin vi behöver för en aktiv livsstil
+ fördela kaloriintaget jämnt under dagen och förhindra att vi äter för mycket på kvällen
+ hålla blodsockret i balans.

EN ORDENTLIG LUNCH
som en sund bowl, sallad eller varm måltid med rätt proportioner av 
grönsaker, proteiner, komplexa kolhydrater och sunda fetter

Nutriway 
Vitamin C Plus

Nutriway Balance 
Within

Smoothie

ett glas 
vatten

Müsli

Soppa 

LÄTT KVÄLLSMÅL
som en sund bowl, sallad eller varm måltid 
med rätt proportioner av grönsaker, proteiner, 
komplexa kolhydrater och sunda fetter

Nutriway All Plant 
Protein Powder 
(1 sked)

LUNCH

FÖRMIDDAGSSNACK

FRUKOST

KVÄLLSMAT
ELLER

ELLER

Nötter Yoghurt

EFTERMIDDAGSSNACK

Det är smart att inkludera 
växtbaserade proteiner i 
mellanmålet på för- eller 
eftermiddagen.

FÖRE 
FRUKOST

Ha Balance Within på nattduksbordet 
så att du kommer ihåg att ta det när du 
vaknar, innan frukost.



FYSISK TRÄNING

Träning vid tedags
Gillar du te? Kör ett fitnesspass 
medan du väntar på att 
vattnet ska koka upp. Stretcha, 
hoppa, jogga eller dansa tills 
vattenkokaren stängt av sig själv!

I slutet av varje vecka 
ställer du dig framför 
spegeln, ler mot 
dig själv och säger 
”snyggt jobbat!”

Något av det bästa du kan göra för din hälsa är att stärka 
ditt immunsystem i förebyggande syfte. Det här behöver 
du veta. Träning hjälper immunsystemet att hitta samt 
eliminera patogener på kort sikt och minskar infektionsrisken 
på lång sikt.

Rör dig mera
Regelbunden aerobisk träning 
med medelhög intensitet – som 
promenader, löpning eller cykling 
under 150 minuter per vecka – kan 
ge ditt immunsystem det stöd 
som det behöver. Så klicka igång 
din favoritspellista, ta med dig en 
flaska vatten och ge dig ut på en 
rask promenad i ditt bostadsområde, 
eller ta en cykeltur runt parken.

Gå varsamt fram
Om du behöver starta lite mer försiktigt 
kan du kasta upp ett mjukt föremål – 
till exempel en socka eller en halsduk – 
i luften flera gånger och fånga den. 
Gå sedan vidare med att skicka 
föremålet från ena handen till den 
andra runt midjan, först medurs och 
sedan moturs.

Ge dig själv en 
klapp på axeln
I slutet av den första veckan avsätter 
du en stund för att reflektera över 
hur bra du mår. Efter den andra 
veckan och framåt observerar du 
att din energinivå och muskeltonus 
har förbättrats och att du tänker 
mer positivt. Försök att upprepa dina 
mikro-träningspass flera gånger under 
dagen när du har möjlighet, eller gör 
dem till en daglig vana (t.ex. det första 
du gör när du vaknar på morgonen).

Rör dig till musik 
Välj en glad låt att dansa till eller 
upprepa rörelser till musikens 
rytm. Du kan också välja att köra 
igång med lugnare rörelser 
inledningsvis och sedan träna riktigt 
intensivt under en till två minuter, 
till exempel göra armhävningar, 
för att därefter varva ner med en 
lugnare aktivitet tills låten tar slut.



EN GOD NATTS SÖMN
Att sova gott är bra för immunsystemet
Goda sömnvanor är en av det viktigaste förutsättningarna för att hålla 
både kropp och sinne starka. En god natts sömn kan ge dig en omedelbar 
energiboost, men regelbundna och goda sömnvanor är det som ger de 
verkliga hälsofördelarna. Sömnen är en mycket viktig del av varje 
människas generella hälsa och välbefinnande. Den kan bistå kroppens 
immunsystem och hjälpa till att hålla hjärtat, vikten och sinnet sunt. 

Gör upp ett sömnschema
Hitta en rutin som passar dig och håll dig till den, 
med tidpunkter för när du ska gå till sängs och 
vakna varje dag (även på helgerna!). Genom att 
vara konsekvent stärker du kroppens cykler för sömn 
och vakentid så att din kropp vet vad den kan förvänta 
sig, och när.

Håll dig aktiv om dagarna
Många av oss drabbas av en energidipp under dagen, men 
försök motstå frestelsen att ta en tupplur – spara sömnen 
till natten. Om du känner dig utmattad under dagen och 
behöver ladda batterierna bör en eventuell tupplur inte 
vara längre än 20 minuter.

Skapa en gå-till-sängs-rutin
Skapa en rutin för sänggåendet som fungerar för dig, och 
njut av den när du förbereder dig inför natten. Den kan till 
exempel innehålla en lugnande hudvårdsrutin för kvällen, en 
stunds bokläsning, lugnande musik eller en kopp kamomill- 
eller lavendelte eftersom dessa örter är kända för att stötta 
avslappning och en sund sömn.

Skapa en rofylld känsla
På samma sätt som du släcker ljuset bör du stänga ner 
hjärnan innan du ska sova, och detta kan du göra med 
lugnande aktiviteter. Det finns avslappningstekniker som 
du kan använda för att rensa huvudet och förbättra 
sömnen. Exempelvis meditation och andningsövningar 
eller ett varmt bad, en dusch eller ett fotbad. Du bör inte 
använda elektroniska enheter innan du går till sängs.

En rejäl middag, en sen snack, kvällsdrink och kanske någon 
kopp te för mycket – allt detta kan påverka hur djupt du sover. 
Håll koll på vad du äter och dricker de sista timmarna innan du 
går till sängs så att du inte somnar hungrig eller övermätt.

Stäng dörren till köket på kvällen 
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KOSTTILLSKOTT FÖR DIG 
Stötta immunsystemet året runt.

Nutriway 
Vitamin C Plus 
Extended Release

• En förstklassig blandning 
av L-askorbinsyra, 
acerolakörsbärskoncentrat 
samt grapefrukt-, mandarin- 
och citronkoncentrat. 

• Den är särskilt framtagen 
för att frigöra vitamin C 
kontinuerligt under åtta 
timmar vilket hjälper kroppen 
att maximera upptaget.

Nutriway All 
Plant Protein

• Levererar proteiner med 
balanserade mängder av samtliga 
nio essentiella aminosyror, 
utan oönskat innehåll som 
t.ex. smaksättningar eller 
färgämnen. 

• Detta är ett lättsmält alternativ 
till traditionella proteinkällor 
– t.ex. rött kött, ost, ägg och 
standardmjölk – som är lämpligt 
för vegetarianer.

Nutriway Balance 
Within

• Innehåller vitamin B6 och B9 
för att stötta immunsystemet2 
och ett positivt humör3. 

• Varje påse med detta 
snabbsmältande, välsmakande 
pulver innehåller sex 
miljarder mjölksyrabakterier 
från två vetenskapligt 
väldokumenterade 
bakteriestammar.

Artikelnummer 315562

YEAR-ROUND VITAMIN 
IMMUNITY1 BUNDLE

1) Vitamin C, B6 och folsyra (B9) bidrar till immunsystemets normala funktion.
2) Vitamin B6 och folsyra (B9) bidrar till immunsystemets normala funktion.
3) Vitamin B6 och folsyra (B9) bidrar till normal psykologisk funktion.

Läs mer på 
www.amway.se/DestinationWellbeing/
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Kids 
Immunity 

Support 
BUNDLE

EXTRA STÖD TILL 
IMMUNSYSTEMET NÄR 
ÅRSTIDERNA VÄXLAR

SEASONAL IMMUNITY 
SUPPORT BUNDLE

KIDS IMMUNITY 
SUPPORT BUNDLE

Artikelnummer 314051

Artikelnummer 308133

Vitamin C, vitamin D, 
zink och selen bidrar till 
immunsystemets normala 
funktion. Varje enskild 
produkt stöttar cellerna på 
sitt unika sätt.

Nutriway Kids Immunity 
Support* Plus
Läckert, snabbsmältande 4-i-1-
pulver med vitamin D, vitamin C, 
zink och mjölksyrabakterier.

Nutriway Kids Omega-3
Mjuka tuggtabletter med fruktsmak 
som innehåller vitamin D för att 
stötta immunsystemets normala 
funktion* och utvecklingen av 
benstomme** samt essentiella 
omega-3 fettsyror.

Speciellt framtaget för barn 
över 4 år

*Vitamin D bidrar till immunförsvarets normala funktion hos barn.
**Vitamin D behövs för normal tillväxt och utveckling av benstomme hos barn.
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Nutriway Daily – artikelnummer 9799
+ Vitamin C som bidrar till immunsystemets 
normala funktion
+ Vitamin E och B2 bidrar liksom vitamin C till att 
skydda cellerna mot oxidativ stress

Nutriway Vitamin C Plus Extended Release – 
artikelnummer 109741
+ Vitamin C som bidrar till immunsystemets normala funktion

Nutriway 
Balance Within – 
artikelnummer 120571
+ Vitamin B6 och B9 
(folsyra) som bidrar 
till immunsystemets 
normala funktion 
+ De bidrar även till 
normal psykologisk 
funktion. Det 
innebär att 
de stöttar ett 
positivt humör.

Nutriway Vitamin D Plus – artikelnummer 
119797
+ Vitamin D som bidrar till immunsystemets normala funktion
+ Bidrar även till att bibehålla normal benstomme, normala 
tänder och normal muskelfunktion

Välj dessa produkter om du 
vill ge din kost en extra 
boost även när du vidtar 
förebyggande åtgärder i övrigt.

XS™ Power Drink + 
Ginger Passion Fruit – 
artikelnummer 298813
+ Innehåller vitamin C och zink som bidrar till 
immunsystemets normala funktion, stöttar 
även den mentala förmågan och vakenheten 
via innehållet av vitamin B5 (pantotensyra) som 
bidrar till normal mental prestationsförmåga och 
som tillsammans med vitaminerna B3, B6 och B12 
bidrar till att minska trötthet och utmattning.

Välj denna produkt om du vill 
stötta immunsystemet när du är 
på språng – varje välsmakande 
klunk ger näring åt din kropps 
naturliga immunförsvar. 

Nutriway Garlic – 
artikelnummer 109705
+ Vitlök bidrar till 
immunsystemets normala 
funktion 
+ Bidrar även till att bibehålla 
normala kolesterolnivåer

Nutriway Zinc + selenium – artikelnummer 126811 
+ Zink och selen bidrar till immunsystemets normala funktion
+ De bidrar till att bibehålla normalt hår och normala naglar

Välj dessa produkter om du 
känner att du kanske behöver 
extra stöd under de årstider 
som innebär utmaningar för 

ditt immunsystem så 
att det får hjälp med att 
fungera normalt.

Välj dessa produkter om du 
behöver en bra daglig bas för ditt 
immunsystem eftersom du vet med 
dig att du kan ha näringsluckor trots 
att du gör ditt bästa för att 
ha en sund livsstil.

RÄTT PRODUKT FÖR 
VARJE BEHOV
Hur väljer jag rätt produkt? Börja med att ta 
hand om ditt ”grundstöd för immunsystemet”, 
komplettera med ”extra säsongsstöd för 
immunsystemet” när årstiderna växlar och välj 
”stöd till immunsystemet vid särskilda behov” 
när du behöver det.
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HUR EFFEKTIVT SKYDDAR 
DU DITT IMMUNSYSTEM?
Gå igenom de grundläggande 
vardagsaktiviteterna nedan och kryssa för det 
som stämmer med din egen dagliga rutin:

En sund kost
En balanserad och varierad kost är nyckeln till både mentalt och fysiskt välbefinnande. Förutom att äta minst fem portioner 
frukt och grönsaker per dag (helst sådana som är i säsong) bör dessa portioner även innehålla fem olika färger. Färgerna 
skapas av fytonäringsämnen, det vill säga komponenter i växterna som främjar deras tillväxt och skyddar dem från sjukdomar.

En god sömn
Ditt immunsystem är beroende av en sund sömn. De flesta vuxna behöver mellan sju och nio timmars sömn per natt. Gå till 
sängs vid samma tid varje dag, håll dig aktiv under dagen, drick inte koffein- eller alkoholhaltiga drycker strax innan 
läggdags, håll sovrummet svalt och ge dig själv tid att slappna av innan det är dags att sova. Kom ihåg att du inte bör 
använda elektroniska enheter innan du går till sängs. 

Ha roligt
Skratt är den bästa medicinen. Det finns till och med belägg som tyder på att skratt kan hjälpa immunsystemet att fungera 
bättre, både kortsiktigt och långsiktigt. Det här har dock inte kunnat bekräftas – men ärligt talat, vem mår inte bra av att få 
sig ett riktigt gott skratt?

Motion
När du är aktiv underlättar du för kroppen att göra sig av med dåliga bakterier i lungor och luftvägar och bidrar till att förhindra 
vissa sjukdomar. Detta gäller oavsett vilken typ av rörelse du föredrar – lugna promenader, löpning eller något däremellan. 
När du rör på dig ökar även blodflödet och mängden antikroppar samtidigt som mängden stresshormoner minskar.

Tvätta händerna
Spola ner bakterierna i avloppet innan de kan hota din hälsa. Använd tvål och rinnande vatten, tvätta i minst 20 sekunder 
och skölj sedan. Använd handdesinfektionsmedel under dagen som ett effektivt sätt att hålla dig ren.

Koppla av
Stress behöver inte alltid vara negativt. Stress hjälper kroppen att göra sig redo för en utmaning. Men om du är stressad 
under en för lång period kan kroppens försvarssystem försvagas. Undvik stress när det är möjligt, ta dig tid att koppla av 
och göra saker som du tycker om.

Tänk positivt
När du tänker glada tankar arbetar kroppens försvarssystem mer effektivt. Njut av de saker du verkligen tycker om och 
håll alltid utkik efter ljusglimtarna i tillvaron, även när livet känns tufft.

Om du har kryssat i samtliga 
sju rutor tar du god hand 
om ditt immunsystem. 

Kontrollera de sju punkterna regelbundet, 
helst varje dag, så att du håller koll på 
hur effektivt du stöttar ditt immunsystem 
både kortsiktigt och långsiktigt.

Men oavsett hur noggrann du är kan du 
ibland behöva ett extra näringsstöd 
för att immunsystemet ska fortsätta 
fungera väl. Och det är just i dessa fall som 
kosttillskott kan bistå dig med att fylla 
eventuella näringsluckor och hjälpa dig 
att sköta om ditt immunsystem bättre.



In Charge 
BUNDLE

Mama 
To be 
BUNDLE

Best age 
BUNDLE

UPPTÄCK FLER PERSONANPASSADE 
LÖSNINGAR FÖR DIG
Vi erbjuder ett stort antal olika paket som hjälper 
dig att uppfylla dina specifika behov inom 
sundhet, livsstil och välbefinnande.

KOMBINATIONEN AV DESSA PRODUKTER FÖRSER DEN MOGNA 
KROPPEN MED NÄRINGSÄMNEN SOM DEN KAN BEHÖVA.

• ALL PLANT PROTEIN: levererar högkvalitativt protein med 
balanserade mängder av de nio essentiella aminosyrorna.

• OMEGA-3 COMPLEX: EPA och DHA bidrar till hjärtats normala 
funktion. DHA bidrar till att bibehålla normal hjärnfunktion och 
normal synförmåga. En positiv effekt uppnås vid ett dagligt 
intag av 250 mg EPA och DHA.

• COENZYME Q10: levererar koenzym Q10 eftersom den naturliga 
koncentrationen av detta ämne i kroppen minskar i takt med att 
vi blir äldre.

Artikelnummer 305543

KOMBINATIONEN AV DESSA SPECIALUTVALDA PRODUKTER 
GER DIN KROPP LIVSKRAFT OCH ENERGI.

• VITAMIN C PLUS: innehåller vitamin C som bidrar 
till normal energiomsättning och som bidrar till 
immunsystemets normala funktion.

• VITAMIN B PLUS: innehåller vitamin B2 (riboflavin), 
B3 (niacin), B5 (pantotensyra), B6 och B12 som bidrar till 
normal energiomsättning och till att minska trötthet och 
utmattning.

• OMEGA-3 COMPLEX: innehåller omega-3-fettsyrorna EPA 
och DHA som bidrar till hjärtats normala funktion.* 

Artikelnummer 294545

KOMBINATIONEN AV DESSA PRODUKTER 
STÖTTAR DIN KOST UNDER GRAVIDITETEN**

• IRON FOLIC PLUS: innehåller folsyra som 
bidrar till vävnadstillväxt hos gravida.

• CALMAGD PLUS: innehåller kalcium 
som behövs för bibehållande av normal 
benstomme.

Artikelnummer 294852

* Den positiva effekten uppnås vid ett dagligt intag av 250 mg EPA och DHA.
** Gravida och ammande kvinnor bör rådfråga sin husläkare innan de tar några kosttillskott



GRATTIS! 
Nu har du slutfört Immunity 
Support Journey. Det är en stor 
framgång och ett steg på din väg 
mot Destination Wellbeing.

Tala med din oberoende 
Amway-affärsdrivare och 
utforska en värld av möjligheter 
inom välbefinnande.

Just nu ska du...
njuta av de positiva resultaten av dina 
ansträngningar, och göra dig redo att 
leva livet fullt ut. 

Sedan kan du...
börja tänka på andra områden 
inom ditt välbefinnande och din 
livsstil som du vill förbättra. 

Experten förklarar

Hur väl vårt immunsystem presterar kan påverka hur mycket vi kan njuta av livet och vilka 
möjligheter vi har att leva som vi själva vill. Det är viktigt att vi stöttar immunsystemet på alla sätt vi 
kan – från maten och dryckerna vi konsumerar till våra fysiska och mentala aktiviteter. Med tanke på 
hur betydelsefullt ett välfungerande immunsystem är för hur vi mår och presterar vill jag uppmuntra 
dig att hitta den lösning som passar just ditt immunsystem – och börja leva livet fullt ut!

Dr. Francesco Avaldi
Nutriway Nutrition Consultant 


