
 

Corona tider! 

Stärk ditt immunförsvar så inte viruset får fäste hos dig! 

 

Tvätta händerna, undvik i möjligaste mån att resa och stanna hemma om du varit i någon 

riskzon är alla viktiga tips för att undvika att smittas och minska risken för att viruset sprids. 

Men eftersom coronaviruset är luftburet och sätter sig i luftvägarna är också sättet vi andas 

på viktigt att belysa. Under ett enda dygn andas vi in hela 10-20 000 liter luft. Det är enorma 

mängder och då en liter väger 0,1 gram blir det 10-20 kilo luft, alltså ca 10 gånger mer än 

den mängd mat vi äter. Luften innehåller en mängd bakterier, virus och andra partiklar. På 

ett enda dygn andas vi in uppemot 100 miljarder enligt forskning på Karolinska.  

Alltså, stäng munnen och öppna den bara när du ska prata eller äta. Andas både in och ut 

genom näsan. Tejpa gärna munnen under natten då vi gärna ligger och sover med öppen 

mun. Mer om detta kan du läsa på www.medvetenandning.se eller kontakta mig. Aevum 

säljer Sleep tejp och Andnings Relaxator. En Relaxator är en liten andnings tutt som minskar 

motståndet i utandningsluften, att träna med en stund varje dag. Jag berättar gärna mer, 

boka ett besök. 

Viktigt är också att förse immunsystemet med viktigta näringsämnen genom att konsumera 

en hälsofrämjad diet och använda korrekt näringstillskott. En brist på praktiskt taget vilket 

enskilt näringsämne som helst kan försämra ditt immunförsvar. Följ en hälsosam livsstil som 

inkluderar att få tillräckligt med sömn och delta i ett regelbundet träningsprogram. Att förse 

kroppen med optimal näring och lära sig att effektivt hantera stress är effektivt för att hålla 

immunförsvaret i toppform. 

 Undvik processad mat med många E-Medel, ät så ren mat som möjligt. 

 Tag ett multivitamin- och mineral tillskott av hög kvalité. Vitamin C och E, B-

vitaminer, zink och selen är viktiga. 

 Tag extra C-vitamin, 500- 1000 mg upp till tre gånger/dag. 

 Intag D-vitamin ca 3000 IE/dag 

Det finns även andra näringsämnen som kan förebygga med också hjälpa till om sjukdom 

brutit ut.  

Boka en tid hos mig för att ta reda på vad just du kan behöva mera.  

20 minuter 300 kr  


