
Blodets uppgift är att skicka ut syre och näring i kroppen 
och forsla bort slaggprodukter och mjölksyra. Vid ett bra 
blodfl öde kan musklerna arbeta optimalt och vi känner oss 
pigga, rörliga och starka. Att hjärtat inte belastas för hårt, 
gör även att humöret och sömnen förbättras.

Kväveoxid är ett kärlvidgande ämne som vi har en naturlig
produktion av i kroppen. Den gör att muskulaturen runt 
blodkärlen slappnar av, vilket leder till ett bättre blodfl öde. 

Tyvärr försämras den naturliga produktionen med åren,
då plack sätter igen våra artärer och hindrar blodfl ödet. Det 
kan ge ett högt blodtryck och det ökar risken för hjärtinfarkt.

Ett dagligt intag av Aurora Flow ökar syntesen av kväveoxid.
Det medför att kärlvidgningen och blodfl ödet förbättras, 
hjärtat avlastas och blodtrycket sänks. Med ett minskat
biokemiskt vävnadsslitage, så bromsas åldringsprocesser i 
våra celler upp och förebygger biologiskt åldrande.

FÖR ETT VÄLFUNGERANDE BLODFLÖDE



1.

2. 3. 4.

5. 6. 7.

Aurora Flow innehåller S7 som är ett vetenskapligt dokumenterat extrakt med sju olika 
fytokemikalier, dvs kemiska ämnen från växtriket som fi nns i bär, växter, kryddor och örter. 

Extraktet är standardiserat och består olika grupper av fytokemikalier varav
minst 60% polyfenoler (ger frukter bär och grönsaker sin färg, doft och smak),
minst 30% katekiner (tillhör den grupp som kallas fl avonoider och fi nns bl.a. i grönt te) 
samt minst 3% kurkumin (ämnet i gurkmeja och som ger den dess gula färg).

Vetenskapligt publicerad klinisk forskning har visat att extraktet kan öka vävnadernas 
syntes av kväveoxid, dvs vår kropps egen produktion av kväveoxid. Ökningen av nivån av 
tillgänglig kväveoxid underlättar blodcirkulationen i hela kroppen. Vidare har extraktet 
visat en betydande sänkning av oxidativ stress.

S7 – MED SJU EXTRAKT FRÅN VÄXTRIKET SOM
ÖKAR KROPPENS EGEN PRODUKTION AV KVÄVEOXID 

Det patentskyddande komplexet 
består av extrakt från:

1. Gröna kaffebönor

2. Grönt te

3. Gurkmeja

4. Syrliga körsbär

5. Blåbär

6. Broccoli

7. Grönkål



AURORA FLOW INNEHÅLLER L-ARGININ SOM...

• till viss del kan bildas i kroppen. Den räknas som essentiell
för barn och fi nns i både vegetabilier och animalier.

• kan ge en betydande ökning av syntesen av kväveoxid
och vid behov signalera till blodkärlsväggarnas muskulatur
att slappna av varvid kärlen vidgas och blödfl ödet ökar. 

• krävs vid sammansättningen av kreatin som ger snabb 
energi vid explosiva idrotter. Den ingår vid syntesen av 
kollagen som krävs i alla kroppens stödjevävnader.

• ingår i kedjan av ämnen som behövs för att omvandla 
skadlig ammoniak till urinämne som sedan kan utsöndras 
med njurarna. 

• tycks kunna stimulera kroppens frisättning av tillväxthormon,
vilket ökar muskelmassan och förbättrar återhämtningen. 

• har erektionsförbättrande effekter. Används ofta i preparat
som lanseras för att öka sexlust hos både män och kvinnor.

C6H13N3O3

C6H14N4O2

RODBETA FOR BATTRE

BLODCIRKULATION

I Aurora Flow fi nns det rödbetspulver, vilket innehåller
ämnet nitrat. När vi äter rödbeta omvandlar munnens
bakterier nitratet till nitrit, som sen kroppen omvandlar
till kväveoxid. 

Kväveoxid bidrar till att blodkärlen
blir mindre stela och vidgas,
vilket möjliggör ett ökat blodfl öde.
När blodcirkulationen ökar får
musklerna tillgång till mer syre,
vilket ökar uthålligheten vid
fysisk ansträgning.
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Kväveoxid bidrar till att blodkärlen
blir mindre stela och vidgas,
vilket möjliggör ett ökat blodfl öde.
När blodcirkulationen ökar får
musklerna tillgång till mer syre,musklerna tillgång till mer syre,
vilket ökar uthålligheten vidvilket ökar uthålligheten vid

L-arginin är uppmärksammat inom kraftsport eftersom måttligt ökad insöndring
kan öka muskelmassan och förbättra läkprocesser samt återhämtning.

KVÄVEOXID FRÅN CITRULLIN
Vid tung och intensiv träning hjälper Aurora Flow dig att
förbättra uthålligheten och minska mjölksyran i musklerna. 
Aminosyran citrullin omvandlas i kroppen till arginin och
bidrar till att förbättra blodfl ödet. 



#auroraflow  #AURORAOPTIMAL

Sänker blodtrycket

Ökar blodfl ödet

Kärlvidgande

Avlastar hjärtat

Rekommenderad daglig dos för vuxna är två kapslar per dag i samband
med måltid. Överskrid ej den angivna rekommenderade dagliga dosen.

AURORA FLOW är ett kosttillskott som kan bidra till bildningen av 
kväveoxid som har kärlvidgande effekter i blodkärlen samt därmed 
betydelse för ett normalt blodfl öde. En bättre cirkulation i hjärt- och 
kärlsystemet ger mer energi samt kan bidra till att förebygga
accelererat åldrande.

VAD HAR DU FÖR VILOPULS? 
En normal vilopuls ligger på 50-100 slag 
per minut. Din vilopuls påverkas av
om du tränar mycket, är man eller kvinna 
och hur gammal du är. Om du har en hög
vilopuls kan det även bero på att du har 
sovit dåligt, det är varmt, du känner dig 
stressad eller kanske har ont någonstans. 
Pulsen påverkas också av om du röker, 
dricker alkohol eller av intag av koffein.

Pulsen är ett mått på hur mycket blod ditt 
hjärta pumpar ut i kroppen. För en frisk 
person är det bra att ha en låg puls när man 
vaknar eller har vilat. Då behöver hjärtat 
inte arbeta så hårt och risken för hjärt- 
kärlsjukdomar och högt blodtryck minskar.

Mät din vilopuls på morgonen, innan du 
går upp ur sängen. Jämför sen värdet efter 
rekommenderat intag av Aurora Flow.
Blev det någon skillnad?


