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Recover-Me Anti-Aging 

Fra det øjeblik vi bliver født spiller aminosyren L-arginin en væsentlig rolle i 

vedligeholdelsen af vores skelet og reproduktionen af vores celler. L-arginin 

er en halv-essentiel aminosyre. Det betyder, at vores krop producerer L-

arginin selv. Kroppen vil producere tilstrækkeligt at stoffet indtil vi er fuldt 

udvoksede. Derefter producerer kroppen mindre og mindre af aminosyren, L-

arginin, og aldringsprocessen starter. 

Produktionen af L-arginin har en målbar effekt på anti-aging (udsættelse af 

ældningsprocessen) og de overordnede kropsfunktioner, især når du kommer 

op i årene. 

L-arginin gode kvaliteter giver dig store fordele, udover at det er en måde at 

få kontrol over aldringsprocessen. Du kan genvinde og opretholde vaskulær 

vitalitet, modarbejde aldersrelaterede symptomer på cellulært 

forbrændingsniveau og forbedre din generelle følelse af velvære gennem 

forbedret dyb søvn. Den dybe søvn øger også dit væksthormon og din 

immunfunktion. 

L-argininets anti-aging gavnlige kvaliteter 

✓ Fremmer celle fornyelsen 

✓ Anti-Osteoporose (knogleskørhed) 

✓ Forbedrer immunsystemet 

✓ Fremmer dyb søvn 

✓ Stimulerer produktionen af væksthormoner som har anti-aging 

egenskaber 

✓ Det forhindrer og reducerer virkningerne af osteoporose via positiv 

påvirkning af knoglemassen 

✓ Bevarer knogletætheden ved at stimulere væksthormon-produktionen 

✓ Forbedrer den kognitiv evne (koncentrationen og opmærksomheden) 

✓ Det forbedrer hukommelsen, især den langtidshukommelsen og kan 

reducere virkningerne af demens og Alzheimers. 

✓ Det forbedrer kommunikationen mellem messengerceller og nerver/ 

hjernen. 

✓ Forbedrer sædproduktionen og bevægeligheden 

✓ Øger blodcirkulationen i kønsorganerne 

✓ Forbedrer seksuelle funktioner 

På trods af de imponerende ting der siges om L-arginin får du ikke alle de 

basale fordele af aminosyren i kroppen alene ved at indtage L-arginin oralt 

(gennem munden). Efter at vi er fuldt udvoksede producerer og absorberer 

kroppen knap nok L-arginin. Hvis du kun tager et basalt oralt tilskud af L-

arginin, vil din krop ikke absorbere det tilstrækkeligt. For at få kroppen til at 

absorbere L-arginin, skal den frigives langsomt ind i kroppen. Recover-Me er 

produceret på en speciel formel, der maksimerer absorptionen af L-arginin i 

kroppen. 
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Recover-Me vaskulær 

I 1998 blev Nobelprisen i Medicin tildelt tre amerikanske forskere for 

opdagelsen af nitrogenoxid som et signalmolekyle (mirakelmolekyle) i det 

kardiovaskulære system. (link til artikel) Dette nitrogenoxid produceres i 

endotelet, som er det indre lag af venerne. For at producere nitrogenoxid har 

endotelet brug for L-arginin. 

 

Nitrogenoxid er direkte, eller indirekte, involveret i stort set hver eneste 

cellefornyelse og -produktion der findes i kroppen; Fra det kardiovaskulære 

system til immunsystemet og fra hormonfunktionen til nervefunktionen. En 

af de vigtigste egenskaber ved nitrogenoxid er evnen til at opnå vasodilation 

dvs. afslapning af blodkarrene så der kommer større blodgennemstrømning. 

Derudover kan nævnes fordele som vedligeholdelse af det vaskulære system 

og struktur, foryngelse af vaskulær systemet og sænkning af blodtrykket 

sammen med en forbedring af den cellulære metabolisme (celleforbrænding). 

 

Gavnlige kvaliteter hos vaskulær Nitrogenoxid 

✓ Det tilbyder "kardiovaskulær" støtte, fordi (NO) nitrogenoxidet hjælper 

på blodkarets fleksibilitet, fremmer normalt blodtryk og forhindrer 

skade på blodkarrene 

✓ Reducer blodtrykket 

✓ Øger blodcirkulationen 

✓ Reducerer risikoen for blodpropper 

✓ Sænker risikoen for hjerteanfald og slagtilfælde 

✓ Undertrykker arteriosklerose (åreforkalkning) 

✓ Reducerer eksisterende ophobninger i blodårerne 

✓ Reducerer risikoen for hjertesygdomme 

✓ Egenskaberne fra anti-sammenklumpning af arginin og glutamin 

reducerer koagulering og dermed også risikoen for hjerteanfald og 

slagtilfælde 

✓ Det hjælper på regulering af kolesterolet i blodet ved at sænke serum- 

og LDL-kolesterol niveauet 

Som sagt; Endotelet har brug for L-arginin til fremstilling af nitrogenoxidet. 

Efter at vi er fuldt udvoksede producerer kroppen næsten ingen L-arginin og 

har svært ved at optage det. Hvis du kun tager et basis oralt tilskud af L-

arginin, vil din krop ikke absorbere det tilstrækkeligt. For at få kroppen til at 

absorbere L-arginin, skal den frigives langsomt ind i kroppen. Recover-Me er 

fremstillet på en speciel formel, der maksimerer absorptionen af L-arginin i 

kroppen. 
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Hvorfor tage Recover-Me? 

 

Aldring 

Degeneration af vores kroppe er en uundgåelig proces. En af grundene til 

dette sker er, at cellerne i vores krop reproduceres igen og igen, og at denne 

reproduktion aldrig har den samme 'kvalitet' som den oprindelige celle og så 

ældes du. L-arginin er en halv-essentiel aminosyre og indtil 

knogleudviklingen i opvæksten er afsluttet (efter ca. dit 23. år) producerer 

vores krop nok l-arginin. Derefter stopper kroppen med at producere arginin 

og aldringsprocessen starter. 

Forbruget af L-arginin på det tidspunkt, men især i en højere alder, har en 

målbar effekt på anti-aging og de overordnede kropsfunktioner. 

L-arginins kvalitet giver alle brugere fordele og mulighed for at få kontrol 

over aldringsprocessen ved at genvinde vaskulær vitalitet, reducere 

aldersrelaterede symptomer i den cellulære forbrænding og øge den generelle 

følelse af velvære gennem forbedret dyb søvn. Denne dybe søvn øger også dit 

væksthormon, ud over at øge din immunfunktion. 

Kombinationen af ingredienser i den rigtige dosering i Recover-Me 

maksimerer absorptionen af L-arginin. 

Væksthormon 

Når alderen stiger, producerer hypofysen mindre og mindre væksthormon. 

Som følge heraf falder kroppens evne til regenerering (for eksempel 

bindevæv, muskulatur, knoglevæv, sårheling). Samtidig mister 

immunsystemet også et vigtigt stimulus, produktionen af T-lymfocytter, som 

i høj grad kan reducere immunfunktionen og for eksempel forårsage 

infektioner efter anstrengende motion eller stress. Frigivelsen af ekstra 

mængder af væksthormon kan føre til forbrænding af depotfedt og dannelse 

af kraftigere muskler. 

Lysin synes også at stimulere væksthormonerne i kombination med L-

arginin. Kombinationen af L-arginin og L-lysin bruges ofte til at fremme 

fysisk genopretning efter intensiv stress. Desuden understøtter denne 

kombination kroppens egen regenerative evne så immunsystemet fortsætter 

med at fungere optimalt. 

Øger din ydeevne 

Din fysiske og mentale ydeevne vil blive bedre ved at bruge Recover-Me, Anti-

Aging. På grund af den øgede blodgennemstrømning vil din krop blive 

hurtigere under og efter træningen. Det forbedrer også dit mentale fokus. 

Den øgede produktion af væksthormoner vil også medvirke til at øge din 
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samlede præstation ved at optimere din krop til at regenerere efter træning. 

Dette betyder mere mager kropsmasse (muskelmasse) og mindre fedtlagring! 

Optimerer din søvn 

Recover-Me forbedrer søvnmønsteret ved at øge niveauet af nitrogenoxid i 

blodet. Dette har en modsat virkning af koffein: Kroppen falder i søvn 

hurtigere og du sover ofte dybere. Ved at tage Recover-Me om natten 

fremmer det ikke kun anti-aging effekten men understøtter også den 

kognitive evner og hukommelse. 

Bedre hukommelse og kognitiv evne 

Kombinationen af højere nitrogenindhold i hjernen og frigivelsen af 

aminosyren, L-Pidolat, kan forhøje hjernens hukommelse og kognitive evne. 

Du vil opleve mere fokus, årvågenhed, koncentration og bedre hukommelse. 

Undersøgelser har også vist forbedring af indlæringsmulighederne. 

Seksuel funktion 

Forøgelse af argininindtaget øger nitrogenoxidniveauet i blodet. Nitrogen 

afslapper blodkarrenes vægge og forbedrer dermed blodcirkulationen i hele 

kroppen, herunder dem i penis. Desuden hæver arginin koncentrationen af 

nitrogenoxid, hvilket øger den arterielle elasticitet. Denne effekt kan reducere 

blodtrykket og forbedre erektilprocesserne. Hertil kommer at næringsstoffer 

og ilt kan transporteres hurtigere til organerne, hvilket har en generel positiv 

effekt på styrke, udholdenhed og seksuel præstation. 

 

Øger din over-all-velfærd 

Ingredienserne i Recover-Me øger blodgennemstrømningen i hele kroppen, 

hvilket øger varmen i dine hænder og fødder og øger din libido og følsomhed. 

Den naturlige inhibering til frigivelse af væksthormon vil blive sænket, 

hvilket har bestemte anti-aging effekter over tid. På grund af højere GH 

niveauer vil kroppen forblive længere i en 'opbygnings'-tilstand og vil derfor 

blive slankere med mindre fedtdepoter og vil producere mere energi. 

 

Vaskulært system 

Det vaskulære system er komplekst og består af kilometervis af årer og 

arterier, som alle arbejder med hjertet for at pumpe blod til og fra dine celler. 

Ingredienserne i Recover-Me understøtter og forbedrer den funktion. 

Recover-Me er en anerkendt blanding af aminosyrer kombineret med en 

bærer, som forbedrer omdannelsen til nitrogenoxid. 

I 1998 blev Nobelprisen i Fysiologi eller Medicin tildelt tre amerikanske 

forskere efter opdagelsen af nitrogenoxid som et signalmolekyle 

(mirakelmolekyle) i det kardiovaskulære system. 

Nitrogenoxidet, der stammer fra L-Arginin, er direkte eller indirekte 

involveret i praktisk talt hver eneste celletransaktion der kan foregå i 
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kroppen, fra det kardiovaskulære system til immunsystemet og fra 

hormonfunktionen til nervefunktionen. Det kaldes også mirakelmolekylet. 

L-Arginin er den direkte forløber for NO, (nitrogenoxid). En af de vigtigste 

egenskaber ved L-arginin er evnen til at opnå vasodilation og afslappede 

blodkar. 

Der er rigeligt med bevis for at endotel, der er de celler der sidder på 

indersiden af alle blodkar, spiller en afgørende rolle i vedligeholdelsen af det 

vaskulære væv og struktur. De afgørende endothelium-afledte vasoaktive 

mediatorer er nitrogenoxid (NO), et endogent messenger-molekyle der dannes 

i sundt vaskulært endotel fra aminosyreprecursoren L-arginin. 

Der er stærke tegn på at L-arginin vil forynge dit vaskulære system, sænke 

dit blodtryk og forbedre den cellulære forbrænding og immunitet. 

 

Atleter 

Recover-Me en øger blodgennemstrømning i muskelvævet gennem en mild 

vasodilatation, som understøtter den optimale ydeevne. Det indre lag af 

blodkarrene reagerer på tilstedeværelsen af nitrogenoxid med afslapning, 

som dermed udvider karrene og øger blodcirkulationen. På grund af den 

forbedrede cirkulation øges varmen i lemmerne. Dette fremmer naturligvis 

genopbygningen af kroppen efter en anstrengende indsats. Men nitrogenoxid 

gør endnu mere: Det har også en positiv effekt på din mentale fokus, 

årvågenhed og koncentration. Og det skader aldrig at forberede sig hvis du 

skal til en sports konkurrence. 

 

Metabolisme 

Omdannelse af sukker eller fedt til energi i musklerne kaldes 

muskelmetabolisme. Hastigheden af denne forbrænding afgør hvor hurtigt 

energi kan bruges. Recover-Me, i kombination med fysisk træning, 

stimulerer processen så sukker og fedt omdannes til energi hurtigere. 

Mælkesyre (lactat) dannes som affaldsmateriale fra muskelmetabolisme. 

Mælkesyre skal transporteres ud af musklen gennem en lille kanal. For 

meget mælkesyre i musklerne giver gennemsyring af musklerne og træthed. 

Recover-Me støtter stofskiftet der fremmer en forsinkelse af syringen og 

trætheden. 
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Hvorfor er Recover-Me unik? 

På trods af de overbevisende udsagn om L-arginin, udløser basal oral 

indtagelse af L-arginin ikke alle fordelene ved "mirakelmolekylet" alene. Efter 

at knogleudviklingen i opvæksten er stoppet, absorberer kroppen knap nok 

arginin. Kombinationen af ingredienserne i en korrekt fordeling i Recover-Me 

maksimerer derfor optagelsen af L-arginin. 

 

Efter at have studeret eksisterende produkter på markedet vælger vi bevidst 

at kun bruge ingredienser, hvor det er videnskabeligt bevist at de fungerer 

godt sammen. 

Indholdet af Recover-Me er holdt så simpelt som muligt for at undgå 

modvirkninger, der ofte opstår, når uafhængige og inkompatible ingredienser 

blandes sammen. Fokus har altid været på positiv indflydelse snarere end at 

skabe en "imponerende" label med en lang liste over ingredienser. 

Blandinger af ingredienser, der ikke er videnskabeligt testet i blandet form, 

udsætter forbrugeren for uønskede bivirkninger eller slet ingen virkning. 

(Selvom disse ingredienser individuelt kan bevises at være sikre eller effektive 

på forskellige niveauer). 

I. Recover-Me er en unik blanding af aminosyrer og en bærer, der 

muliggør kontrolleret omdannelse af aminosyrerne til nitrogenoxid 

(NO). Det maksimerer absorptionen af L-arginin i kroppen. 

II. Formuleringen af Recover-Me er også unik i forbindelse med at 

forbinde flere aminosyrer med et komplekst kulhydrat for at forlænge 

absorptionen, mens de forbliver lavglykæmiske. 

III. Vi bruger den rigtige type L-arginin, Pidolat, (saltet af L-arginin), som i 

kombination med L-Lysin øger absorptionen af L-arginin. Lysin og 

arginin bør ikke tages sammen, hvis de er af * L * -formen, fordi L-

arginin og L-Lysin konkurrerer om de samme receptorer. Imidlertid 

lægger L-argininpidolat sig til en anden receptor og tillader en synergi 

virkning mellem de to. 

IV. Recover-Me er unik fordi indholdstofferne udløses om natten. 

Hovedårsagen til at Recover-Me blev udviklet, er for at tilbyde et 

supplement der har videnskabelig bevist medicinsk gavnlig 
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indvirkning, og som - ved hjælp af søvnens processer om natten - 

krydser hjernebarrierer med celle-regenererende optimering. 

V. For at opnå anti-aging og effekten fra dyb søvn bruger vi ikke citrullin, 

men i stedet har vi tilføjet vi L-glutamin, som beskytter maven og 

dermed er et trin fjernet fra omdannelse til nitridoxid. 

VI. Af kvalitetshensyn er det produceret i Europa på faciliteter der 

overholder de strengeste reguleringsmæssige retningslinjer. Vi bruger 

kun de højeste tilgængelige ingredienser af farmaceutisk kvalitet for at 

sikre ensartet kvalitet og fuld toldtilfredshed.   

Recover-Me forbedrer alle de gavnlige virkninger af: L-Arginin (L-Pidolat) L-

Glutamin L-Lysin kombineret med en lav glykæmisk optagelse i kroppen. 

 

Fokus på Recover-Me er at øge L-argininniveauerne i kroppen og i hjernen 

for at øge nitrogenoxidproduktionen og forøge væksthormonniveauet for 

dermed at bremse aldringsprocessen. Den tilgængelige L-arginin der findes i 

kroppen stammer fra omdannelsen af L-arginin, L-pidolatet og af L-glutamin 

(som omdannes til L-citrullin og senere til L-arginin). L-arginin L-pidolatet 

kan lettere krydse blod-hjernebarrieren, hvilket udløser de højere L-

argininniveauer i hjernen. 

 

 

De videnskabeligt beviste fordele ved L-Arginin omfatter: 

Vaskulære fordele 

✓ Forhøjer produktionen af nitrogenoxid (NO).  

✓ Det tilbyder "kardiovaskulær" støtte, fordi (NO) nitrogenoxidet 

afslapper blodkarrene, øger deres fleksibilitet og et fremmer normalt 

blodtryk som dermed giver mindre skader på blodkarrene 

✓ Reducerer blodtrykket 

✓ Øger blodcirkulationen 

✓ Reducerer risikoen for blodpropper 

✓ Sænker risikoen for hjerteanfald og slagtilfælde 

✓ Undertrykker arteriosklerose (åreforkalkning)  

✓ Smelter væk eksisterende plaque. 

✓ Reducerer eksisterende ophobninger i blodårerne 

✓ Egenskaberne fra anti-sammenklumpning af arginin og glutamin 

reducerer koagulering og dermed også risikoen for hjerteanfald og 

slagtilfælde 

✓ Det hjælper med regulering af kolesterol ved at sænke serum- og LDL-

kolesterol niveauet 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjM--_fv8zYAhVC1WMKHVz-Az4QjRwIBw&url=https://www.shutterstock.com/search/l-arginine&psig=AOvVaw07W7tAJioVC-FqcMuwnn1-&ust=1515642820436681
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Anti aldring  

✓ Stimulerer frigivelsen af væksthormoner, som har anti-aging 

egenskaber. 

✓ Forbedrer reproduktions evnen. 

✓ Fremmer den cellulære regenerering. 

✓ Det forhindrer og reducerer virkningerne af osteoporose 

(knogleskørhed) ved den positive påvirkning af knoglemassen.  

✓ Opretholder knogletætheden ved at stimulere HGH-produktionen.  

✓ Fremmer dyb søvn. +Forbedrer den kognitiv evne.  

✓  Det forbedrer hukommelsen, især langtidshukommelsen og kan 

reducere virkningerne af demens og Alzheimers. 

✓ Det forbedrer kommunikationen mellem messenger-celler og 

nerver/hjernen 

 

Genopretning 

✓ Forbedrer immunfunktionen og kontrollerer bakterielle infektioner. 

✓ Reducerer helbredsperioden for skader (især på knogler). 

✓ Forbedrer regenererings tiden for beskadiget væv. 

✓ Det hjælper med at fremskynde sårheling og postoperativ helin. 

✓ Forskning viser også, at der er stimulerende effekt i behandlingen af 

forbrændinger. 

 

Lunger 

✓ Det reducerer de "kardiovaskulære" lungeskader forårsaget af 

tobaksforbrug, da nitrogenoxidniveauet hos rygere er mindre end 

halvdelen end det er hos ikke-rygere.  

✓ Det er nyttigt i forhold til behandling af astma åbning af ilt 

gennemstrømningen i luftvejene hvilket giver lettere vejrtrækning og 

behandling af lungesygdomme. 

 

Nyrer 

✓ Det forbedrer nyrernes funktion. Forsinker udviklingen af 

nyresygdomme.  

✓ Reducerer nyresvigt udløst af alderdom. 

 

Atletiske fordele  

✓ Reducerer fedtvæv og kropsfedt. 

✓ Det stimulerer den magre muskelmasse og opretholder knogletæthed 

ved at stimulere HGH-produktion, hvilket også fører til en reduktion af 

fedtvæv. På grund af disse egenskaber kan det bruges i vægtregulering 

og styrketræning. 

✓ Forbedrer den atletiske ydeevne. Det hjælper med at øge atletisk 

præstationer gennem dets evne til at øge træningstolerancen.  

✓ Det har gavnlig effekt på lungerne.  
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✓ Dens virkning på HGH niveauet, som hjælper produktionen af magert 

muskelvæv. 

 

Diabetes  

✓ Hjælper med at forbedre insulinfølsomheden. 

✓  Det hjælper med behandling og forebyggelse af diabetesrelaterede 

følgesygdomme som følge af dårlig cirkulation i kroppen.  

✓ Det er også blevet observeret, at arginin regulerer insulinproduktionen 

ved bugspytkirtlen. 

 

Seksuel funktion  

✓ Forbedrer sæd produktionen og bevægeligheden.  

✓ Øger blodcirkulationen i kønsorganerne.  

✓ Det bruges til at forbedre funktionen af prostata. 

 

Mavesår  

✓ Den bruges til behandling af "irriteret tyktarm" og til at forebygge 

udviklingen af mavesår. Er især god mod stressrelaterede tilfælde hvor 

det ikke påvirker mavesyreproduktionen.  

✓ Tilsætningen af Arginin er også af stor betydning for udholdenheden 

hos atleter hvor det forhindrer irritation og sår i maven. 

 

Bemærk at L-Arginine, på trods af  

dets videnskabeligt beviste sundhedsmæssige fordele,  

ikke er et lægemiddel men et koncentreret fødevareprodukt. 

 

 

 

 

Nitrogenoxid og kardiovaskulær sundhed! 

Hvis du vil forbedre det overordnede helbred og sundhed for dig og dine 
kære, så skal du forstå forholdet mellem nitrogenoxid og kardiovaskulær 
sundhed. Det er vigtigt, for du vil ikke kunne leve uden nitrogenoxid – det er 

”hoved signalmolekylet” i hele dit kardiovaskulære system. 
Du har sandsynligvis aldrig fået oplyst af din læge hvor vigtig at nitrogenoxid 

og kardiovaskulær sundhed er. Alligevel er der en overvældende mængde 
forskning, der bekræfter den enorme rolle som nitrogenoxid spiller i din 
krop.   

❖ Her er blot et udvalg af kommentarer fra flere fremtrædende 
læger og forskere om nitrogenoxid og kardiovaskulær 
sundhed: 
 

http://no-more-heart-disease.com/nitric-oxide-and-cardiovascular-health/
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1. Dr. John Cooke – Leder af intitut for vaskulær medicin ved Stanford 

Universitet og forfatter til bogen, The Cardiovascular Cure: 

 

“Denne bog vil introducere dig til den magi, der findes inde i dine blodkar. 
Det kommer i form af et molekyle - et af de enkleste molekyler der findes i 

naturen. Dette molekyle er nitrogenoxid eller NO, et stof, der er så kraftigt, at 
det kan beskytte dig mod hjerteanfald og slagtilfælde. Og det bedste af det 

hele, din krop kan gøre det helt af sig selv. NO er din krops egen indbyggede, 
naturlige beskyttelse mod hjertesygdomme.” 

2. Dr. Louis J. Ignarro – 1998 Nobelprisvinder i medicin og forfatter til 
bogen, NO More Heart Disease: 

 

 

 

“Selvom NO's struktur er enkel, er nitrogenoxid nu betragtet som det mest 
betydningsfulde molekyle i kroppen og helt afgørende for dit velbefindende. 
Jeg er overbevist om, at nitrogenoxid kan alderssikre dit kardiovaskulære 
system, hvilket indikerer at det gør meget end at indvirke på din 

kronologiske alder.” 

“Reparation af skader forårsaget af kardiovaskulære sygdomme uden brug af 
risikabel, og ofte ineffektiv, kirurgi havde længe været anset for at være 
umulig. Jeg blev tildelt Nobelprisen i medicin ved at gøre denne tankegang 

forældet. Nu ved vi, at vi kan ændre hjerte-kar-svækkelser naturligt - med 
kroppens internt fremstillede ”wonder drug”, nitrogenoxid.” 
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3. Dr. Jonathan S. Stamler – Professor i medicin ved Duke University 

Medical Center: 

“Det virker i alt, overalt. Du kan i dag ikke nævne en større cellulær respons 
eller fysiologisk effekt, hvor nitrogenoxid ikke er involveret. Det er involveret i 

komplekse adfærdsmæssige ændringer i hjernen, luftvejsafspænding, 
hjerteslag, udvidelse af blodkar, regulering af tarmbevægelser, funktionen af 

blodlegemer, immunsystemet, ja selv hvordan fingre og arme bevæger sig.” 

Disse tre fremtrædende læger i USA taler alle om vigtigheden af nitrogenoxid 
og kardiovaskulær sundhed, og hvordan dette fantastiske molekyle spiller så 
stor en rolle for dit generelle helbred. Produktionen af nitrogenoxid er en 

vital funktion i dit endotel, som styrer hele dit kardiovaskulære system. 

I 1998 blev Nobelprisen i medicin tildelt tre amerikanske forskere, som 
opdagede hvordan endotelcellerne producerer nitrogenoxid fra aminosyren L-

Arginine. Siden denne opdagelse er der lært meget mere om nitrogenoxid.  

✓ Nitrogen regulerer muskeltonen i blodkarene og har dermed stor 
indflydelse på hvordan det kontrollerer blodtrykket. 

✓ Nitrogen stopper blodpladerceller fra at gruppere sig i en blodprop og 

forhindre derfor blokeringer i blodkarrene. 
✓ Nitrogen kontrollerer funktionen af næsten hver åbning fra mund til 

afføring. 
✓ Kvælstofoxid hjælper immunsystemet med at bekæmpe virus-, 

bakterie- og parasitære infektioner såvel som tumorer. 
✓ Nitrogenoxider forårsager penile erektioner ved at udvide blodkarene til 

at modhjælpe erektil dysfunktion. 
✓ Nitrogenoxid overfører meddelelser mellem nerveceller. 
✓ Nitrogenoxider synes at være forbundet med læringsprocessen, 

hukommelsen, søvn, følelse af smerte og måske endda depression. 
✓ Nitrogenoxid har vist sig at være en mediator i betændelse og 

reumatisme. 
✓ Nitrogenoxid fremmer vaskulære reparative mekanismer, når der opstår 

skader. 
✓  Det er en af nøglerne til at modarbejder atero sklerose.  

 

    

  

 

 


