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 بدن ایمنی سیستم تقویت بر موثر مکمل چند

کرونا ویروس ها خانواده بزرگی از ویروس ها و زیرمجموعه کروناویریده هستند که از ویروس سرما خوردگی معمولی 

را شامل می شود. تغذیه مناسب از جمله راه های  99تا عامل بیماری های شدید تری همچون سارس، مرس وکووید

سالمتی است. درحال حاظر بهترین راه مقابله با این بیماری تقویت سیستم ایمنی بدن از طریق تامین ویتامین ها و  حفظ

ریزمغذی های موثر می باشد.در این پمفلت سعی بر آن شده تا تعدادی از مکمل هایی که بر سالمت و تقویت سیستم 

 ایمنی بدن موثر هستند را نام ببرد.

 زینک)روی( (9

زینک)روی( وظایف متعددی در بدن دارد که از جمله می توان به حفظ سالمت سیستم ایمنی اشاره کرد. زینک عنصر 

یک ریز مغذی است که بدن برای رشد و تکامل عملکرد عصبی بدن به آن نیاز دارد. از طرفی وجود این عنصر برای 

عفونت تاثیر گذاشته و به کنترل التهاب کمک سیستم ایمنی ضروری می باشد. این عنصر برنحوه ی پاسخ سلول ها به 

 می کند.

انواع مختلفی از این عنصر ضروری به شکل قرص جوشان و شربت به تنهایی یا به همراه ویتامین های دیگر)زینک 

 پالس( وجود دارد.

 

 ویتامین سی (2

بدن جلوگیری کرده و باعث ویتامین سی یک آنتی اکسیدان است،یعنی از آسیب رادیکال آزاد به سلول ها و بافت های 

تقویت سیستم ایمنی بدن می شود.برطیق آخرین دستورالعمل حمایت های تغذیه ای ابالغی توسطوزارت بهداشت کشور، 

به اندازه Eدرصورت عدم دریافت منابع غذایی این ویتامین توصیه به دریافت روزانه یک گرم در ترکیب با ویتامین 

سیستم ایمنی کارامد می باشد. این ویتامین بیشتر به شکل قرص های جوشان  واحد بین الملل جهت تقویت9111

511mg .دربازار موجود است اما فرم های دیگر نیز وجود دارند 



 آلوئه ورا (3

بیماری های عفونی و ویروسی فصلی  یکی از مهم ترین توصیه های تغذیه ای متخصصان برای پیش گیری از ابتال به

نفوالنزا،مصرف خوراکی هایی است که بتوانند عوامل بیماری زا را سرکوب کنند. همچنین مانند سرماخوردگی یا آ

 عصاره ی این گیاه به علت داشتن مواد آنتی اکسیدانی موجبات تقویت سیستم ایمنی بدن را فراهم می آورد.

 را تولید می کند.فرم های موجود در بازار این مکمل به شکل شربت و کپسول هستند که شرکت باریج اسانس آن 

 پروبیوتیک (4

عملکرد متعادل دستگاه ایمنی بدن ،برای حفظ تعادل سالمتی بدن ضروری است. بدن ما میزبان جمعیت های 

میکروارگانیسم هایی هستند که دربدن ما زندگی می کنند و این جمعیت ها از تریلیون باکتری ،مخمر وحتی ویروس 

های بدن کار میکند؛برخی از آنها خوش خیم تشکیل شده است. برخی از این میکروارگانیسم ها برای کمک به سیستم 

هستند و بعضی از آنها دروواقع برای سالمتی زیان آورند اما اکثر این مسافران کوچک مایل به زندگی در روده های ما 

% سیستم ایمنی بدن ما در روده قرار دارد،پس ایمنی خوب از سالمت روده شروع می شود. بررسی 71هستند. 

منتشر شده است،نشان می دهد Frontiers of Immunology1انجام شده و درمجله  2195ل که درساتحقیقاتی 

که باکتری های پروبیوتیک ما ،به ویژه پروبیوتیک های دستگاه گوارش ما نقش مهمی در پاسخ ایمنی انسان و تمام 

 ر این مکمل به شکل کپسول می باشد.فرم های موجود دربازامهره داران دیگر دارد.

 

 B6امین ویت (5

این ویتامین نقش مهمی در سطخ انرژی و ایمنی بدن دارد و کمبود آن به خستگی،درد مزمن و کمبود انرژی منجر می 

میلی گرم از این ویتامین توصیه شده است . مصرف این ویتامین به ویژه برای  911تا 51شود. مصرف روزانه ی 

 کودکان و سالمندان ضروری است.

 گردان،نخود ولوبیا،پسته،دانه کنجد وگوشت گاو حاوی این ویتامین هستند.سینه مرغ،دانه آفتاب

 فرم های موجود دربازار این ویتامین به شکل قرص می باشد.

 Eویتامین  (6

یا توکوفرول یک آنتی اکسیدان بسیار قوی است که با تقویت سیستم ایمنی یه جنگ انواع عفونت می رود. Eویتامین 

مهم ترین دالیل بروز عفونت و رشد تومور در بدن است.کمبود این ویتامین مشکالت گوترشی  کمبود ویتامنی ای یکی از

را درپی خواهد داشت . فندوق وبادام، اسفناج،آووکادو،بروکلی،انبه،زیتون،کیوی،گوجه فرنگی،دانه آفتابگردان وکدو 

 حلوایی منبع این ویتامین هستند.



 D3ویتامین (7

وبا کاهش التهاب نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی دارد.انواع ماهی،روغن ماهی،  این ویتامین محلول درچربی است

 تخم مرغ،شیر وقارچ حاوی این ویتامین هستند.

 Aویتامین  (8

این ویتامین محلول درچربی و یک آنتی اکسیدان بسیار قوی است که برای مبارزه با آنفوالنرا و سرما خوردگی و 

 ی خود ایمنی و سرطان توصیه شده است.درشرایط حاد تر برای بیماری ها

 سیب زمینی،کلم و هویج، فلفل ،زردآلو،انله،تخم مرغ وکره حاوی این ویتامین هستند.

 اسید فولیک  (9

نیز نامیده می شودوکمبود آن یکی از مهم ترین علل بروز کم خونی به شمار  B9است وBاسید فولیک نوعی ویتامین 

ت سلول های بدن،به ویژه سلول های قرمز خونی دارد. همچنین وجود این ویتامین می آید.این مکمل نقش مهمی در ساخ

 برای عملکرد گلبول سفید و تقویت سیستم ایمنی موثر است.

 اسفناج،لوبیا سبز،نخودفرنگی،جگر،قلوه و سیب زمینی به طور طبیعی سرشار از اسید فولیک هستند.
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