Ce este colostrul?
Colostrul, sau corasla, este primul lapte produs de mamifere cateva ore
dupa nastere. Are o compozitie unica, care difera de compozitia laptelui obisnuit.
Consumul acestui prim aliment este foarte important pentru dezvoltarea si cresterea
sanatoasa, si este un instrument natural pentru demararea sistemului imunitar al
individului nou nascut
Colostrul este valoros pentru continutul sau ridicat de componente, necesare pentru
supravietuirea sistemului imunitar intr-o lume plina de microorganisme. Este cea mai
bogata sursa de imunoglobuline (anticorpi) si factori de crestere. In colostru poate ﬁ
gasita de asemenea o varietate de substante beneﬁce, care stimuleaza activitatea
sistemului imunitar. Colostrul este interesant si din punct de vedere nutritional. Este
vorba despre un aliment cu un proﬁl nutritional complex, care include o compozitie
ideala de proteine, grasimi, zaharuri, vitamine, minerale si enzime.

Colostrul ESSENS
Sursa pura naturala si de calitate a imunitatii

Colostrul ESSENS este potrivit pentru toti cei care doresc sa sprijine sanatatea lor
intr-un mod natural. Este un supliment alimentar facut din colostru de vaca (bovin)
de cea mai inalta calitate. Colostrul bovin este prin compozitia sa foarte similar cu
colostrul uman. De aceea, este utilizat tot mai des ca si substanta naturala complexa,
pentru sprijinirea imunitatii la copii, adulti, sportivi si seniori. Colostrul ESSENS este
indicat a ﬁ folosit regulat de toata familia pentru imbunatatirea sanatatii lor.
ESSENS va aduce colostrul de la un singur producator certiﬁcat cehesc, facut
pe baza naturala pura, din cele mai de calitate materii prime si sub supraveghere
farmaceutica.
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Colostrul
ESSENS
60 capsule | 29,90 €
Substante active
ColostrulB® IgG40, 400 mg/capsula
Compozitie
Colostrul bovin (din lapte), aditivi
(stearat
de magneziu), compozitie capsula
(gelatina, dioxid de titan).
Dozare
2 capsule zilnic (de preferinta seara
inainte de masa, baute cu cantitate
suﬁcienta de lichide)
Colostrul ESSENS este recomandat
ca un supliment alimentar la:
` infectii bacteriale si virale frecvente
` boli asociate cu tulburari ale sistemului
imunitar
` tumori
` boli inﬂamatorii ale tractului digestiv
(ulcer gastric etc.)
` infectii intestinale asociate cu diaree
` convalescenta
` sport intensiv de formare si efort ﬁzic
(incetinirea fenomenului de imbatranire)

Intrebari si
raspunsuri
Ce compozitie are Colostrul ESSENS?
Colostrul contine foarte multi anticorpi
necesari (imunoglobuline, citokine,
lactoferina), aminoacizi esentiali, vitamine
(A, D, E, C, B1, B2, B6, B12, acid folic,
acid pantotenic, biotina, niacina), minerale
si oligoelemente (sodiu, potasiu, calciu,
fosfor, magneziu, ﬁer, iod, crom), care
joaca un rol important in protectia
persoanei nou nascute fata de produsele
poluante din mediul inconjurator.
Ce sunt imunoglobulinele si ce
importanta au?
Imunoglobulinele (anticorpii) sunt
molecule specializate produse de
sistemul imunitar, in cursul intalnirii lor
cu substantele straine ca de exemplu
virusurile si bacteriile. Sarcina lor
este de a identiﬁca, neutraliza, si de
a asigura eliminarea microorganismelor
daunatoare, de a da startul unei reactii
corecte si rapide de aparare a sanatatii
impotriva factorilor daunatori.
Colostrul este foarte bogat in special in
imunoglobine de tip IgG, de asemenea
IgM si IgA. Calitatea colostrului este
determinata in functie de cantitatea de
imunoglobuline IgG, care sunt cele mai

multe in colostru. Colostrul ESSENS are
continutul IgG de cel putin 40% din suma
totala de proteine.
Care este rolul factorilor de crestere?
Factorii de crestere asigura
organismului nostru, nu numai
cresterea si dezvoltarea normala, dar
de asemenea ajuta la regenerarea si
accelerarea procesului de recuperare a
muschilor deteriorati, a pielii, oaselor,
tendoanelor si tesuturilor nervoase.
Factorii de crestere sunt substante
biologice foarte active, care pozitiv
inﬂuenteaza cresterea si dezvoltarea
celulelor si tesuturilor, ajuta in
metabolismul grasimilor, zaharurilor,
si de asemenea inhiba cresterea si
reproducerea celulelor daunatoarea
corpului. In colostru, factorii de crestere
sunt prezenti in concentratii mari, cum
ar ﬁ IGF-factor de crestere asemanator
insulinei, TGF- factorul de crestere de
transformare, EGF- factor de crestere
epiteliala.
Factorii de crestere stimuleaza tesutul
muscular, ceea ce este important de
exemplu pentru sportivi, sau in timpul
reconvalescentei. Sprijina arderea de
grasimi primite- folosit in timpul dietelor.
Reintinereste pielea (cu varsta, de la 25
ani, nivelul hormonal scade).

Este intr-adevar colostrul ESSENS
pe baza naturala?
Da. Colostrul ESSENS, este laptele din
primele doua zile de lactatie sub forma
uscata de pulbere. La acest lapte a fost
doar eliminata apa prin pulverizare in
conditii strict deﬁnite si controlate. Acest
proces de prelucrare, previne deteriorarea
substantelor biologice de valoare care
sunt prezente in colostru.
Este colostrul ESSENS potrivit
pentru copii?
Da! Colostrul este recomandat pentru
copiii de la 3 ani. Cunoscut este faptul ca,
copiii aﬂati intr-un grup de copii, adeseori
isi transmit intre ei tot felul de raceli.
Colostrul ESSENS este in acest fel un
ajutor excelent in consolidarea
sistemului lor imunitar.
Pot folosi Colostrul ESSENS si
pacientii care au intoleranta la lactoza?
Datorita continutului foarte scazut
de lactoza din colostru, este colostrul
mai bine tolerat de persoanele alergice
decat laptele obisnuit. Printre altele,
colostrul are grija de starea de sanatate
a intestinelor noaste, in special de
compozitia echilibrata a microﬂorei
intestinale.
Din aceasta perspectiva, Colostrul
ESSENS poate ﬁ clasiﬁcat intre
prebiotice.

Poate ﬁ Colostrul ESSENS folosit
de femeile gravide si cele care
alapteaza?
Este o regula nescrisa, ca femeile
gravide si cele care alapteaza ar trebui
sa se consulte cu medicul in orice fel de
medicamente. Desi este colostrul primul
aliment creat de natura insasi, este nontoxic, non-dependenta si nu ar trebui sa
dauneze sanatatea femeilor gravide sau
celor care alapteaza, va recomandam
utilizarea sa in timpul sarcinii si in perioada
de alaptare dupa consultatia medicului.
Care este doza recomandata a
colostrului ESSENS?
Pentru mentinerea sanatatii,
recomandam a se folosi doua pachete,
ceea ce inseamna o cura de doua luni.
Dupa aceea 1-2 luni faceti pauza si apoi
repetati cura. Este posibila de asemenea
utilizarea pe tot parcursul anului.
Poate ﬁ Colostrul ESSENS utilizat
impreuna cu alte medicamente sau
suplimente?
La colostru nu sunt cunoscute nici un
fel de reactii adverse (interactii) cu alte
medicamente sau suplimente. Colostrul
ESSENS ajuta la cresterea capacitatii
de absorbtie a tractului digestiv, si
de asemenea are grija de sanatatea
intestinelor. Produsele alimentare,
plantele medicinale, substantele naturale
si medicamentele devin apoi pentru
organismul nostru biologic accesibile.

