
Colostrum ESSENS
Kakovostni in čist naravni vir imunitete

Sestavine: 
goveji kolostrum, 
magnezijev stearat 
(mazivo), sestava kapsule 
(želatina, titanov oksid).
Odmerjanje:
2 kapsuli na dan (najbolje 
pred večerjo, z veliko 
tekočine).
Teža vsebine:
29 g ± 5  % (60 kapsul)

Nasvet:
Priporočen dnevni odmerek 
se ne sme preseči. Ta 
izdelek ni namenjen kot 
nadomestek za hrano. Ni 
priporočljivo za otroke, 
mlajše od 3 let, nosečnice 
in doječe matere. 

Izdelek ni namenjen 
diagnosticiranju, zdravljenju 
ali preprečevanju bolezni. 
Vsebuje mleko in mlečne 
izdelke.
Skladiščenje:
Hraniti na suhem in 
temnem prostoru, do 25°C 
temperature. Hraniti izven 
dosega otrok.
Izdelano za:
ESSENS WORLD a. s.,
Prikop 843/4, 602 00 
Brno, Češka Št.
Izdelka:
navedeno na embalaži
Rok trajanja:
navedeno na embalaži.

Colostrum ESSENS
Prehransko dopolnilo

Lastnosti:
prehransko dopolnilo Kolostrum ESSENS bazira na 
govejem kolostrumu. Kolostrum vsebuje pomembne 
hranilne snovi, kot so proteini, maščobe, sladkorji, 
vitamini in minerali. Je vir biološko aktivnih snovi, kot 
so imunoglobulin, alfa laktalbumin, beta laktalbumin, 
laktoferin, transfer  faktorjev, rastnih faktorjev, encimov 
in drugih.

Proizvaja se pod farmacevtskim nadzorom.

Vsebina kapsule 502 mg +/- 5 %

Sestava kapsule:

Aktivne snovi mg/1 kapsula % priporočen dnevni 
odmerek*

Kolostrum IgG40 400 -



faktorji vzpodbujajo celično rast in celjenje ran. Prav tako 
imajo velik potencial pri zatiranju procesa staranja celic. 
So pomembni dejavniki, ki kažejo protivnetno delovanje, 
kar je še posebej učinkovito pri vnetju prebavnega trakta. 

Goveji kolostrum
Primarna značilnost govejega kolostruma je njegov 
zaščitni učinek proti nalezljivim boleznim. Goveji 
kolostrum je v primerjavi s človeškim kolostrumom 
primerljiv vir aktivnih snovi. Vsebuje veliko manj laktoze 
kot človeški kolostrum.

Kolostrum ESSENS se priporoča pri:
	pogostih bakterijskih in virusnih okužbah
	boleznih, pogojenih s slabim imunskim sistemom
	tumorjih
	vnetjih prebavnega trakta (želodčna razjeda, itd.)
	črevesnih okužbah, ki jih spremlja driska
	okrevanju
	intenzivnih treningih in fizičnih naporih pri športu, ter   
 pri odpravljanju znakov staranja  

Imunoglobuline (Ig)
Številne študije kažejo na morebitno terapevtsko in 
preventivno delovanje kolostruma, zlasti zaradi visoke 
koncentracije protiteles (imunoglobulinov), predvsem 
IgG. Naloga imunoglobulinov je prepoznati tuje snovi 
(antigene), jih nevtralizirati in poskrbeti za odstranitev iz 
telesa. Tako zagotavlja pomoč in zaščito pred vdorom 
patogenih mikroorganizmov.

Transfer faktorji (TF)
V kolostrumu je bila najdena izjemno visoka aktivnost 
t.i. transfer faktorjev. To so produkti limfocitov, ki igrajo 
pomembno vlogo v boju proti nalezljivim boleznim. Ob 
ostalih številnih nespecifičnih imunskih aktivnostih prinaša 
transfer faktor določeno imuniteto celic. Na ta način se 
iz kolostruma pasivno prenese specifična in nespecifična 
odpornost. 

Rastni faktorji
Kolostrum je naraven vir rastnih faktorjev, ki vzpodbujajo 
harmonično rast organizma (kosti in mišice), izgorevanje 
maščob in regeneracijo kože, kosti in hrustanca. Rastni 


