
Colostrum 
ESSENS
60 κάψουλες | 29,90 €

Βιοενεργά συστατικά
Colostrum IgG40, 400 mg/κάψουλα
Συστατικά
Βόειο πρωτόγαλα, στεατικό μαγνήσιο, 
σύνθεση κάψουλας (ζελατίνη, διοξείδιο 
τιτανίου).
Δοσολογία
2 κάψουλες ημερησίως (κατά 
προτίμηση το βράδυ πριν το γεύμα με 
άφθονη κατανάλωση υγρών).

Το Colostrum ESSENS 
συνίσταται ως συμπλήρωμα 
διατροφής επίσης σε 
περιπτώσεις με:
  συχνές βακτηριακές και ιογενείς λοιμώξεις
ασθένειες που σχετίζονται με διαταραχές του  
   ανοσοποιητικού
  καρκίνο
  φλεγμονώδεις παθήσεις του πεπτικού 

συστήματος (γαστρικό έλκος, κλπ.)
εντερικές λοιμώξεις που σχετίζονται με   
   διάρροια
 σκοπούς ανάρρωσης
  έντονη αθλητική δραστηριότητα ή και 

σωματική υπερκόπωση (μείωση σημαδιών 
γήρανσης)

Ερωτήσεις και 
απαντήσεις
Ποια είναι τα συστατικά του 
Colostrum ESSENS;
Το πρωτόγαλα περιέχει πολλά 
απαραίτητα αντισώματα 
(ανοσοσφαιρίνες, κυτοκίνες, 
λακτοφερίνη), βασικά αμινοξέα, 
βιταμίνες (A, D, E, C, Β1, Β2, Β6, Β12, 
φυλλικό οξύ, παντοθενικό οξύ, βιοτίνη, 
νιασίνη), μέταλλα και ιχνοστοιχεία 
(νάτριο, κάλιο, ασβέστιο, φώσφορο, 
μαγνήσιο, σίδηρο, ιώδιο, χρώμιο), τα 
οποία είναι σημαντικά στοιχεία για 
την προστασία του νεογνού από τις 
επιβλαβείς ουσίες που υπάρχουν στο 
περιβάλλον.

Τι είναι οι ανοσοσφαιρίνες και ποια 
είναι η σημασία τους;
Οι ανοσοσφαιρίνες (αντισώματα) είναι 
εξειδικευμένα μόρια παραγόμενα από 
το ανοσοποιητικό σύστημα κατά την 
αντίδρασή τους με ξένες ουσίες, πχ. με 
ιούς και βακτήρια. Ο στόχος τους είναι 
να αναγνωρίσουν, να εξουδετερώσουν 
τους επιβλαβείς μικροοργανισμούς και 
να εξασφαλίσουν την απομάκρυνσή 
τους, και να ξεκινήσουν την σωστή 
και σύντομη αμυντική αντίδραση 
προς τους πιθανών επιβλαβείς για την 
υγεία παράγοντες. Το πρωτόγαλα είναι 
ιδιαίτερα πλούσιο σε ανοσοσφαιρίνες 
τύπου IgG, επίσης IgA και IgM. Η 

ποιότητα του πρωτογάλακτος γενικά 
καθορίζεται κατά την ποσότητα των 
ανοσοσφαιρινών IgG, οι οποίες είναι οι 
περισσότερες στο πρωτόγαλα.
Το Colostrum ESSENS περιέχει 
τουλάχιστον το 40% της συνολικής 
ποσότητας πρωτεϊνών.

Ποιος είναι ο ρόλος των αυξητικών 
παραγόντων;
Οι αυξητικοί παράγοντες εξασφαλίζουν 
στο σώμα μας όχι μόνο την φυσιολογική 
ανάπτυξη και εξέλιξη, αλλά επίσης 
συμβάλουν στην αναγέννηση και την 
επιτάχυνση της αποκατάστασης των 
κατεστραμμένων μυών, του δέρματος, 
των οστών, των τενόντων και των 
νευρικών ιστών.

Οι αυξητικοί παράγοντες είναι βιολογικά 
δραστικότατες ουσίες, οι οποίες 
επηρεάζουν θετικά  την ανάπτυξη και 
την εξέλιξη των κυττάρων και των ιστών, 
ενισχύουν το μεταβολισμό των λιπών και 
σακχάρων και επίσης καταστέλλουν την 
ανάπτυξη και την αναπαραγωγή των 
επιβλαβών για το σώμα κυττάρων. 
Στο πρωτόγαλα περιέχονται οι 
αυξητικοί παράγοντες σε υψηλές 
συγκεντρώσεις, πχ. IGF - ο παρόμοιος 
με την ινσουλίνη αυξητικός παράγοντας, 
TGF - ο μετασχηματιστικός αυξητικός 
παράγοντας, ΕGF - επιθηλιακός 
αυξητικός παράγοντας.

Οι αυξητικοί παράγοντες διεγείρουν 
τη δημιουργία μυϊκού ιστού, που είναι 
σημαντικό, πχ. για τους αθλητές ή κατά 

την ανάρρωση. Ενισχύουν την καύση 
του λίπους - μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
κατά τη διάρκεια δίαιτας. Αναζωογονούν 
το δέρμα (με την αύξηση ηλικίας, ήδη 
από 25 ετών, το επίπεδο των ορμονών 
ανάπτυξης μειώνεται).

Είναι πραγματικά το Colostrum 
ESSENS φυσικό προϊόν;
Ναι. Το Colostrum ESSENS είνα γάλα 
των δύο πρώτων ημερών γαλουχίας, 
σε μορφή σκόνης. Από αυτό το γάλα 
μόνο έχει αφαιρεθεί το νερό μέσω της 
ξήρανσης με ψεκασμό υπό αυστηρά 
καθορισμένες και υπό παρακολούθηση 
συνθήκες. Αυτή η διαδικασία 
επεξεργασίας αποτρέπει τη βλάβη των 
βιολογικά πολύτιμων ουσιών οι οποίες 
βρίσκονται στο πρωτόγαλα.

Είναι το Colostrum ESSENS 
κατάλληλο για τα παιδιά;
Ναι! Το πρωτόγαλα είναι κατάλληλο για 
παιδιά 3 ετών και άνω. Είναι γνωστό ότι, 
τα παιδιά τα οποία βρίσκονται συνεχώς 
στο ίδιο περιβάλλον με άλλα παιδιά της 
ίδιας ηλικίας, συχνά μεταφέρουν μεταξύ 
τους διάφορα είδη κρυολογήματος. 
Το Colostrum ESSENS έτσι είναι 
άριστος βοηθός για την ενίσχυση του 
ανοσοποιητικού τους συστήματος

Μπορούν να χρησιμοποιήσουν το 
Colostrum ESSENS και άτομα με 
δυσανεξία στη λακτόζη;
Χάρει στην πολύ χαμηλή περιεκτικότητα 
λακτόζης του γάλακτος το πρωτόγαλα 
είναι για τους αλλεργικούς πολύ 
καλύτερα ανεκτό από το κανονικό γάλα. 
Μεταξύ άλλων, το πρωτόγαλα επίσης 
φροντίζει την υγεία των εντέρων μας, 
ιδιαίτερα την ισόρροπη σύνθεση της 
εντερικής μικροχλωρίδας. Από αυτή την 
άποψη μπορεί το Colostrum ESSENS να 
καταταχθεί στα προβιοτικά.

Τι γίνεται πραγματικά με τη χρήση 
του Colostrum ESSENS από 
εγκύους γυναίκες ή θηλάζουσες 
μητέρες;
Είναι άγραφος κανόνας ότι οι έγκυοι 

και θηλάζουσες γυναίκες πρέπει να 
συμβουλεύονται το γιατρό τους για τη 
χρήση οποιασδήποτε ουσίας. Παρόλο 
που το πρωτόγαλα είναι η πρώτη τροφή 
που παράγει η ίδια η φύση, είναι μη 
τοξικό, μη εθιστικό και δεν θα έπρεπε 
να βλάψει εγκύους γυναίκες, ούτε 
θηλάζουσες μητέρες, προτίνουμε να 
συμβουλευτείτε τη χρήση του κατά την 
εγκυμοσύνη και κατά τη διάρκεια του 
θηλασμού με το γιατρό σας. 

Ποια είναι η συνιστώμενη 
δοσολογία tου
Colostrum ESSENS;
Για τη διατήρηση της υγείας σας 
συνιστούμε να προμηθευτείτε δύο 
πακέτα, δηλαδή δίμηνη
θεραπεία. Μετά να το παραλείψετε 
για 1-2 μήνες και στη συνέχεια να 
επαναλάβετε τη θεραπεία. Η χρήση του 
είναι δυνατή ακόμη και ολόχρονα. 

Μπορεί το Colostrum ESSENS 
να χρησιμοποιείται μαζί με άλλα 
φάρμακα ή συμπληρώματα 
διατροφής; 
Για το πρωτόγαλα δεν είναι 
γνωστές δυσμενείς αντιδράσεις 
(αλληλεπιδράσεις) με άλλα
φάρμακα ή συμπληρώματα διατροφής. 
Το Colostrum ESSENS βοηθά στην 
αύξηση της απορροφητικής ικανότητας 
του πεπτικού συστήματος και παράλληλα 
φροντίζει για την υγεία των εντέρων. Τα 
τρόφιμα, τα βότανα, οι φυσικές ουσίες 
και τα φάρμακα στη συνέχεια γίνονται 
βιολογικά πιο προσβάσιμα για το σώμα 
μας.




