
Colostrum 
ESSENS
60 kapsul | 29,90 €  

Aktivne sestavine:
IgG40 Kolostrum, 400 mg / kapsula
Sestava:
goveji kolostrum, magnezijev stearat 
(mazivo), sestava kapsule 
(želatina, titanov oksid).
Odmerjanje:
2 kapsuli na dan (priporočljivo vzeti 
pred večerjo z veliko količino vode).

Kolostrum ESSENS je prehransko 
dopolnilo in 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

Vprašanja in  
odgovori:
Kakšna je sestava Kolostrum 
ESSENS?

Kolostrum vsebuje veliko 
potrebnih protiteles 
(imunoglobulin, citokin, laktoferin), 
esencialne aminokisline,  vitamine (A, 
D, E, C, B1, B2, B6, B12, folno kislino, 
pantotensko kislino, biotin, niacin), 
minerale in sledne elemente (natrij, 
kalij, kalcij, fosfor, magnezij, železo, 
jod, krom), ki so pomembni za zaščito 
novorojencev pred škodljivimi vplivi 
okolja.

Kaj so imunoglobulini in kaj je 
njihova naloga?

Imunoglobulini (protitelesa) so 
molekule, ki jih imunski sistem 
producira ob srečanju s tujki, kot so 
virusi in bakterije. Njihova naloga 
je identificirati škodljive stvari, jih 
nevtralizirati in odstraniti škodljive 
mikroorganizme ter pravilno in hitro 
začeti obrambni odziv. 

Kolostrum je bogat predvsem 
z imonoglobulinom IgG, IgA in 
IgM. Kvaliteto kolostruma določa 
predvsem imonoglobulin IgG, 
katerega kolostrum tudi največ 
vsebuje. Kolostrum ESSENS vsebuje 
najmanj 40% IgG vseh proteinov.

Kakšne so naloge rastnih 
faktorjev?

Rastni faktorji ne skrbijo le za 
normalno rast in razvoj, ampak 
tudi pomagajo pri regeneraciji ter 
pospešujejo obnovo poškodovanih 
mišic, kože, kosti, vezi in živčnega 
tkiva. Rastni faktorji so biološko 
zelo aktivne snovi, ki pozitivno 
vplivajo na rast in razvoj celic in tkiv. 
Vzpodbujajo presnovo maščob, 
sladkorja in zavirajo rast škodljivih 
celic. Kolostrum vsebuje tudi rastne 
faktorje v višjih koncentracijah, kot 
so IGF – rastni fakor, ki je podoben 
inzulinu, TGF – pretvorbeni faktor, 
in EGF epitel rastni faktor. Rastni 
faktorji stimulirajo mišično tkivo, kar 
je zelo pomembno za npr. športnike. 
Vzpodbujajo tudi  izgorevanje 
vnesenih maščob in so zato primerni 
pri dietni prehrani.

Kožo pomladijo (s staranjem, od 
približno 25. leta starosti, se namreč 
zmanjšuje število rastnih faktorjev).

Je Kolostrum ESSENS res naraven?

Ja. Kolostrum ESSENS je izloček 
mlečne žleze v prvih dneh po rojstvu 
v posušeni obliki v prahu. Mlezivu se 
odstrani voda s sušenjem pod strogo 
določenimi in kontroliranimi standardi. 
Takšen proces prepreči poškodbo 
biološko dragocenih snovi, ki so v 
kolostrumu. 

Je Kolostrum ESSENS primeren za 
otroke?

Ja! Kolostrum je primeren za otroke 
nad 3. letom starosti. Znano je, da 
se otroci v skupinah otrok zelo hitro 
okužijo z najrazličnejšimi boleznimi. 
Kolostrum ESSENS zelo pripomore k 
večji odpornosti imunskega sistema.

Lahko Kolostrum ESSENS jemljejo 
ljudje, ki ne prenašajo laktoze?

Z zelo nizko vsebnostjo mlečne laktoze, 
alergiki dosti bolje prenašajo kolostrum, 
kot mleko. Kolostrum zagotavlja 
tudi zdravo črevesje in uravnoteženo 
črevesno floro, zato lahko iz tega 
vidika uvrščamo Kolostrum ESSENS k 
probiotikom. 

Kako je z jemanjem Kolostrum 
ESSENS pri nosečnicah in doječih 
materah?

Nenapisano pravilo je, da nosečnice in 
doječe matere pred začetkom jemanja 
konzultirajo svojega zdravnika. Ker pa 
je kolostrum prva hrana, ki jo ustvari 
narava, in ni strupena ali nevarna in 
ne povzroča odvisnosti, za nosečnice 
in doječe matere ni škodljiv. Kljub 
temu se med nosečnostjo in dojenjem 
posvetujte z zdravnikom.  

Kolikšen je priporočljiv odmerek 
Kolotrum ESSENS?

Za ohranitev zdravja priporočamo 
dvomesečno kuro. Po teh dveh 
mesecih naredite dva meseca 
premora, in nato nadaljujte z 
dvomesečno kuro. Celoletno jemanje 
kolostruma je mogoče.  

Lahko kombiniramo Kolostrum 
ESSENS z drugimi predpisanimi 
zdravili ali prehranskimi dopolnili?

Kolostrum nima stranskih učinkov 
v povezavi z drugimi zdravili ali 
prehranskimi dopolnili. Kolostrum 
ESSENS pripomore k povečanju 
sposobnosti absorpcije v prebavnem 
traktu in hkrati zdravstveno oskbuje 
črevesje. 


