
Colostrum ESSENS
Természetesen tiszta termék
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&RORVWUXP��VORYHQVN\�POHG]LYR�  je prvé mlieko produkované 
cicavcami niekoľko hodín po pôrode. Má jedinečné zloženie, ktoré sa líši od zloženia 
bežného mlieka. Táto prvá potrava je veľmi dôležitá pre zdravý vývoj a rast a je 
prirodzeným prostriedkom pre naštartovanie imunitného systému novonarodeného 
jedinca.

Colostrum je cenné pre svoj vysoký obsah imunitných zložiek nevyhnutných pre 
prežitie vo svete plnom mikroorganizmov. Je najbohatším zdrojom imunoglobulínov 
(protilátok) a rastových faktorov. V colostre možno ďalej nájsť celý rad prospešných 
látok, ktoré stimulujú činnosť imunitného systému. Colostrum je zaujímavé 
i z výživového hľadiska. Ide o potravinu s komplexným výživovým profilom, ktorá 
obsahuje ideálne zloženie bielkovín, tukov, cukrov, vitamínov, minerálov a enzýmov. 

Colostrum ESSENS je vhodné pre všetkých, ktorí chcú podporovať svoje zdravie 
prirodzeným spôsobom. Jedná sa o potravinový doplnok vyrobený z kravského 
(bovinného) colostra najvyššej kvality. Bovinné colostrum je svojím zložením veľmi 
podobné colostru ľudskému. Preto je stále častejšie využívané ako komplexná 
prírodná látka na podporu imunity u detí, dospelých, športovcov i seniorov. 
Colostrum ESSENS by mala pravidelne užívať celá rodina pre posilnenie svojho 
zdravia.

ESSENS vám prináša colostrum od jediného certifikovaného českého výrobcu, 
je vyrobené na čisto prírodnej báze z tých najkvalitnejších českých surovín a pod 
farmaceutickým dohľadom.

Váš distribútor

ESSENS SLOVAKIA, s.r.o.
Do Stošky 576
010 04 Žilina

Tel.: +421- 41- 555 72 11
E-mail: manager@essens.sk

www.essens.sk

Ceny zahŕňajú DPH vo výške 20%.
Katalóg parfumov je predstavením produktov súčasne s odporúčaním ich katalógových cien. Nie je to ponuka v zmysle predpisov

Občianskeho zákonníka, ale len pozvánka na predloženie ponuky záujemcom o kúpu produktov ESSENS.



Colostrum ESSENS
kiváló minĘségĦ, természetes immunerĘsítĘ

Mi az a kolosztrum?
A kolosztrum, más néven elĘtej, a tej egy fajtája, amit az 
emlősök emlőmirigyei a szülést követő néhány órában állítanak elő. Egyedülálló 
összetétele sokban különbözik a hétköznapi tej összetételétől. Az újszülött egyed 
első táplálékaként rendkívül fontos szerepet játszik az egészséges fejlődésben és 
növekedésben. A kolosztrum aktivizálja az immunrendszert.

A kolosztrumban olyan felettébb értékes immunanyagok találhatók, amelyek 
nélkülözhetetlenek a mikroorganizmusokkal hemzsegő világban való túléléshez. 
Immunglobulinok (ellenanyagok) és növekedési faktorok leggazdagabb forrása. 
A kolosztrumban ezen túlmenően egy sor olyan anyag található, amely serkenti az 
immunrendszer működését. A kolosztrum tápértékét tekintve is fi gyelemreméltó. 
Olyan magas tápértékű élelmiszerről van szó, amely ideális összetételben tartalmaz 
fehérjéket, zsírokat, cukrokat, vitaminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket és 
enzimeket. 

A Colostrum ESSENS használatát azoknak javasoljuk, akik szeretnék természetes 
úton támogatni egészségüket. Kiváló minőségű tehén (bovine) kolosztrumból 
előállított étrend-kiegészítőről van szó. A tehén kolosztrum összetétele nagyban 
hasonlít az emberi előtej összetételéhez. Éppen ezért egyre sűrűbben használatos 
komplex immunserkentőként gyerekeknél, felnőtteknél, sportolóknál és időseknél 
egyaránt. A Colostrum ESSENS-t egészsége megőrzése és megerősítése érdekében 
az egész család használhatja.

Az ESSENS elhozza önöknek a kolosztrumot az egyetlen, tanúsítvánnyal rendelkező 
cseh gyártótól, aki tisztán természetes és a legjobb minőségű cseh alapanyagokból, 
gyógyszerészeti felügyelet mellett állítja elő a terméket.

ESSENS WORLD a.s.
Příkop 843/4
602 00 Brno

Cseh Köztársaság
www.essensworld.com
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60 kapszula | 29,90 €

Hatóanyagok:
Colostrum Ig40, 400 mg/kapszula
Összetétel:
Tehén kolosztrum, magnézium-
sztearát (síkosító), a kapszula 
alkotóelemei (zselatin, titán-dioxid).
Adagolása:
Naponta két kapszula (leginkább este, 
étkezés előtt, megfelelő mennyiségű vízzel)

A Colostrum pozitív hatásai 
bizonyítottak, számos betegség 
tekintetében és olyan esetekben 
is, ahol az egészségügyi problémák 
forrása a gyenge immunrendszer volt.
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Aké je zloženie Colostra ESSENS?
Colostrum obsahuje mnoho potrebných 
protilátok (imunoglobulíny, cytokíny, 
laktoferín), esenciálne aminokyseliny, 
vitamíny (A, D, E, C, B1, B2, B6, B12, 
kyselinu listovú, kyselinu pantotenovú, 
biotín, niacín), minerály a stopové 
prvky (sodík, draslík, vápnik, fosfor, 
horčík, železo, jód, chróm), ktoré sa 
významným spôsobom podieľajú 
na ochrane čerstvo narodeného jedinca 
pred škodlivinami okolitého prostredia. 

Čo sú to imunoglobulíny a aký majú 
význam?
Imunoglobulíny (protilátky) sú 
špecializované molekuly vytvárané 
imunitným systémom pri stretnutí 
s cudzorodými látkami, napr. vírusmi 
a baktériami. Ich úlohou je rozoznať, 
neutralizovať a zaistiť odstránenie 
škodlivých mikroorganizmov, 
odštartovať správnu a rýchlu obrannú 
reakciu na možné zdravie poškodzujúce 
činitele.

Colostrum je veľmi bohaté najmä 
na imunoglobulíny typu IgG, ďalej IgA 
a IgM. Kvalita colostra sa všeobecne 
stanovuje podľa množstva 

imunoglobulínov IgG, ktorých je 
v colostre najviac. Colostrum ESSENS 
má obsah IgG najmenej 40 % 
z celkového množstva bielkovín.

Aká je úloha rastových faktorov?
Rastové faktory zaisťujú nášmu 
telu nielen normálny rast a vývoj, ale 
pomáhajú tiež regenerovať a urýchľovať 
obnovovanie poškodených svalov, kože, 
kostí, šliach a nervových tkanív.

Rastové faktory sú biologicky veľmi 
aktívne látky, ktoré pozitívne ovplyvňujú 
rast a vývoj buniek a tkanív, podporujú 
metabolizmus tukov, cukrov a tiež 
potlačujú rast a rozmnožovanie 
telu škodlivých buniek. V colostre 
sú rastové faktory obsiahnuté vo 
vysokých koncentráciách, napr. IGF - 
inzulínu podobný rastový faktor, TGF 
- transformačný rastový faktor, EGF - 
epiteliálny rastový faktor.

Rastové faktory stimulujú tvorbu 
svalových tkanív, čo je dôležité 
napríklad pre športovca alebo pri 
rekonvalescencii. Podporujú spaľovanie 
prijatých tukov - využiteľné pri diétach. 
Omladzujú pokožku (s pribúdajúcim 
vekom, už od 25 rokov, hladina 
rastových hormónov klesá).

Je Colostrum ESSENS skutočne 
na prírodnej báze?
Áno. Colostrum ESSENS je mlieko 
z prvých dvoch dní laktácie vo 
forme sušeného prášku. U tohto 
mlieka bola iba odstránená voda 
cestou sprejového sušenia za prísne 
stanovených a sledovaných 
podmienok. Tento proces spracovania 
zabraňuje poškodeniu biologicky 
cenných látok vyskytujúcich sa 
v colostre.

Je Colostrum ESSENS vhodné i pre 
deti?
Áno! Colostrum je vhodné pre 
deti od 3 rokov. Je známe, že 
deti v detskom kolektíve si často 
vzájomne prenášajú rôzne druhy 
prechladnutí. Colostrum ESSENS 
je tak výborným pomocníkom pre 
posilnenie ich imunity.

Môžu Colostrum ESSENS užívať 
i osoby, ktoré horšie znášajú príjem 
laktózy?
Vďaka veľmi nízkemu obsahu mliečnej 
laktózy je colostrum alergikmi 
oveľa lepšie znášané ako bežné 
mlieko. Okrem iného sa colostrum 
tiež stará o zdravie našich čriev, 
najmä o vyvážené zloženie črevnej 
mikroflóry. Z tohto pohľadu možno 
zaradiť Colostrum ESSENS medzi 
prebiotiká.

Ako je to teda v skutočnosti 
s užívaním Colostra ESSENS 
u tehotných žien alebo dojčiacich 
matiek?
Je nepísaným pravidlom, že tehotné 
a dojčiace ženy by mali konzultovať so 
svojím lékarom užívanie čohokoľvek. 
Hoci je colostrum prvou potravinou 
vytvorenou samotnou prírodou, je 
netoxické, nenávykové a nemalo by 
ublížiť tehotným ženám ani dojčiacim 
mamičkám, konzultujte jeho užívanie 
v tehotenstve a v období dojčenia 
s lekárom.

Aké je doporučené dávkovanie 
Colostra ESSENS?
Pre udržanie zdravia odporúčame 
užívať dve balenia, teda dvojmesačnú 
kúru. Potom 1 - 2 mesiace vynechať 
a následne kúru opakovať. Možné je 
ale i celoročné užívanie. 

Možno Colostrum ESSENS užívať 
spoločne s inými liekmi alebo 
doplnkami stravy?
U colostra nie sú známe žiadne 
vedľajšie reakcie (interakcie) s inými 
liekmi či doplnkami stravy. Colostrum 
ESSENS pomáha zvyšovať absorpčnú 
schopnosť tráviaceho traktu 
a zároveň sa stará o zdravie čriev. 
Potraviny, byliny, prírodné látky aj 
lieky sa potom stávajú pre naše telo 
biologicky dostupnejšími.
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60 kapszula | 29,90 €

Hatóanyagok:
Colostrum Ig40, 400 mg/kapszula
Összetétel:
Tehén kolosztrum, magnézium-sztearát 
(síkosító), a kapszula alkotóelemei 
(zselatin, titán-dioxid). 
Adagolása:
Naponta két kapszula (leginkább este, 
étkezés előtt, megfelelő mennyiségű 
vízzel)

A Colostrum ESSENS használata 
étrend-kiegészítőként az alábbi 
esetekben javasolt:
` gyakori bakteriális és vírusos fertőzések
` immunzavarokkal kapcsolatos betegségek
` daganatos megbetegedések
` emésztőrendszer gyulladásos betegségei
` hasmenéssel kísért bélfertőzések
` lábadozás
`  fi zikai túlterheltség (lassítja az öregedést) 

vagy sportolóknál intenzív felkészülés

Kérdések és 
válaszok
Mit tartalmaz a Colostrum ESSENS?
A Colostrum számtalan nélkülözhetetlen 
ellenanyagot (immunoglobulinokat, 
citokineket, lactoferrint), esszenciális 
aminosavat, vitamint (A, D, E, C, B1, 
B2, B6, B12, fólsavat, pantoténsavat, 
biotint, niacint), ásványi anyagot és 
nyomelemet (nátrium, kálium, kalcium, 
foszfor, magnézium, vas, jód, króm) 
tartalmaz, amelyek jelentős mértékben 
hozzájárulnak ahhoz, hogy az újonnan 
megszületett egyed szervezete 
ellenállóvá váljon a környezet káros 
hatásaival szemben. 

Mik az immunoglobulinok, és miért 
fontosak?
Az immunoglobulinok (ellenanyagok) 
olyan sajátos molekulák, amelyeket 
immunrendszerünk idegen 
eredetű anyagok, például vírusok 
vagy baktériumok észlelésekor 
termel.  Feladatuk, hogy 
felismerjék, semlegesítsék a káros 
mikroorganizmusokat, majd biztosítsák 
azok eltávolítását a szervezetből, 
valamint, hogy beindítsák a szervezet 
megfelelő, illetve gyors védelmi reakcióit 
az egészséget esetlegesen károsító 

kórokozókkal szemben.
A Colostrum elsősorban az IgG, 
továbbá az IgA és IgM típusú 
immunoglobulinokban gazdag. 
A kolosztrum minőségét rendszerint az 
IgG immunoglobulin-mennyiség alapján 
szokás meghatározni. A Colostrum 
ESSENS IgG tartalma az össz 
fehérjetartalom minimum 40%-a.

Mi a feladata a növekedési 
faktoroknak?
A növekedési faktorok feladata nem 
csak a megfelelő növekedés és fejlődés 
biztosítása, hanem a sérült izmok, 
bőr, csontok, ínszalagok és idegsejtek 
regenerálódásának, valamint gyors 
megújulásának elősegítése.
A növekedési faktorok biológiailag 
rendkívül aktív anyagok, amelyek 
jótékonyan befolyásolják a sejtek 
és szövetek növekedését, valamint 
fejlődését, támogatják a zsír- és 
a cukor anyagcseréjét, illetve gátolják 
a szervezetre káros sejtek növekedését 
és szaporodását. A növekedési faktorok 
a kolosztrumban magas koncentrációban 
vannak jelen, pl. IGF: inzulinszerű 
növekedési faktor, TGF: transzformáló 
növekedési faktor, EGF: epiteliális 
növekedési faktor.
A növekedési faktorok segítik az 
izomszövetek kialakulását, ami adott 
esetben sportolók számára vagy 
lábadozáskor különösen fontos. Segítik 
a zsírok elégetését - ezt a tulajdonságot 

a fogyni vágyók biztosan nagyra értékelik. 
Megfi atalítják továbbá a bőrt (a kor 
előrehaladtával, már 25 éves kortól 
csökken a növekedési hormonok szintje).

A Colostrum ESSENS valóban 
természetes készítmény?
Igen. A Colostrum ESSENS az első 
két nap tejtermeléséből származó 
tej, szárított por formájában. Ebből 
a tejből csak a víz kerül eltávolításra, 
porlasztással (spray dry), méghozzá 
szigorúan meghatározott és 
ellenőrzött körülmények között. Ez 
a fajta feldolgozás megakadályozza 
a kolosztrumban levő biológiailag értékes 
anyagok sérülését.

Gyerekeknek is ajánlott 
a fogyasztása?
Igen! A Colostrum ESSENS-t 3 évnél 
idősebb gyermekek nyugodtan 
fogyaszthatják. Mindenki számára 
ismert, hogy a gyerekek a megfázás 
legkülönbözőbb fajtáit ragasztják 
egymásra a bölcsődei, óvodai, iskolai 
közösségekben. A Colostrum ESSENS 
kiváló segítséget nyújt immunrendszerük 
megerősítésében.

Fogyaszthatják a Colostrum ESSENS-t 
laktózérzékenyek is? 
Mivel a kolosztrum sokkal kevesebb 
laktózt tartalmaz, a laktózra allergiások 
sokkal jobban viselik, mint a tejet. 
Ráadásul a kolosztrum gondoskodik 
bélrendszerünk egészségéről is, főleg 
a hasznos bélmikrofl óra kiegyensúlyozott 
összetételéről. Ebből a szempontból 
a Colostrum ESSENS a prebiotikumok 
közé sorolható.

Mi a helyzet a Colostrum ESSENS 
használatával várandós vagy szoptató 
kismamák esetében?
Íratlan szabály, hogy a várandós 

és szoptató anyukáknak minden 
étrend-kiegészítő használatát illetően 
konzultálniuk kell orvosukkal. Annak 
ellenére, hogy a természet által 
megalkotott első táplálék, azaz 
a kolosztrum nem mérgező és nem okoz 
függőséget, használatáról terhesség vagy 
szoptatás esetén feltétlenül konzultáljon 
orvosával.

Mi a Colostrum ESSENS javasolt 
adagolása?
Egészségmegőrzés érdekében két 
hónapos kúra javasolt (2 csomag 
Colostrum ESSENS). Ezt követően 
1-2 hónap szünetet kell tartani, majd 
a kúrát érdemes újból megismételni. 
Nincs akadálya az egészéves 
alkalmazásnak sem. 

Használható a Colostrum ESSENS 
más gyógyszerekkel vagy étrend-
kiegészítőkkel egy időben?
Jelenlegi tudományos ismeretek szerint 
a kolosztrum nem lép kölcsönhatásba 
semmilyen más gyógyszerrel vagy 
étrend-kiegészítővel. A Colostrum 
ESSENS növeli az emésztőrendszer 
abszorpciós képességét, és gondoskodik 
a bélrendszer egészséges működéséről. 
A táplálékok, gyógynövények, 
természetes anyagok és gyógyszerek 
ezáltal biológiailag elérhetőbbekké válnak 
szervezetünk számára.
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a kolosztrumban magas koncentrációban 
vannak jelen, pl. IGF: inzulinszerű 
növekedési faktor, TGF: transzformáló 
növekedési faktor, EGF: epiteliális 
növekedési faktor.
A növekedési faktorok segítik az 
izomszövetek kialakulását, ami adott 
esetben sportolók számára vagy 
lábadozáskor különösen fontos. Segítik 
a zsírok elégetését - ezt a tulajdonságot 

a fogyni vágyók biztosan nagyra értékelik. 
Megfi atalítják továbbá a bőrt (a kor 
előrehaladtával, már 25 éves kortól 
csökken a növekedési hormonok szintje).

A Colostrum ESSENS valóban 
természetes készítmény?
Igen. A Colostrum ESSENS az első 
két nap tejtermeléséből származó 
tej, szárított por formájában. Ebből 
a tejből csak a víz kerül eltávolításra, 
porlasztással (spray dry), méghozzá 
szigorúan meghatározott és 
ellenőrzött körülmények között. Ez 
a fajta feldolgozás megakadályozza 
a kolosztrumban levő biológiailag értékes 
anyagok sérülését.

Gyerekeknek is ajánlott 
a fogyasztása?
Igen! A Colostrum ESSENS-t 3 évnél 
idősebb gyermekek nyugodtan 
fogyaszthatják. Mindenki számára 
ismert, hogy a gyerekek a megfázás 
legkülönbözőbb fajtáit ragasztják 
egymásra a bölcsődei, óvodai, iskolai 
közösségekben. A Colostrum ESSENS 
kiváló segítséget nyújt immunrendszerük 
megerősítésében.

Fogyaszthatják a Colostrum ESSENS-t 
laktózérzékenyek is? 
Mivel a kolosztrum sokkal kevesebb 
laktózt tartalmaz, a laktózra allergiások 
sokkal jobban viselik, mint a tejet. 
Ráadásul a kolosztrum gondoskodik 
bélrendszerünk egészségéről is, főleg 
a hasznos bélmikrofl óra kiegyensúlyozott 
összetételéről. Ebből a szempontból 
a Colostrum ESSENS a prebiotikumok 
közé sorolható.

Mi a helyzet a Colostrum ESSENS 
használatával várandós vagy szoptató 
kismamák esetében?
Íratlan szabály, hogy a várandós 

és szoptató anyukáknak minden 
étrend-kiegészítő használatát illetően 
konzultálniuk kell orvosukkal. Annak 
ellenére, hogy a természet által 
megalkotott első táplálék, azaz 
a kolosztrum nem mérgező és nem okoz 
függőséget, használatáról terhesség vagy 
szoptatás esetén feltétlenül konzultáljon 
orvosával.

Mi a Colostrum ESSENS javasolt 
adagolása?
Egészségmegőrzés érdekében két 
hónapos kúra javasolt (2 csomag 
Colostrum ESSENS). Ezt követően 
1-2 hónap szünetet kell tartani, majd 
a kúrát érdemes újból megismételni. 
Nincs akadálya az egészéves 
alkalmazásnak sem. 

Használható a Colostrum ESSENS 
más gyógyszerekkel vagy étrend-
kiegészítőkkel egy időben?
Jelenlegi tudományos ismeretek szerint 
a kolosztrum nem lép kölcsönhatásba 
semmilyen más gyógyszerrel vagy 
étrend-kiegészítővel. A Colostrum 
ESSENS növeli az emésztőrendszer 
abszorpciós képességét, és gondoskodik 
a bélrendszer egészséges működéséről. 
A táplálékok, gyógynövények, 
természetes anyagok és gyógyszerek 
ezáltal biológiailag elérhetőbbekké válnak 
szervezetünk számára.


