Leírás:
A Colostrum ESSENS étrend-kiegészítő tehén
kolosztrumot tartalmaz.
A Colostrumban fontos tápanyagok, fehérjék, zsírok,
cukrok, vitaminok és ásványi anyagok találhatók. Ezen
kívül egy sor bioaktív anyag forrása: immunoglobulinok,
alfa-laktalbumin, béta-laktalbumin, lactoferrin, transzfer
faktor, növekedési faktor, enzimek, stb.
A készítmény gyártása gyógyszerészeti felügyelet mellett
zajlik.
Egy kapszula súlya: 502 mg +/-5%
Egy kapszula összetétele:
Hatóanyagok
Colostrum IgG40

mg / 1 kapszula %RDA*
400
-

*%RDA: a hatóanyag mennyisége a felnőtteknek ajánlott napi
bevitel százalékában;
-: nincs megállapított érték

Colostrum ESSENS
étrend-kiegészítő
Összetétele:
Tehén kolosztrum,
magnézium-sztearát (síkosító),
a kapszula alkotóelemei
(zselatin, titán-dioxid).
Adagolása:
Naponta két kapszula
(leginkább este, étkezés előtt,
megfelelő mennyiségű vízzel)
A tartalom súlya:
29 g ± 5 % (60 kapszula)
Figyelmeztetés:
Az ajánlott napi fogyasztási
mennyiséget ne lépje túl!
A készítmény használata nem
helyettesíti a kiegyensúlyozott
vegyes étrendet!
Használata 3 éves kor alatt,
valamint állapotos vagy
szoptató kismamáknak nem
ajánlott!
A készítmény orvosi

célokra nem használható
(betegséget nem gyógyít, nem
gyógyszer, és nem szolgál
betegségmegelőzésre).
Tejet és tejszármazékokat
tartalmaz.
Tárolása:
Száraz, sötét helyen,
szobahőmérsékleten
tárolandó.
Gyermekektől távol tartandó!
Gyártva:
ESSENS WORLD Rt. számára
Příkop 843/4, 602 00 Brno,
Cseh Köztársaság
Tételszám:
A csomagoláson olvasható.
Felhasználható:
A csomagoláson feltüntetett
időpontig.

Colostrum ESSENS

Kiváló minőségű, természetes immunerősítő

Immunoglobulinok (Ig)
A kolosztrum magas ellenanyag (immunoglobulin), elsősorban
IgG tartalmának köszönhetően számos tanulmány foglakozik
a felhasználás különböző lehetőségeivel, legyen szó akár
gyógyításról akár megelőzésről. Az Ig feladata az idegen
eredetű anyagok (antigének) felismerése, semlegesítése,
szervezetből történő eltávolítása. Az immunoglobulinok
ily módon segítenek megóvni szervezetünket a patogén
mikroorganizmusoktól.
Transzfer faktor (TF)
Tudósok megállapították, hogy a kolosztrumban rendkívül
magas az ún. transzfer faktor-aktivitás. A transzfer faktor
a fertőző betegségek elleni küzdelemben nagy szerepet
játszó limfocitákból izolálható anyag. Maga a transzfer faktor
több immunaktivitáshoz hasonlóan elsősorban speciﬁkus
sejtimmunitást biztosít. A kolosztrum tehát speciﬁkus és nem
speciﬁkus védettséget is ad.
Növekedési faktorok
A kolosztrum a szervezet (csontok és izmok) harmonikus
gyarapodását elősegítő növekedési faktorok természetes
forrása. A szóban forgó faktorok befolyásolják a zsírok
égetését, valamint a szövetek, a bőr, a csontok és a porcok

regenerálódását. Stimulálják továbbá a sejtek növekedését,
és felgyorsítják a sebgyógyulást. Jelentős mértékben lassítják
a sejtek öregedését. Nem utolsó sorban fontos megemlíteni,
hogy gyulladásellenes hatásuk van. Ez a tulajdonságuk az
emésztőrendszer gyulladásos megbetegedései esetében
nyilvánul meg a legintenzívebben.
Bovine (tehén) kolosztrum
A tehén kolosztrum iránti kiemelkedő ﬁgyelem elsősorban
annak köszönhető, hogy a bovine kolosztrum nagymértékben
segít megóvni szervezetünket a fertőző betegségektől.
Biológiailag aktív anyagok tekintetében a tehén kolosztrum
ugyanolyan gazdag, mint az emberi előtej, viszont az emberi
kolosztrumnál sokkal kevesebb laktózt tartalmaz.
A Colostrum ESSENS preventív használata a következő
esetekben javasolt:
` gyakori bakteriális és vírusos fertőzések
` immunzavarokkal kapcsolatos betegségek
` daganatos megbetegedések
` emésztőrendszer gyulladásos betegségei
` hasmenéssel kísért bélfertőzések
` lábadozás
` ﬁzikai túlterheltség vagy sportolóknál intenzív felkészülés

