
Коластра ESSENS
напълно натурален продукт

Какво е Colostrum?
Colostrum на български коластра  е първото мляко от 
бозайници произведено от организма през първите няколко часа след раждане. 
Съдържа уникални съставки, които се различават от тези на обикновеното 
мляко.Тази първа храна е много важна за здравословното развитие и растежа 
на новороденото и е естествен активатор на имунната му система.

Коластрата е ценна заради високото си съдържание на имунни компоненти, 
необходими за оцеляване в свят пълен с микроорганизми. Коластрата е 
най-богатият източник на имуноглобулини (антитела) и растежни фактори. 
Коластрата съдържа също и много други полезни вещества, които стимулират 
активността на имунната система. Коластрата е важна и поради нейната висока 
хранителна стойност. Това е храна с комплекс, съдържащ хранителен профил с 
идеално съчетание на протеини, мазнини, захари, витамини, минерали и ензими. 

Коластрата ESSENS е подходящ за всеки, който иска да подкрепи здравето 
си по естествен път. Това е хранителна добавка, направена от коластра с най-
високо качество (от едър рогат добитък). Коластрата от крави e най-близка до 
човешката.Това е причина за все по-честото и използване като комплекс от 
естествени вещества за подкрепа на имунитета на деца, възрастни, спортисти 
и стари хора. Коластрата „Essens”е добре да се използва постоянно от цялото 
семейство за поддържане на добро здравословно състояние.

ESSENS ви предлага коластра от единственият сертифициран чешки 
производител. Коластрата се добива по естествен път, а качеството и 
чистотата на суровината е ненадминато. Процесът се извършва под стриктен 
фармацевтичен контрол.
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Коластра  
ESSENS
60 капсули | 59,80 лв.

Активни вещества
Коластра  IgG40, 400  mg/cps
Съдържание
Коластра от крави, магнезиев стеарат 
, желатинова капсула, титаниев оксид 
Дозировка:
2 капсули дневно (най-добре 
вечер преди хранене с достатъчно 
количество вода).

Коластрата има много 
благоприятен ефект върху 
редица заболявания и 
здравословни проблеми, 
свързани с имунитет и инфекции.

Често
задавани
въпроси
Кои са съставките в кoлaстра
ESSENS?
Тя съдържа важни антитела (иму-
ноглубин, цитокинин, лактоферин),
основни аминокиселини (фолиева
киселина, пантенолова киселина), ви-
тамини (А,Д,Е,С,В1,В2,В6,В12, биотин, 
ниацин)  метали и минерали 
(натрий, калий, калций, фосфор, 
магнезий, желязо,йод,хром), които са 
важни за да предпазват новороденото 
от вредните вещества намиращи се в 
околната среда.

Каквo представляват имуноглобулини-
те и какво е тяхното предназначение?
Имуноглобулините(антителата) са спе-
циа-лни молекули, произведени от
имунната система за да реагират на
чуждите тела постъпващи в организма 
– вируси, бактерии и др. Тяхна задача е
да идендифицират, неутрализират и
премахнат вредните микроорганиз-
ми от организма и същевременно да
започнат правилна и бърза защитна
реакция срещу евентуално застрашава-
щи организма агенти.

Коластра ESSENS е богата на имуног-
лобулини тип IgG,IgA,IgM. Качеството на 
коластрата се определя от количество-
то на имуноглобулини тип IgG, съдър-
жащи се в нея. Коластра „ESSENS” е с 
най-високо съдържание - повече от 40% 
имуноглобулини от този тип.

Коя е ролята на растежните фактори?
Растежните фактори гарантират на
тялото ни не само естествен растеж и
развитие, но също така допринасят за
по-бързото регенериране на повредени-
те мускули, кожа, кости, сухожилия и
нервна тъкан.

Растежните фактори са биологично
активни вещества, които положително
влияят върху растежа и развитието на
клетките и тъканите. Подобряват въ-
глехидратната обмяна на веществата, а
също така подтискат развитието и рас-
тежа на вредни за организма клетки.
В коластрата се съдържат и растежни
фактори с висока концентрация на
TGF-трансформиращ растежен фактор 
и EGF-епителен растежен фактор.
Растежните фактори стимулират про-
изводството на мускулна тъкан, което
е важно за спортистите и за по-бързото
възстановяване след боледуване.
Подобряват изгарянето на мазнините,
което позволява използването му по
време на диета. Възстановява кожата
(с напредване на възрастта от 25год. и
нагоре нивото на растежните хормони
намалява).

Наистина ли коластра ESSENS е 
естествен продукт?
Да. Коластрата е „мляко“ от първите 
два дена кърмене под формата на прах.
От това мляко се извлича единствено 
водата, под определени и стриктно 
контролирани условия. Този процес на 
обработка предотвратява нарушаване-
то на биологично активните вещества, 
които се съдържат в коластрата.

Подходяща ли е коластрата за деца?
Да. Подходяща е за деца над 3 
годишна възраст. Известно е, че деца 
които се намират в една и съща среда 
с други деца на същата възраст, често 
предават помежду си различни видове 
вирусни инфекции . В този смисъл кола-
страта помага отлично за укрепване на 
имунната им система. 

Може ли „Essens” коластрата да се 
използва от хора които са чувстви-
телни към лактоза?
Благодарение на ниското съдържание
на лактоза в колaстрата, тя е по-под-
ходяща от обикновеното мляко за 
хора с алергии. Наред с всичко друго, 
коластрата се грижи за здраве- то 
на храносмилателната ни система и 
по-специално балансира чревната
микрофлора. От тази гледна точка
може да бъде класифицирана като пре
и пробиотик.

Как действа реално коластрата 
„Essens” при бременни и кърмещи 
майки?
Неписан закон е , че бременните и кър-
мещи майки се консултират със своя
лекар за използването на всяко веще-
ство. Въпреки, че коластрата е първата
храна произведена от самата природа,
не е токсична, не води до пристрастя-
ване и е абсолютно безвредна, ние ви
препоръчваме да се консултирате с 
вашия лекар преди употреба.

Какъв е препоръчителният прием на 
кластра ESSENS?
За поддържане на добро здраве, пре-
по- ръчваме да вземете две опаковки, 
т.е. да се подложите на двумесечен 
курс. След него може да прекъснете за 
1-2 месеца и после отново да подно-
вите курса. Коластрата може да се 
приема и непрекъснато.

Може ли коластра ESSENS да се 
използва заедно с други лекарства 
или хранителни добавки?
Не са известни вредни взаимодействия 
с други лекарствени средства или 
хранителни добавки. Коластра ESSENS 
повишава капацитета на усвояване на 
храносмилателния тракт и едновре-
менно с това се грижи за здравето на 
червата. В последствие храните,
билките, естествените вещества и 
лекарствата се асимилират много 
по-лесно от нашето тяло.




