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&RORVWUXP��þHVN\�POH]LYR�  je první mléko produkované savci n!kolik 
hodin po"porodu. Má jedine#né slo$ení, které se li%í od"slo$ení b!$ného mléka. Tato 
první potrava je velmi d&le$itá pro zdrav' v'voj a"r&st a"je p(irozen'm prost(edkem 
pro nastartování imunitního systému nov! narozeného jedince.

Colostrum je cenné pro sv&j vysok' obsah imunitních slo$ek nezbytn'ch pro p(e$ití 
ve"sv!t! plném mikroorganism&. Je nejbohat%ím zdrojem imunoglobulin& (protilátek) 
a"r&stov'ch faktor&. V"colostru lze dále nalézt celou (adu prosp!%n'ch látek, které 
stimulují #innost imunitního systému. Colostrum je zajímavé i"z"v'$ivového hlediska. 
Jde o"potravinu s"komplexním v'$ivov'm profilem, která obsahuje ideální slo$ení 
bílkovin, tuk&, cukr&, vitamin&, minerál& a"enzym&. 

Colostrum ESSENS je vhodné pro v%echny, kte(í cht!jí podporovat své zdraví 
p(irozen'm zp&sobem. Jedná se o"potravinov' dopln!k vyroben' z"kravského 
(bovinního) colostra nejvy%%í kvality. Bovinní colostrum je sv'm slo$ením velmi 
podobné colostru lidskému. Proto je stále #ast!ji vyu$íváno jako komplexní p(írodní 
látka na"podporu imunity u"d!tí, dosp!l'ch, sportovc& i"senior&. Colostrum ESSENS 
by m!la pravideln! u$ívat celá rodina pro posílení svého zdraví.

ESSENS vám p(iná%í colostrum od"jediného certifikovaného #eského v'robce, 
vyrobené na"#ist! p(írodní bázi, z"t!ch nejkvalitn!j%ích #esk'ch surovin a"pod 
farmaceutick'm dohledem.
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60 kapslí | 695 K!

Aktivní látky
Colostrum IgG40, 400 mg/kapsli
Slo"ení
Bovinní colostrum, stearan ho(e#nat' 
(klouzadlo), slo$ení kapsle ($elatina, oxid 
titani#it'). 
Dávkování
2 kapsle denn! (nejlépe ve#er p(ed jídlem 
zapít dostate#n'm mno$stvím tekutiny).

Byly popsány p#íznivé ú!inky 
colostra na #adu nemocí a 
zdravotních problém$ spojen%ch 
se sní"enou imunitou.
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Jaké je slo"ení Colostra ESSENS?
Colostrum obsahuje mnoho 
pot(ebn'ch protilátek (imunoglobuliny, 
cytokiny, laktoferin), esenciální 
aminokyseliny, vitamíny (A, D, E, C, 
B1, B2, B6, B12, kyselinu listovou, 
kyselinu pantotenovou, biotin, niacin), 
minerály a"stopové prvky (sodík, 
draslík, vápník, fosfor, ho(#ík, $elezo, 
jód, chrom), které se v'znamn'm 
zp&sobem podílí na"ochran! #erstv! 
narozeného jedince p(ed %kodlivinami 
okolního prost(edí. 

Co to jsou imunoglobuliny a&jak% 
mají v%znam?
Imunoglobuliny (protilátky) 
jsou specializované molekuly 
vytvá(ené imunitním systémem 
p(i setkání s"cizorod'mi látkami, 
nap(. viry a"bakteriemi. Jejich 
úkolem je rozeznat, neutralizovat 
a"zajistit odstran!ní %kodliv'ch 
mikroorganism&, odstartovat 
správnou a"rychlou obrannou reakci 
na"mo$né zdraví po%kozující #initele.

Colostrum je velmi bohaté zejména 
na"imunoglobuliny typu IgG, 
dále IgA a"IgM. 

Kvalita colostra se obecn! stanovuje 
podle mno$ství imunoglobulin& 
IgG, kter'ch je v"colostru nejvíce. 
Colostrum ESSENS má obsah IgG 
nejmén! 40 % z"celkového mno$ství 
bílkovin.

Jaká je úloha r$stov%ch faktor$?
R&stové faktory zaji%)ují na%emu 
t!lu nejen normální r&st a"v'voj, 
ale pomáhají také regenerovat 
a"urychlovat obnovování po%kozen'ch 
sval&, k&$e, kostí, %lach a"nervov'ch 
tkání.

R&stové faktory jsou biologicky 
velmi aktivní látky, které pozitivn! 
ovliv*ují r&st a"v'voj bun!k a"tkání, 
podporují metabolismus tuk&, cukr& 
a"také potla#ují r&st a"rozmno$ování 
t!lu %kodliv'ch bun!k. V"colostru 
jsou r&stové faktory obsa$eny 
ve"vysok'ch koncentracích, nap(. IGF 
- insulinu podobn' r&stov' faktor, TGF 
- transforma#ní r&stov' faktor, EGF - 
epiteliální r&stov' faktor.

R&stové faktory stimulují tvorbu 
svalov'ch tkání, co$ je d&le$ité 
nap(íklad pro sportovce nebo p(i 
rekonvalescenci. Podporují spalování 
p(ijat'ch tuk& - vyu$itelné p(i dietách. 
Omlazují poko$ku (s"p(ib'vajícím 
v!kem, ji$ od"25 let, hladina r&stov'ch 
hormon& klesá).

Je Colostrum ESSENS skute!n' 
na&p#írodní bázi?
Ano. Colostrum ESSENS je mléko 
z"prvních dvou dn& laktace ve"form! 
su%eného prá%ku. U"tohoto mléka 
byla pouze odstran!na voda 
cestou sprejového su%ení za"p(ísn! 
stanoven'ch a"sledovan'ch podmínek. 
Tento proces zpracování zabra*uje 
po%kození biologicky cenn'ch látek 
vyskytujících se v"colostru.

Je Colostrum ESSENS vhodné 
i&pro d'ti?
Ano! Colostrum je vhodné pro d!ti 
od"3 let. Je známo, $e d!ti v"d!tském 
kolektivu si #asto vzájemn! p(ená%í 
r&zné druhy nachlazení. Colostrum 
ESSENS je tak v'born'm pomocníkem 
pro posílení jejich imunity.

Mohou Colostrum ESSENS u"ívat 
i&osoby, které h$#e sná(ejí p#íjem 
laktózy?
Díky velmi nízkému obsahu mlé#né 
laktózy je colostrum alergiky mnohem 
lépe sná%eno ne$ b!$né mléko. Mimo 
jiné colostrum také pe#uje o"zdraví 
na%ich st(ev, zejména o"vyvá$ené 
slo$ení st(evní mikroflóry. Z"tohoto 
pohledu lze za(adit Colostrum ESSENS 
mezi prebiotika.

Jak je to tedy ve&skute!nosti 
s&u"íváním Colostra ESSENS 
u&t'hotn%ch "en nebo kojících 
matek?
Je nepsan'm pravidlem, $e t!hotné 
a"kojící $eny by m!ly konzultovat 
se sv'm léka(em u$ívání #ehokoliv. 
P(esto$e je colostrum první 
potravinou vytvo(enou samotnou 
p(írodou, je netoxické, nenávykové 
a"nem!lo by ublí$it t!hotn'm $enám, 
ani kojícím maminkám, konzultujte 
jeho u$ívání v"t!hotenství a"v"dob! 
kojení s"léka(em.

Jaké je doporu!ené dávkování 
Colostra ESSENS?
Pro udr$ení zdraví doporu#ujeme 
u$ívat dv! balení, tedy dvoum!sí#ní 
kúru. Poté 1 - 2 m!síce vynechat 
a"následn! kúru opakovat. Mo$né je 
ale i"celoro#ní u$ívání. 

Lze Colostrum ESSENS u"ívat 
spole!n' s&jin%mi léky nebo dopl)ky 
stravy?
U"colostra nejsou známé $ádné 
vedlej%í reakce (interakce) s"jin'mi 
léky #i dopl*ky stravy. Colostrum 
ESSENS pomáhá zvy%ovat absorp#ní 
schopnosti trávicího traktu a"zárove* 
pe#uje o"zdraví st(ev. Potraviny, byliny, 
p(írodní látky i"léky se pak stávají pro 
na%e t!lo biologicky dostupn!j%ími.


