
Colostrum ESSENS
Potpuno prirodan proizvod 
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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.
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&RORVWUXP��þHVN\�POH]LYR�  je první mléko produkované savci několik 
hodin po porodu. Má jedinečné složení, které se liší od složení běžného mléka. Tato 
první potrava je velmi důležitá pro zdravý vývoj a růst a je přirozeným prostředkem 
pro nastartování imunitního systému nově narozeného jedince.

Colostrum je cenné pro svůj vysoký obsah imunitních složek nezbytných pro přežití 
ve světě plném mikroorganismů. Je nejbohatším zdrojem imunoglobulinů (protilátek) 
a růstových faktorů. V colostru lze dále nalézt celou řadu prospěšných látek, které 
stimulují činnost imunitního systému. Colostrum je zajímavé i z výživového hlediska. 
Jde o potravinu s komplexním výživovým profilem, která obsahuje ideální složení 
bílkovin, tuků, cukrů, vitaminů, minerálů a enzymů. 

Colostrum ESSENS je vhodné pro všechny, kteří chtějí podporovat své zdraví 
přirozeným způsobem. Jedná se o potravinový doplněk vyrobený z kravského 
(bovinního) colostra nejvyšší kvality. Bovinní colostrum je svým složením velmi 
podobné colostru lidskému. Proto je stále častěji využíváno jako komplexní přírodní 
látka na podporu imunity u dětí, dospělých, sportovců i seniorů. Colostrum ESSENS 
by měla pravidelně užívat celá rodina pro posílení svého zdraví.

ESSENS vám přináší colostrum od jediného certifikovaného českého výrobce, 
vyrobené na čistě přírodní bázi, z těch nejkvalitnějších českých surovin a pod 
farmaceutickým dohledem.
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koji mlečne žlezde sisara proizvode nekoliko sati posle porođaja, rođenja.
Njegova jedinstvena kompozicija se u mnogo čemu razlikuje od sastava običnog
mleka. Prva hrana za novorođenče je od vitalnog značaja za zdrav rast i razvoj.
Kolostrum je taj koji aktivira imunitet.

U kolostrumu se mogu naći izrazito imunološki vredne materije koje su neophodne
za borbu protiv mnogih mikroorganizama. Imaju najbogatiji izvor imunoglobulina
(antitela) i najbogatiji su izvor materija faktora rasta. Pored toga, kolostrum je skup
materija koji stimulišu imuni sistem. Kolostrum je takođe izvanredan po pogledu
njegove nutritivne vrednosti. Reč je o veoma hranljivoj i idealanoj hrani, jer sadrži
u sebi: proteine, masti, šećer, vitamine, minerale, elemente u tragovima i enzime.

Upotrebu Kolostruma ESSENS preporučujemo za korišćenje onima, koje žele na
prirodan način da poboljšaju i očuvaju svoje zdravlje. Ovaj dodatak prehrani proizveden
je od izuzetno kvalitetnog kravljeg (goveđeg) kolostruma pošto je sastav kravljeg
kolostruma veoma sličan sastavu ljudskog mleka. To je razlog što se sve više i češće
koristi kao komlpeksan imunološki stimulans kod dece, odraslih, sportista kao i kod
starijih osoba podjednako. ESSENS Kolostrum baš zbog toga može da koristi cela
porodica u očuvanju i poboljšanju zdravlja.

Kompanija ESSENS je jedina ovlašćena kompanija u Češkoj koja ima pravo proizvodnje
Kolostruma jer ga proizvodi na prirodan i čist način, uz farmaceutski nadzor od
najkavalitetnije sirovine.
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ESSENS
60 kapsula | 3 370 din.

Supstance:
Kolostrum IgG40, 400 mg/kapsula
Sastav:
Kravlji kolostrum, magnezijum-stearat 
(maziva), komponente kapsule(želatin, 
titan-dioksid).
Doziranje:
Dnevno 2 kapsule (najbolje uveče, pre 
obroka, uz odgovarajuću količinu vode)

Pozitivni efekti Colostruma 
su primećeni kod niza bolesti 
i zdravstvenih problema sa 
oslabljenim imunitetom.
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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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Jaké je složení Colostra ESSENS?
Colostrum obsahuje mnoho 
potřebných 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, hořčík, železo, 
jód, chrom), které se významným 
způsobem podílí na ochraně čerstvě 
narozeného jedince před škodlivinami 
okolního prostředí. 

Co to jsou imunoglobuliny a jaký 
mají význam?
Imunoglobuliny (protilátky) 
jsou specializované molekuly 
vytvářené imunitním systémem 
při setkání s cizorodými látkami, 
např. viry a bakteriemi. Jejich 
úkolem je rozeznat, neutralizovat 
a zajistit odstranění škodlivých 
mikroorganismů, odstartovat 
správnou a rychlou obrannou reakci 
na možné zdraví poškozující činitele.

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

Kvalita colostra se obecně stanovuje 
podle množství imunoglobulinů 
IgG, kterých je v colostru nejvíce. 
Colostrum ESSENS má obsah IgG 
nejméně 40 % z celkového množství 
bílkovin.

Jaká je úloha růstových faktorů?
Růstové faktory zajišťují našemu 
tělu nejen normální růst a vývoj, 
ale pomáhají také regenerovat 
a urychlovat obnovování poškozených 
svalů, kůže, kostí, šlach a nervových 
tkání.

Růstové faktory jsou biologicky 
velmi aktivní látky, které pozitivně 
ovlivňují růst a vývoj buněk a tkání, 
podporují metabolismus tuků, cukrů 
a také potlačují růst a rozmnožování 
tělu škodlivých buněk. V colostru 
jsou růstové faktory obsaženy 
ve vysokých koncentracích, např. IGF 
- insulinu podobný růstový faktor, TGF 
- transformační růstový faktor, EGF - 
epiteliální růstový faktor.

Růstové faktory stimulují tvorbu 
svalových tkání, což je důležité 
například pro sportovce nebo při 
rekonvalescenci. Podporují spalování 
přijatých tuků - využitelné při dietách. 
Omlazují pokožku (s přibývajícím 
věkem, již od 25 let, hladina růstových 
hormonů klesá).
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Šta ESSENS kolostrum sadrži?
Suštinskih antitela
(imuglobina, citokina, lactoferrina)
Sadrži bitne amino kiseline,
vitamine (A, D, E, C, B1, B2, B6, B12,
folne kiseline, pantotenske
kiseline, biotin, niacin), minerale,
elemente u tragovima (natrijum, kalijum,
kalcijum, jod, fosfor, magnezijum,
gvožđe, hrom), Što znatno doprinosi
novorođenčadima da im organizam
postane otporan na razne štetne efekte
iz životne sredine.

Šta su imuglobini i zašto su važni?
Imuglobini (anti tela) su specifčni
molekuli, koje naš imuni sastav
proizvodi u momentu kada detektuje u
našem organizmu strane materije kao
što su bakterije i virusi. Njihova misija je
da otkriju, detektuju i neutrališu štetne
mikroorganizme, da ih odstrane iz
našeg tela i da podstaknu telo na brzu i
odgovarajuću reakciju odbrane od
moguće štetne materije za zdravlje.

Kolostrum je u prvom redu
izrazito bogat imunoglobulinima

IgG, IgA i IgM. Kvalitet Kolostruma 
obično Određuje iznos imunoglobulina
IgG. ESSENS kolostrum sadrži 40% IgG
od ukupnog sadržaja belančevina.

Koja je uloga faktora rasta?
Zadatak faktora rasta je ne samo
pravilan rast i razvoj, nego i stimulisanje
brze regeneracije i obnavljanje
oštećenih: mišića, kože, kostiju,
ligamenata i nerava.

Faktori rasta su biološki visoko aktivne
supstance koje blagotvorno utiču
na rast ćelije i tkiva i njihov razvoj.
Pomažu u metabolizmu masti i šećera
i sprečavaju rast, širenje i razvoj ćelija
štetnih za organizam. Faktori rasta su
prisutni u veoma visokoj koncentraciji
u kolostrumu. Na primer: GF faktor
rasta sličan inzulinu TGF faktor rasta
transformacije, EGF faktor rasta epitela.

Faktori rasta potpomažu
stvaranju mišićnog tkiva, što je za
sportiste i za one koji su u fazi oporavka
od veoma važnog značaja. Pomaže u
sagorevanu masti i to svojstvo u krugu
onih koji žele gubiti na težini je
veoma cenjena osobina. Zatim
podmlađuju kožu (već Od 25-e godine
života se u organizmu smanjuje nivo
hormona rasta).



Je Colostrum ESSENS skutečně 
na přírodní bázi?
Ano. Colostrum ESSENS je mléko 
z prvních dvou dnů laktace ve formě 
sušeného prášku. U tohoto mléka 
byla pouze odstraněna voda 
cestou sprejového sušení za přísně 
stanovených a sledovaných podmínek. 
Tento proces zpracování zabraňuje 
poškození biologicky cenných látek 
vyskytujících se v colostru.

Je Colostrum ESSENS vhodné 
i pro děti?
Ano! Colostrum je vhodné pro děti 
od 3 let. Je známo, že děti v dětském 
kolektivu si často vzájemně přenáší 
různé druhy nachlazení. Colostrum 
ESSENS je tak výborným pomocníkem 
pro posílení jejich imunity.

Mohou Colostrum ESSENS užívat 
i osoby, které hůře snášejí příjem 
laktózy?
Díky velmi nízkému obsahu mléčné 
laktózy je colostrum alergiky mnohem 
lépe snášeno než běžné mléko. Mimo 
jiné colostrum také pečuje o zdraví 
našich střev, zejména o vyvážené 
složení střevní mikroflóry. Z tohoto 
pohledu lze zařadit Colostrum ESSENS 
mezi prebiotika.

Jak je to tedy ve skutečnosti 
s užíváním Colostra ESSENS 
u těhotných žen nebo kojících 
matek?
Je nepsaným pravidlem, že těhotné 
a kojící ženy by měly konzultovat 
se svým lékařem užívání čehokoliv. 
Přestože je colostrum první 
potravinou vytvořenou samotnou 
přírodou, je netoxické, nenávykové 
a nemělo by ublížit těhotným ženám, 
ani kojícím maminkám, konzultujte 
jeho užívání v těhotenství a v době 
kojení s lékařem.

Jaké je doporučené dávkování 
Colostra ESSENS?
Pro udržení zdraví doporučujeme 
užívat dvě balení, tedy dvouměsíční 
kúru. Poté 1 - 2 měsíce vynechat 
a následně kúru opakovat. Možné je 
ale i celoroční užívání. 

Lze Colostrum ESSENS užívat 
společně s jinými léky nebo doplňky 
stravy?
U colostra nejsou známé žádné 
vedlejší reakce (interakce) s jinými 
léky či doplňky stravy. Colostrum 
ESSENS pomáhá zvyšovat absorpční 
schopnosti trávicího traktu a zároveň 
pečuje o zdraví střev. Potraviny, byliny, 
přírodní látky i léky se pak stávají pro 
naše tělo biologicky dostupnějšími.

Da li je ESSENS kolostrum stvarno 
Prirodan proizvod?
 
Da. ESSENS Kolostrum je proizvod
sačinjen od prah mleka u suvom obliku
koji je uzet iz prva dva dana proizvodnje
mleka. Iz ovoga mleka se uklanja
jedino voda raspršivanjem, pod strogo
definisanim i kontrolisanim uslovima.
Ova vrsta obrade sprečava da se veoma
vredne biološke materije oštete u
kolostrumu.

Da li se deci preporučuje korišćenje 
Proizvoda?

Da. ESSENS kolostrum slobodno mogu
Da uzimaju deca iznad 3 godine starosti.
Poznata činjenica za sve nas je
da deca u vreme prehlada, razne vrste
tih prehlada šire u vrtićima, zabavištima,
i školskim ustanovama. ESSENS
kolostrum je izvanredno sredstvo za
jačanje imunog sistema.

Da li mogu ESSENS kolostrum da 
koriste osobe osetljive na laktozu?

Pošto kolostrum sadrži mnogo manje
laktoze, osobe osetljive ili alergične
na laktozu ga podnose mnogo bolje
nego mleko. Pored toga kolostrum je
odgovoran i za zdravlje crevnog sistema,
uglavnom je odgovoran za sastav i
balans crevne mikroflore koja je korisna
za creva. U ovom smislu kolostrum
možemo da kvalificiramo u red
probiotika.     

Koja je situacija u korišćenju ESSENS 
kolostruma kod dojilja i trudnica?

Nepisano pravilo je da se trudnice i dojilje
u korišćenju svih dodataka prehrani
obavezno prvo konsultuju sa svojim
lekarom. Uprkos činjenici da je
kolostrum prva prirodna hrana, naime
netoksičan je i ne izaziva zavisnost neka
se trudnica ili dojilja svakako konsultuje
sa svojim lekarom.
 
Koja je preporučena doza ESSENS 
kolostruma?

Kod kure za očuvanje zdravlja se
preporučuje kura od 2 meseca (2 paketa
kolostruma), zatim 1-2 mesec pauze i
ponoviti kuru. Nema nikakve prepreke
koristiti ga i tokom cele godine. 

Da li se ESSENS kolostrum može 
koristiti u kombinaciji sa drugim 
dodatcima prehrane i lekovima u isto 
vreme?

Prema savremenim naučnim saznanjima
kolostrum nema nikakvu interakciju
sa lekovima ili drugim nutritivnim
suplementima. ESSENS Kolostrum
povećava apsorcioni kapacitet
probavnog sistema i pruža zdravo
funkcionisanje creva. Time hrana,
lekovita bilja, prirodni proizvodi
i lekovi postaju biološki dostupniji
našem organizmu.
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