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fin Colostrum     
(doplněk stravy)

100% kozí kolostrum

Doplněk stravy fin CoLoSTRUM obsahuje kozí mlezivo, které je 
bohatým zdrojem mnohých zdraví prospěšných látek. kolostrum 
není možné vyrobit chemickou či syntetickou cestou - je jedineč-
né, nenahraditelné a nenapodobitelné.

Tato unikátní tekutina je vylučovaná samicemi bezprostředně po po-
rodu mláděte, odebírá se ovšem jen takové množství, které mládě-
ti nechybí (jakmile se kůzle napije, zbylá část kolostra je oddojena  
a zpracována).
kolostrum obsahuje vysoké množství různých látek: aminokyseli-
ny, imunitní faktory (laktoferin, cytokiny, oligosacharidy, imuno-
globuliny), růstové faktory, enzymy, vitamíny a minerály. 

Díky obsahu těchto složek kolostrum ochraňuje obranyschopnost  
a pečuje o správnou funkci imunitního systému. Podporuje regene-
raci organismu (po fyzickém výkonu nebo po nemoci), je vhodné pro 
sportovce, rekonvalescenty, unavené či oslabené jedince. 
Přispívá k zachování zdravé střevní mikroflóry, podporuje metabo-
lismus tuků, pozitivně ovlivňuje proces hojení. Je užitečné, když 
chceme posilnit odolnost organismu, podpořit boj s viry a bakteriemi, 
urychlit rekonvalescenci a regeneraci sil. 

Farmy, z kterých je kolostrum získáváno, chovají zvířata tradičním 
způsobem se zárukou kvalitního prostředí a přístupu. Jedná se o čes-
ké a slovenské ekologické farmy s minimální technizací a chemizací  
a malým počtem zvířat. Zvířata jsou pečlivě vybírána a kontrolová-
na, je jim umožněno, aby se pásla a žila, jak je jim přirozené. Vý-
robní proces je patentován a garantuje maximální možné zachování 
původních aktivních látek. 

Balení: 60 kapslí
Dávkování: 1 kapsle 2x denně, minimálně půl hodiny před jídlem
Denní dávka obsahuje: 500 mg 100% kozího kolostra
Výrobek není určen dětem do 3 let.

Pro každodenní podporu zdraví 

Přípravek není určen k používání jako náhrada pestré stravy. Splňu-
je platnou potravinářskou legislativu ČR a EU. Nepřekračujte denní 
dávkování. Ukládejte mimo dosah dětí. 
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