
COLOSTRINO 
KOZIE KOLOSTRUM 
KAPSULY

30 kapsúl / 10 kapsúl 

Obsah kapsule: 100% kozie 
kolostrum 100mg bez príchute 
Hmotnosť obsahu: 5g 

Obal: 
hydroxypropylmethylcelulóza a 

farbivo oxid titaničitý 

Doporučené dávkovanie:  
Dospelý: 1 – 2 kapsuly ráno a večer pred jedlom 

Deti od 3 rokov: 1 kapsula ráno pred jedlom 
Kapsule zapite vodou. 

Kapsule skladujte na suchom a tmavom mieste, pri teplote +5 až +25°C. 

Výživové kapsule skladujte mimo dosahu detí. Výrobok nie je určený pre deti 
mladšie ako 3 roky. Tehotné a dojčiace ženy by sa pred užitím mali poradiť so 

svojím ošetrujúcim lekárom. 
Neprekračujte doporučené denné dávkovanie a nepoužívajte kapsule ako 
náhradu pestrej stravy. 




 

Čo je to to kolostrum? 
Ide o veľmi vzácnu látku, ktorá je prvých pár dní po narodení mláďaťa súčasťou 
materského mlieka všetkých cicavcov. Naštartuje imunitný systém, dodá protilátky 
proti vírusom a baktériam a výživu na svalový rast. Kozie kolostrum je zložením 

najbližšie ľudskému, a preto jeho účinky pôsobia blahodarne aj na náš 
organizmus.  

Kozie kolostrum obsahuje všetky dôležité látky na podporu správneho fungovania 
organizmu, ako napr. IMUNOGLOBULÍNY (IgG, IgM, IgA), POLYPEPTIDY 
BOHATÉ NA PROLÍN (PRP), RASTOVÉ FAKTORY, LAKTOFERÍN, CYTOKINY, 

AMINOKYSELINY, VITAMÍNY (najmä A, C, E, vitamíny skupiny B) a MINERÁLY (Ca, 
P, K). 

Kozie kolostrum sa odporúča používať na podporu: 
IMUNITY 
Kolostrum obsahuje vzácne imunoglobulíny a ďalšie dôležité látky, ktoré 
podporujú imunitný systém v boji proti nebezpečným vplyvom, vírusom a 
baktériam. Priaznivo pôsobí ako podpora pri klasických ochoreniach ako 
nachladnutie, chrípka či zápaly dýchacích ciest, pri užívaní antibiotík, pri rôznych 
tráviach ťažkostiach a vnútorných zápaloch, urýchľuje hojenie rán po operáciách či 
úrazoch a popáleninách, a tiež podporuje rekonvalescenciu pri onkologických 
ochoreniach.  

SVALOVÚ REGENERÁCIU A PODPORU VÝKONU 
Výnikajúce sú aj regeneračné schopnosti kolostra v kombinácií s pravidelným 
tréningom a jeho revitalizačné účinky. Vysoký obsah bielkovín a aminokyselín 
zlepší nielen vašu výkonnosť a svalový rast. Colostrino sa stane cenným 
pomocníkom pri telesnej únave a svalovej ochabnutosti.  

PODPORU TRÁVENIA 
Pravidelné užívanie Colostrina môže pomáhať obnoviť a udržať správny chod 
trávenia a prospešnej mikroflóry. Tiež slúži ako podpora pri liečbe hnačky a 
znižuje symptómy koliky. 
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