
fin Colostrum     
(výživový doplnok)

100% kozie kolostrum

Výživový doplnok fin COLOSTRUM obsahuje kozie mledzivo, ktoré 
je  bohatým zdrojom mnohých zdraviu prospešných látok. Kolos-
trum nieje možné vyrobiť chemickou alebo syntetickou cestou - 
je jedinečné, nenahraditeľné a nenapodobiteľné. 

Táto unikátna tekutina je vylučovaná samicami bezprostredne po 
pôrode  mláďaťa, odoberá sa však len také množstvo, ktoré mláďaťu  
nechýba (akonáhle sa kozliatko napije, zvyšná časť kolostra je oddo-
jená a spracovaná). 
Kolostrum obsahuje vysoké množstvo rôznych látok: aminokyse-
liny, imunitné zložky (laktoferín, cytokíny, oligosacharidy, imuno-
globulíny), rastové faktory, enzýmy, vitamíny a minerály.  

Vďaka obsahu týchto zložiek kolostrum ochraňuje a stará sa o správ-
nu funkciu imunitného systému. Podporuje regeneráciu organizmu 
(po fyzickom výkone alebo po chorobe), je vhodné pre športovcov, 
rekonvalescentov, unavených či oslabených jedincov. Prispieva k za-
chovaniu zdravej črevnej mikroflóry, podporuje metabolizmus tukov, 
pozitívne ovplyvňuje proces hojenia. Je užitočné, keď chceme po-
silniť svoju obranyschopnosť, podporiť boj s vírusmi a baktériami,  
urýchliť rekonvalescenciu a regeneráciu síl.  

Farmy, z ktorých je kolostrum získané, chovajú zvieratá tradičným  
spôsobom so zárukou kvalitného prostredia a prístupu. Jedná sa  
o české a slovenské ekologické farmy s malým počtom zvierat. Zvie-
ratá sú starostlivo vyberané a kontrolované, je im umožnené, aby 
sa pásli a žili, ako je im prirodzené. Výrobný proces je patentovaný  
a garantuje maximálne možné zachovanie pôvodných aktívnych 
látok.  

Balenie: 60 kapsúl 
Dávkovanie: 1 kapsula 2x denne, minimálne pol hodiny pred jedlom 
Denná dávka obsahuje: 500 mg 100% kozieho kolostra

Pre každodennú podporu 
zdravia 
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Odporučená denná dávka sa nesmie presiahnuť. Výživový do-
plnok nie je určený pre deti do 3 rokov a k používaniu ako 
náhrada rozmanitej stravy. Skladujte do 25° C, mimo dosa-
hu detí. Odsúhlasené Úradom verejného zdravotníctva SR.


