O Colostru

Colostrum pro podporu zdraví

Colostrum neboli mlezivo je jinými slovy řečeno první mléko
u savců a předchází mateřskému mléku. Colostrum je produkováno matkou před porodem a až 72 hodin po porodu a u novorozených savců slouží k zajištění jejich pasivní imunity a poskytuje důležitou výživu v prvních dnech života novorozence.

Klinické studie prokázali, že užíváním colostra jako doplňku stravy, lze efektivně podpořit lidský organizmus v oblasti imunity
a zažívacích problémů. Lékaři zjistili až 99% podobnost složení
kravského colostra s lidským colostrem. Testy ukázaly, že lidský
organizmus kravské colostrum velmi dobře snáší a je lidskému
zdraví nezávadné.

Colostrem novorozenec přijímá od své matky důležité protilátky, které ho pomáhají chránit v prvních dnech života před různými patogeny (viry, bakteriemi, plísněmi) po dobu, než jeho
tělo bude samo schopné produkovat vlastní protilátky a než se
mu vyvine jeho vlastní aktivní imunitní systém, který ho dokáže
efektivně chránit.

Kravské colostrum obsahuje čtyřnásobně více životně důležitých účinných látek než lidské colostrum, a proto je jeho obsah
značnou podporou lidskému organizmu.

holvita® colostrum doplňky stravy

Co obsahuje colostrum?
Colostrum je jedna z nejkomplexnějších živin pro savce včetně
člověka. Skládá se z více než 82 přírodních a životně důležitých
účinných látek, které obsahuje v přírodní rovnováze.
Látky v tomto složení nejsou obsaženy v žádné jiné potravině,
a proto není možné colostrum vyrobit v laboratoři, zůstává tak
100% přírodním produktem.
Hlavní obsažené látky colostra můžou být řazeny
do následujících skupin:

Růstové látky

Podporují růst buněk v lidském těle, čímž podporují přirozený
proces hojení a regeneraci poškozených tkání, kostí a svalů.

Metabolické látky

Důležité pro tělesné funkce jako např. spalování tuků a cukrů.
Speciální látky v colostru slouží k zajištění průchodu citlivých
látek na trávicí a žaludeční enzymy.

holvita® nabízí řadu produktů z prvotřídního kravského
colostra určených pro podporu zdraví.

Vitamíny a minerály
Důležité pro správnou funkci lidského organizmu.

holvita® colostrum zpracováno šetrnou technologií
Při získávání colostra, je nutné colostrum zpracovat tak, aby bylo
bezpečné pro lidskou konzumaci. Odebrané surové kravské colostrum obsahuje tuky, bakterie a další látky, které jsou vhodné
pro tele, ale nevhodné pro konzumaci člověkem. Surové kravské
colostrum musí být proto zpracováno a zbaveno nežádoucích
látek pro jeho bezpečnou konzumaci. Proces, kterým je colostrum zpracováno, je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňující
jeho bioaktivitu, kvalitu a následně účinnost.

Kvalitu kravského colostra lze určit prostředím, ve kterém krávy,
od kterých je colostrum sbíráno, žijí, době, jak dlouho po porodu telete je colostrum odebráno, a následně, jak je colostrum
zpracováno.

Protože je colostrum bioaktivní látka, musí se s ní zacházet
šetrně. Při zpracování citlivých bioaktivních látek je důležité,
aby proces sterilizace nepoškodil jejich obsah. Standardní
proces pasterizace je nevhodý pro zpracování colostra, protože
jsou při něm používány vysoké teploty, které by colostrum
znehodnotily.

holvita® nabízí colostrum které:

holvita® pro zpracování colostra používá studený proces sterilizace, který odfiltruje nevhodné látky (bakterie, kazein, tuky)
a zanechá pouze čisté bioaktivní colostrum.

Aminokyseliny

Základní stavební jednotky bílkovin. Colostrum obsahuje
22 aminokyselin pro správnou funkci organizmu.

holvita® colostrum je získáno v prvních 12 hodinách
Protože je colostrum produkováno kravičkou pouze těsně před
porodem a 72 hodin po porodu, je nutné zvolit správný čas pro
jeho odebrání, aby obsahovalo nejvyšší koncentraci životně
důležitých účinných látek. Nejvyšší obsah účinných látek colostrum obsahuje v prvních 12 hodinách po porodu telete a získává
se z prvního dojení. Poté hodnota colostra klesá, až je postupně
colostrum nahrazeno mlékem.

Zpracování colostra za studena zaručuje nejvyšší kvalitu

Imunitní látky

Nezbytné pro správnou funkci imunitního systém, posilují
a regulují imunitní systém.

holvita® colostrum pochází z čistého prostředí
Čisté prostředí je důležité pro obsah účinných látek a celkové
kvality colostra, zabraňuje také, aby se do colostra nedostaly
škodliviny z okolního ovzduší a prostředí.

pochází od krav z čistého prostředí
je získáno v prvních 12 hodinách
je zpracováno šetrným studeným procesem
pro zachování nejvyšší bioaktivity a účinnosti

holvita® tak zaručuje, že colostrum obsažené ve svých
produktech je kvalitní a obsahuje nejvíce účinných látek
pro podporu zdraví.
holvita® nabízí tekuté nebo mrazem sušené kravské colostrum
v kapslích jako doplňky stravy pro podporu lidského organizmu.

Doplněk stravy

Účinky a použití colostra
Použití colostra jako doplňku stravy se doporučuje:

Imunitní systém

pro účinnou prevenci proti chřipce a nachlazení
při snížené obranyschopnosti organizmu
pro posílení imunitního systému
při alergických reakcí
jako podpora před a po operacích
jako podpora imunity pří léčbě chemoterapií

COLD FILTERED COLOSTRUM

100% přírodní
Bioaktivní
Neobsahuje konzervanty

Zažívání a trávicí trakt

při problémech se zažíváním
pří zánětlivých onemocněních zažívacího systému
(Crohnova choroba, ulcerózní kolitída)
pří narušení sliznice žaludku, tenkého a tlustého střeva
(onkologická onemocnění, vředy)
při celiakii

Dermatologické problémy a alergie
pro urychlení hojení tkání
při kožních alergiích
pří úrazech a nehojících se ranách pokožky
(proleženiny, popáleniny, trhliny)
pří zánětlivých onemocněních kůže
při kožních infekcích (mykózy, bakteriální)

Sport a výkon

pro urychlení regenerace organizmu po těžké
námaze a výkonu
pro posílení vyčerpaného imunitního systému
pro zvýšení přirozené obranyschopnosti organizmu
pro podporu růstu svalové hmoty

Jak užívat holvita® colostrum
Doporučujeme užívat 2-3 kapsle (400 - 600 mg) nebo 2-3 lžíce
(20-30ml) tekutého colostra 2x denně 20 min před jídlem (nepožívat horké nápoje a jídla 20 min před a po užití colostra)
Více informací jak užívat holvita® colostrum najdete na našich
webových stránkách www.holvita.cz
holvita® colostrum doplňky stravy nejsou určeny jako náhrada
pestré stravy.

holvita® doplňky stravy z colostra
holvita® Bio tekuté colostrum 125 ml
Čisté kravské colostrum v tekuté formě a Bio kvalitě, které je
určeno pro přímou konzumaci. Po otevření uchovávejte v
lednici.

holvita® Bio colostrum kapsle - 45 a 90 ks
Čisté kravské colostrum ve formě kapsí v Bio kvalitě, které je určeno pro přímou konzumaci. Není nutno colostrum v kapslích
uchovávat v lednici.

COLD FILTERED COLOSTRUM EXTRACT

holvita® colostrum MenoBalance kapsle 90 ks
holvita® MenoBalance je kombinace kravského colostra se
sojovými izoflavony speciálně vyvinuté pro ženy v období
menopauzy. Přirozeným způsobem podporuje fyzickou
a duševní pohodu organizmu. Izoflavony ze sóji dodávají
nutriční podporu a pomáhají proti příznakům menopauzy.

holvita® colostrum NeuroActive kapsle 90 ks
holvita® NeuroActive speciálně určeno pro podporu psychycké
výkonnosti s obsahem rybího oleje (Omega 3+6). Pomáhá odstraňovat příčiny únavy a pocit vyčerpání, dodává tělu chybějící
energii a zároveň výrazně zvyšuje fyzikou i psychickou výkonnost.

Více informací najdete na webových stránkách
www.holvita.cz
E-shop: shop.holvita.cz

Od přírody pro zdraví
Přírodní produkty vyrobené ze za studena
filtrovaného colostra pro podporu zdraví

www.holvita.cz

