
Colostrum



Mitä on Colostrum ?

• Colostrum on juuri poikineen lehmän ensimaitoa, jota kutsutaan myös ternimaidoksi.

• Eroaa koostumukseltaan selvästi tavallisesta maidosta

• On erittäin tärkeää vastasyntyneen vasikan immuniteettijärjestelmän kannalta, sillä vasikoilla 
ei ole syntyessään valmista immuniteettisuojaa vaan ne tarvitsevat sen emoltaan.

Colostrum antaa immuniteettisuojan sen korkean vasta-ainepitoisuuden 
vuoksi. 
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Ainesosat

• Vasta-aineet (IgG, IgA, IgM)

• Kasvutekijät (IGF 1 ja 2, TGF, EGF jne.)

• Immunosäätelijät (sytokiinit, laktoferriinit, interleukiinit, PRP…) 

• Vitamiinit, kivennäisaineet, hivenaineet, aminohapot, nukleotidit
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LR:n Colostrumin laadun tunnuspiirteet

• Vain valikoiduilta tiloilta: LR käyttää vain valikoitujen tuottajatilojen raakaternimaitoa 

• Käytämme ainoastaan ensimmäisten 12 tunnin aikana tuotettua ternimaitoa sen 
korkeiden tehoainepitoisuuksien vuoksi

• Tuotteiden valmistus ja hellävarainen käsittely tapahtuu ainoastaan Saksassa

• Eräkohtaiset laatukontrollit ja valmiiden tuotteiden 
sisältämien ainesosien jatkuvat analyysit & erien jäljitettävyys 

• Riippumattoman tahon myöntämä sertifikaatti valmiille tuotteille sekä koko 
valmistusprosessille 

• Tieteellinen yhteistyö ja ajankohtaisten 
tutkimusten valvonta tehokkuuden varmistamiseksi 
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Milloin Colostrumia käytetään?

• Ensimmäisten huonovointisuuden oireiden esiintyessä

Colostrum Direct antaa välitöntä suojaa esimerkiksi vilustumissairauksiin, gastriittiin ja 
ripulisairauksiin

Ennaltaehkäisee tartuntoja, lievittää tai lyhentää oireita

Vaikuttaa suotuisasti kroonisten suolitulehdussairauksien oireisiin
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Milloin Colostrumia käytetään?

• Sairauksien tai lääkkeiden aiheuttamaan heikentyneeseen immuunijärjestelmään

• Tilapäisiin rasitustiloihin

Colostrum vahvistaa immuunijärjestelmää

Vähentää särkylääkkeiden sivuvaikutuksia vatsaan
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Milloin Colostrumia käytetään?

• Allergioihin, autoimmuunisairauksiin, maha-suolikanavan tulehduksiin

• Suorituskyvyn parantamiseen urheilussa/ palautumiseen

• Haavojen parantumiseen leikkausten jälkeen

Colostrum säätelee immuunijärjestelmää

Colostrum parantaa elimistön kemiallista tilaa
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Colostrum Direct

• Nestemäine ternimaito, josta on poistettu korkealuokkaisella kylmävalmistusmenetelmällä 
rasva ja kaseiini

• Välittömästi vaikuttava, suositellaan nautittavaksi ensimmäisten oireiden ilmaantuessa

• Voidaan käyttää myös 1-2 kuukauden kuurina immuunijärjestelmän 
vahvistamiseksi

• Annostus 8ml päivässä
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Colostrum Compact

• Ternimaitoa sisältävät kapselit päivittäiseen käyttöön immunijärjestelmän pitkäaikaiseen  
vahvistamiseen ja tukemiseen

• 800 mg ternimaitojauhetta päiväannoksessa

• Annostus: 1 kapseli 2 x päivässä
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Colostrum Pearls

• Makeat ternimaitopitoiset helmet, maistuvat myös lapsille

• Päivittäiseen käyttöön immuunijärjestelmän pitkäaikaiseen vahvistamiseen ja tukemiseen

•  800 mg ternimaitojauhetta päiväannoksessa

• Annostus: vajaa mittalusikallinen (2g) päivässä 
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