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COLOSTRUM STAR #1720
Složení produktu

Mlezivo (Colostrum), stearan hořečnatý, oxid křemičitý.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek

Produkt je deklarován jako potravina pro zvláštní výživu.
Kolostrum pro humánní použití je živočišný materiál (mlezivo), získávaný z kravských 

prsních žláz prvních 24 – 48 hodin po otelení a dodávaný na trh v různé kvalitě. Tekutina 
je po homogenizaci fluidně vysušena (nástřikem mikrokapek) a zároveň pasterizována 
15 min. při 140 °C. Výrobci tvrdí, že přítomné tkáňové faktory jsou ve směsi natolik sta-
bilní, že se rozkládají při tomto postupu jen omezeně.

Takto sušený materiál obsahuje: immunoglobuliny a růstové faktory, proteiny 
63 – 65 % (vč. laktoglobulinu, albuminu, laktalbuminu, prealbuminu), vlhkost 4,26 %, popel 
4,85 – 4,97 %, tuk 0,8 – 3 %, laktózu 2 – 3 %, elementy: Ca 0,26 %, P 0,24 %, Mg 0,04 %, 
Na 0,07 %, K 0,14 %, Fe 0,0002 %, Cu 0,00006 %, Co 0,00006 %, Mn 0,000016 %, 
I 0,00003, Cr. Vitaminy a pod. látky: cholin 0,12 %, axeroftol 4,5 % (v tuku), karotenoidy 
3,5 % (v tuku), kalciferol 4 IU/100 ml, v čerstvém materiálu: tokoferol 2 – 3 mg/100 ml, 
thiamin 500 mg/100 g, niacin 100 mg/100 g, pantothen. kyselina 220 µg/100 ml, niacin 70 – 80 µg/100 ml, pyridoxin 50 – 
70 µg/100 ml, kyanokobalamin 1 µg/100 ml, biotin 3 – 4 µg/100 ml, listová kyselina 5 – 9 µg/100 ml, askorbová kyselina 
2,5 mg/100 g, riboflavin 500 µg/100 ml. Imunitní faktory: immunoglobuliny: vysokou konc. IgG, dále IgM, IgA, IgE, secre-
tory IgA, IgA Specific Helper Factor (sIgA) (indukuje syntézu IgA), α-1-antitrypsin, α-1-fetoprotein, α-2-makroglobulin, 
haemopexin, haptoglobin, β-2-mikroglobulin C3, C4, orosomukoid, cytokiny interlukin 1, 6, 10, Tumor Necrosis Factor (TNF), 
interferon-g, laktoperoxidasu, thiokyanát a xanthin oxidasu, lactoferrin, lymfokiny a lysozym, Proline-Rich Polypeptide (PRP), 
α-2-glykoproteiny, AP-glykoprotein, širokou skupinu specifických antibakteriálních, -virových, -kvasinkových a -protozoálních 
protilátek a významnou hladinu sloučenin neprotilátkového charakteru zahrnující glykokonjugáty. Růstové faktory: Insuline-like 
Growth Factor 1 (IgF-1, vysoká koncentrace), Transforming Growth Factors A and B (TgF A & B), Epithelial Growth Factor (EgF), 
Fibroblast Growth Factor (FgF), prolaktin, Gonadatropin Releasing Hormone s doprovodnými peptidy (GnRH a GAP), insulin.

Kolostrum (sušené) je dále čištěno (odstraňován tuk, laktóza a mléčné proteiny) – tímto způsobem se získá velmi kva-
litní materiál s vysokým obsahem tkáňových faktorů. Kolostrum má významný efekt na imunitu, používá se při infekčních 
a degenerativních chorobách (nemoci kardiovaskulárního systému, neoplasmata), regeneruje a akceleruje normální růst 
různě postižených svalů (v různém věku), kostí, chrupavek, kostního kolagenu a nervové tkáně, pomáhá při odstraňování 
tělesného tuku a vyrýsování svalů, zrychluje metabolický obrat RNA a DNA v organismu, podílí se na regulaci krevního 
cukru, urychluje hojení ran a vyrážek (kožních defektů), snižuje bolestivost a urychluje hojení defektů v ústech, pomáhá 
regulovat hladinu glukózy a mozkových neuromediátorů, zlepšuje psychickou koncentraci. Podává se empiricky při růz-
ných potížích, např. ke zvýšení imunity (500 mg/den, 5 dní). Sportovci a osoby s muskuloskeletárním postižením, kteří 
chtějí využít jeho anabolický účinek, dostávají denně 750 mg, poloviční dávku na noc. Běžně se doporučují dávky 2 – 
2,5 g/den, v řadě případů je používáno až 5 g denně. Kontraindikace a vedlejší účinky kolostra nejsou popisovány. Tento 
materiál se nepoužívá v terapii, v zahraničí je používán pouze k produkci potravinářských výrobků. Výrobce doporučuje 
použití produktu pro výživu osob s vyšší fyzickou zátěží pro zvýšení imunity a regeneraci organismu. Deklarovaný účinek 
produktu je v souladu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování

1 kapsle 2× denně.

Toxicita složek

Složky použité v produktu, nezpůsobují u zdravých lidí v použitém dávkování toxické efekty. Za zvláštní stav je však 
nutno pokládat těhotenství a laktaci. Kolostrum není toxické.

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých složek

V uvedeném složení je produkt dostatečně stabilní; za předpokladu, že bude uchováván do teploty max. 25 °C, chrá-
něn před světlem a přístupem vzduchu, pak po dobu 12 měsíců od data výroby není pravděpodobný významný rozklad 
obsahových látek.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků

Nejsou pravděpodobné.

Možnost případného toxikomanického zneužití produktu:

Tato možnost není reálná.

Zhodnocení

Výrobek lze doporučit jako potravinu pro zvláštní výživu.


