
Studie

Studie potvrzují, že naše lidská populace je 
v 60–70 % alergická na bílkovinu kasein. Kozí 
mléko má odlišné složení než kravské mléko 
a obsahuje až o 89 % méně alergenu kase-
in – přesto holandská firma Biotaris šetrnými 
metodami i toto minimální množství kaseinu 
odstranila, a proto je kozí kolostrum výborně 
tolerováno alergiky.

Až 93 % lidí alergických na kravské mléko není 
alergických na kozí mléko – logicky je pro jejich 
podporu imunity vhodné kozí kolostrum.

Kozí mléko a kolostrum působí v lidském těle 
zásadotvorně – nevytváří kyselé prostředí a tím 
pomáhá při onemocnění trávicího traktu.

Kozí kolostrum dodává lidské-
mu tělu:

Vitamíny A, B1, B2, B12, C, D, E a kyselinu 
listovou, minerály Ca, K, Mg, Na, P, imu-
no-globuliny,  Ig G je složka která je nejvíce 
přítomna v mlezivu a podporuje fagocytózu 
(neutralizuje toxiny, viry, bakterie a houby), 
Ig A ovlivňuje zásadním způsobem slizniční 
imunitu, působí proti invazi virů, Ig D + Ig E 
transportují látky z krve a aktivují protialer-
gické reakce. Ig M tvoří se v plasmatických 
buňkách sleziny, lymfatických uzlinách a kostní 
dřeni a podílí se na neutralizaci virů.

Kozí kolostrum obsahuje: 

Cytokiny
Cytokiny jsou imunitní přenosné molekuly, kte-
ré se používají pro komunikaci v našem imunit-
ním systému a tím zajišťují, aby byly v případě 
nemoci aktivovány příslušné buňky imunitního 
systému. Stimulují lymfatické žlázy a mají vyso-
ce efektivní antivirové vlastnosti, jejich pozitivní 
účinek se projevuje v artritických kloubech a při 
zranění. Likvidují Helicobacter pylori, o kterém 
je známo, že je příčinou žaludečních vředů. 

Laktoferin
Nepoškozený Laktoferin se vyskytuje pouze 
v kozím mlezivu a je jedním z nejsilnějších an-
tibakteriálních a antivirových látek. Ochraňuje 
naše tělo před infekcemi a zvyšuje aktivitu NK 
buněk, jejichž cílem je ničení různých typů ná-
dorů. Prokazuje silnou antivirovou aktivitu proti 
rakovině děložního čípku, působí proti Candidě 
albicans (mykóza) a snižuje hladinu cukru v krvi 
(diabetes).

Esenciální aminokyseliny
Základní stavební prvky lidských buněk, bo-
hužel naše tělo si všechny druhy nedokáže 
vyrobit. Pokud má naše tělo nedostatek esen-
ciálních aminokyselin, dochází k opožděnému 
hojení ran, zánětů a snížené koncentraci. Např. 
esenciální aminokyselina LYSIN je nezbytná 
pro tvorbu kolagenu a udržuje hladkost vnitřní 
stěny tepen. 

Arginin
Přispívá k normalizaci krevního tlaku a zlepšuje 
průtokové vlastnosti krve.

Cystin
Důležitým výchozím materiálem pro tvorbu 
glutathionu, což je hlavní antioxidant. Spolu 
s ostatními obsaženými antioxidanty chrání tě-
lesné tkáně před volnými radikály.

PRP hormon
Reguluje brzlík, aby jeho činnost byla optimál-
ní. U autoimunitních onemocnění, kdy imunitní 
systém napadá sám sebe, uvádí imunitu na-
šeho těla opět do rovnováhy – např. při dia-
betu, Crohnově chorobě, lupusu, roztroušené 
skleróze, revmatoidní artritidě, ulcerózní koliti-
dě atd. Působí také jako přírodní antibiotikum 
a reguluje alergická onemocnění – sennou 
rýmu, atopický ekzém apod.

Růstový faktor
Kozí kolostrum obsahuje nejvyšší koncentra-
ci růstového faktoru, jaká je v přírodě možná. 
Stimuluje správný růst svalů, kostí, chrupavek 
a pomáhá při hojení zranění kůže, svalů i dal-
ších tkání a podporuje buněčnou regeneraci. Je 
velmi důležitý při svalových dystrofiích a špatně 
se hojících zlomeninách.

Koenzym Q 10
Je důležitý pro poskytování bioenergie ve sva-
lových buňkách těla a srdeční svalové tkáně. 
Klinické studie dokazují, že pozitivně ovlivňuje 
kardiovaskulární systém.



Kozí KoLoStRuM

Kozí kolostrum je nejcennější přírodní látka, 
která vzniká jako předzvěst mateřského mlé-
ka prvních 72 hodin po porodu. Koza je jedno 
z mála zvířat, které nikdy netrpí rakovinou. Kozy 
jsou chytrá zvířata, která si velmi pečlivě vybí-
rají, co spasou.

Kozí kolostrum nelze laboratorně vytvořit, a pro-
to je odborníky nazýváno biologické zlato!

Kozí kolostrum je unikátní v tom, že svým slože-
ním je nejblíže mateřskému mléku.

Kozí kolostrum dále obsahuje: 

Karnitin
I když se karnitin vytváří v našem těle, jeho 
obsah je velmi nízký. Optimální množství karni-
tinu je nutné pro vyrovnaný metabolismus tuků 
a pro optimální fungování buněk srdečního 
svalu. Klinické studie dokazují, že u pacientů 
se srdečním selháním výrazně zlepšuje srdeční 
výkon a pomáhá u pacientů se srdeční arytmií.

Kozí kolostrum pomáhá řešit:

– alergie
– astma
– bakteriální a virové infekce
– diabetes (snižuje hladinu krevního cukru)
– infekce dýchacích cest (pro své antivirové, 
 antibakteriální a protizánětlivé účinky)
– kardiovaskulární systém
– kožní problémy (např. atopický ekzém)
– mykózy
– onemocnění zažívacího traktu, včetně jater 
 a slinivky
– poskytuje efektivní protirakovinnou terapii
– sníženou imunitu
– zánět v důsledku autoimunitních onemocnění 
– záněty střevního traktu (obnova střevní stěny  
 a střevní mikroflóry)

Výrobce:
Biotaris (Nizozemsko) / www.kozicolostrum.eu
Výhradní distributor:
Alice Monhartová, Dobřív 398
tel.: 774 696 901

Balení: 180, 90 želatinových kapslí
Složení: Jedna kapsle obsahuje 225 mg ko-
zího kolostra z ekologické farmy ve Švýcarsku 
a Francii. Výrobky jsou v souladu s evropskými 
normami stanovenými pro ekologické produkty 
a ekologické výrobní metody. Farmy nepouží-
vají chemická hnojiva, pesticidy, antibiotika ani 
růstové hormony.
Dávkování: 3–6 kapslí denně zapít studenou 
vodou (nejlépe nalačno)
Skladujte v suchu a chladnu


