Colostrum
Co to jest: Colostrum
Istnieje cudowny produkt, który dała nam sama natura a raczej jej
stwórca:Jest nim Colostrum. Colostrum może być postrzegane
jako przypuszczalnie jedyny idealny środek spożywczy o
uniwersalnej ochronie i właściwościach leczniczych dla ssaków i
ludzi. Zawiera ponad 500 substancji witalnych w optymalnych
proporcjach, jak powiedziano, w zestawionych przez naturę, a nie
przez człowieka. Colostrum od pradawnych czasów aplikowane niemowlętom w mleku
matki w pierwszych trzech dniach życia jest perfekcyjnym pokarmem służącym dla
zabezpieczenia szans przeżycia i wzrostu. Jak słusznie zauważono, jest to środek
spożywczy, a nie lekarstwo, dlatego też brak jest działań ubocznych lub przedawkowania!
Kupujcie tylko Colostrum wysokiej jakości, pochodzące od krów, które nie były dokarmiane
antybiotykami lub hormonami i które wytworzone zostało pod ochroną. Takie właśnie
pochodzi z Nowej Zelandii, gdzie prowadzona jest długotrwałą gospodarka rolna i
przestrzegane są surowe normy jakości przy eksporcie Colostrum.
Jakościowe Colostrum cechuje zredukowana lactosa, tak że może ono być przyjmowane
przez większość osób cierpiących na alergie na produkty mleczne. Znaczy to, iż
niepożądane części składowe mleka zostały bezpiecznie usunięte. Nowonarodzone cielę
potrzebuje zawsze części mleka z zawartością Colostrum w okresie trzech dni po
narodzeniu. Nadmiar nie powinien nigdy być mieszany z normalnym mlekiem, ponieważ
zmieniłoby to smak mleka. A więc wartościowe mleko zawierające Colostrum musi zostać
niepotrzebnie wylane lub przerobione na Colostrum, gdzie podczas przetwarzania
usunięte zostaną niepożądane składniki w nim zawarte. Możecie więc Państwo
przyjmować Colostrum ze spokojnym sumieniem – jest to produkt wynikający z nadwyżki.
Więcej informacji na temat wszechstronnych oddziaływań i składników Colostrum możecie
Państwo znaleźć: w broszurze Colostrum.
Spożywanie Colostrum zamiast szczepień i antybiotyków! Matka daje twojemu
dziecku i twojej rodzinie Colostrum i miód dla perfekcyjnego wzmocnienia sił obronnych i
ochronnych organizmu!
Szczepienia to ranienie i zatruwanie ciała uznanymi truciznami jak rtęć – czy coś
takiego może być korzystne? Czy wierzycie także w bociany i św. Mikołaje? Nie!
Szczepienie jest zawsze bardzo niebezpieczne.
Colostrum o wysokiej jakości wzmacnia organizm, system immunologiczny, siły obronne i
chroni przed awitaminozą oraz wspiera perfekcyjnie organizm w odtruwaniu bez działań
ubocznych.
Jeżeli naprawdę chcecie ponosić odpowiedzialność za siebie i swoje dziecko: podawajcie
swemu dziecku i sobie Colostrum i nie pozwólcie się zaszczepić! Szczepienie może
prowadzić natychmiast do nieodwracalnych uszkodzeń mózgu i chronicznie zatruwać
system nerwowy wieloma trudnymi do wyleczenia symptomami.
W celu natychmiastowego złagodzenia cierpienia wszelkich symptomów zapalenia w
przypadku grypy i innych ostrych i chronicznych schorzeń polecamy dodatkowo do
Colostrum: srebro koloidalne. Jest to naturalne, względnie fizyczne pomoce, służące
opanowaniu chorób i bólu szczególnie w fazie leczenia (wg dr Hamer). Radzimy Państwu
odpowiednie pozbycie się trucizn.
Anty–biotyka znaczy „przeciwko życiu”. Kto daje swojemu dziecku przy najmniejszym

przeziębieniu albo zapaleniu antybiotyki jest przeciwko życiu swoich dzieci i pomaga
zniszczyć ich zdrowie!
Colostrum, nazywane również siarą, jest jednym z najstarszych i najwspanialszych
środków spożywczych, które można odnaleźć w naturze. Jest ono tak stare jak samo
macierzyństwo. Colostrum jest mlekiem ssaka dla noworodka w pierwszych 24 do 72
godzinach życia. Substancje w nim zawarte nie występują w tak wysokim stężeniu w
żadnym innym produkcie pochodzenia naturalnego.
Już pod koniec XVIII wieku lekarz Christoph W. Hufeland opisał niezwykłą funkcję
Colostrum porównując je z „normalnym” mlekiem, ponieważ odkrył on jego pozytywny
wpływ na ogólny wysoki standard zdrowia oraz szybki wzrost nowo narodzonych wołów.
W roku 1955 wydana została publikacja na temat „mleka odpornościowego” jako
uzupełnienia żywności dla osób cierpiących na dolegliwości reumatyczne stawów, przez
co siara ponownie zdobyła uznanie. W następnych latach Colostrum oraz jego składniki
zostały wielokrotnie zbadane. Potwierdzone zostało przy tym, iż karmione piersią
niemowlaki znacznie rzadziej zapadały na alergie i infekcje, miały większy apetyt oraz
rosły szybciej niż dzieci nie karmione piersią. W międzyczasie udowodniono, że Colostrum
ma ogromne znaczenie nie tylko dla niemowląt, ale również dla dorosłego człowieka.
Niedawne badania wykazały, że wzrost tzw. chorób cywilizacyjnych spowodowały nie tylko
zmieniające się czynniki środowiskowe (np. zwiększona zawartość substancji szkodliwych
w wielu obszarach naszego życia, stres, itd.). Coraz częściej za ich przyczynę uznawane
jest długotrwałe, nieodpowiednie odżywianie. Nie jest to żadnym zaskoczeniem, ponieważ
naukowcy z dziedziny żywienia udowodnili, że stosowane dziś procesy produkcji żywności
(np. pasteryzacja, konserwacja, itd.) często „denaturyzują” (zmieniają, niszczą) substancje
o największym znaczeniu, przez co tracą one swoje działanie.
Także warunki upraw w przypadku owoców i warzyw wpływają ujemnie na optymalny
rozwój zawartych w nich substancji odżywczych lub mogą nawet prowadzić do przenikania
do ludzkiego organizmu substancji szkodliwymi. Sytuacje takie spowodowane mogą być
przez nawożenie, chemiczne zwalczanie szkodników lub przez wpływ na przyspieszenie
wzrostu, a tym samym skrócenie czasu dojrzewania.
Stąd też poleca się zażywanie Colostrum przez ludzi w różnym wieku jako zdrowe i
odpowiednie uzupełnienie pożywienia. Zaistniałe deficyty zostają wyrównane, zwiększona
zostaje odporność, a zoptymalizowane pokrycie potrzeb organizmu wspomaga znacząco
przebieg procesów leczniczych.
Colostrum zapewnia ogólną stabilizację zdrowia, tym samym zaś zachowuje i podwyższa
naszą sprawność psycho-fizyczną.
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Colostrum jest jedyne w swoim rodzaju
Obok witamin, minerałów, suplementów zasadowych i niezasadowych aminokwasów do

substancji czynnych zalicza się czynniki odpornościowe i czynniki wzrostu w jednorazowej,
naturalnej różnorodności i koncentracji nie występującej w żadnym innym produkcie
pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego.
Jedyne w swoim rodzaju są zatem substancje odpornościowe i czynniki wzrostu,
wspierające czynnie i biernie system immunologiczny.
Ty samym Colostrum jest inne, niż wszystkie wyprodukowane laboratoryjnie produkty
multiwitaminowe i mineralne.
Niezaprzeczalne jest to że organizmy niemowląt karmionych piersią dysponują dużo
większymi siłami obronnymi. Przy czym przynajmniej pierwsze uodpornienie następuje w
organizmie matki.
Colostrum (mleko matki) zawiera: witaminy, minerały, pierwiastki śladowe, aminokwasy,
immunoglobuliny, naturalne czynniki wzrostu, regulatory odpornościowe.
Zawartość składników Colostrum jest wielokrotnie wyższa, ponieważ cielę za względu na
ułożenie w łożysku nie otrzymuje już w ciele matki odpowiedniej ochrony immunologicznej.
Cielę, które nie zostanie przygarnięte przez matkę nie ma tym samym prawie żadnych
szans na przeżycie. To, że Colostrum pochodzące od krowy wykazuje swoje szczególne
oddziaływanie na ludzi, wynika między innymi z aminokwasów, które nie różnią się u
człowieka i u woła, a przez mogą optymalnie oddziaływać w organizmie człowieka.
Należy tutaj wymienić dodatkowy czynnik: Colostrum zawiera specjalne glikoproteiny,
chroniące wyjątkowo efektywnie skuteczne składniki przed uszkodzeniem przez enzymy
trawienne i kwasy żołądkowe, a także gwarantujące optymalne możliwości spożytkowania.
„Glikoproteiny chronią skutecznie przed zniszczeniem poprzez kwasy żołądkowe i enzymy
trawienne”
Co może zdziałać środek naturalny, który w swoim składzie niewiele odbiega od składu
mleka ludzkiego, ale jego koncentracja jest czterokrotnie większa?
W państwach skandynawskich już od dawna znana była w medycynie ludowej moc
lecznicza
siary; podczas amerykańskiej wojny domowej Colostrum wykorzystane zostało skutecznie
jako naturalny antybiotyk.
Obecnie istniej wiele prac naukowych dotyczących sposobów oddziaływania naturalnych
substancji znajdujących się w Colostrum.

Co mogą zdziałać substancje zawarte w Colostrum
Sprzyjające zdrowiu oddziałanie Colostrum, względnie znaczenie Colostrum jako środka
uzupełniającego żywienie przy różnorodnych schorzeniach (szczególnie nowotworach),
jak również w przypadku sportowców, zostało wielokrotnie zbadane i opisane.
Natura w swojej nieskończonej mądrości wytworzyła niezwykły materiał, który sprzyja
wzrostowi niemowląt, dobremu samopoczuciu oraz wzmacnia odporność na choroby.
Badania medyczne wykazały, iż również dorośli mogą w szerokim zakresie korzystać z
ogromnych możliwości jakie daje Colostrum.

Colostrum oddziałuje całościowo poprzez coraz intensywniej rozwijający się łańcuch
substancji wytworzony przez matkę naturę na drodze ewolucji. Dla laika wydaje się to być
na pierwszy rzut oka rzeczą niezrozumiałą. Automatycznie powstają pytania takie jak: „czy
Colostrum to lekarstwo?” lub ”czy Colostrum leczy określone choroby” czy też „przy jakich
schorzeniach Colostrum jest pomocne?”.
Odpowiedź jest przecież prosta. Colostrum nie jest ani lekarstwem, ani środkiem
leczniczym. Ale – co jest ważne i również naukowo udokumentowane, Colostrum zawiera
wytworzone przez naturę substancje czynne, które oddzielnie lub w określonym
zestawieniu mają pozytywny wpływ na określony obraz choroby lub mogą jej zapobiec.
Generalnie można założyć, że naukowo zostało stwierdzone, iż spektrum możliwości
oddziaływania składników rozciąga się od wzmocnienia systemu immunologicznego aż do
przeciwdziałania chorobom nowotworowym. Działają one przeciwzapalnie, mają
pozytywny wpływ na alergie oraz na schorzenia układu odpornościowego począwszy od
chorób reumatycznych stawów do stwardnienia rozsianego. Do tego dochodzi stabilizacja
tkanki mięśniowej, kostnej, chrzęstnej i ścięgien, jak również podwyższenie sprawności
oraz rozbudowa masy mięśniowej przy jednoczesnej redukcji tkanki tłuszczowej.
Na pytanie jak oddziałuje Colostrum nie można udzielić prostej odpowiedzi. Zrozumieć
należy, że jest to wytworzona w sposób naturalny kombinacja substancji, która środek ten
czyni jedynym w swoim rodzaju.
Uwydatnić może to prosty przykład. Substancje mogą zostać skupione w grupach. W
każdej grupie znajduje się wiele substancji czynnych, z których każda oddzielnie lub w
kombinacji z jedną lub kilkoma innymi z tej samej grupy mają do spełnienia w organizmie
określone zadania. Działanie to można porównać z wojskową grupą operacyjną. Oddziały
pancerne mogą się wprawdzie poruszać bez wsparcia, jednak bez pomocy saperów
odbudowujących zniszczone mosty, żaden pojazd pancerny nie przedostanie się na drugą
stronę rzeki. Czy ten przykład wystarczająco wyjaśnia problem? Ciągle nie? O.K.
Jeżeli zaopatrzenie nie dostarczy paliwa, saperzy mogą wprawdzie naprawić most, czołgi
będą stać gotowe przed mostem, ale...
Czym więc są dla organizmu oddziały wojskowe, które mogą pomóc mu „przejść przez
most”, względnie jak one oddziałują?
Gratis download: cala broschura Colostrum na
http://jamin.pl
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1 butelka 125 ml Coloversum Colostrum
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Szukamy partnerów do dystrybucji tego niesamowitego i naturalnego produktu
(High Quality Colostrum: Coloversum)!

