
Powerful worker - kolostrum s imunoglobuliny 

60 tobolek, kolostrum s vysokým účinkem - IGG 40, podporuje imunitní systém 

Kompletní specifikace 

 

Čistě přírodní produkt. Vyrobeno pod farmaceutickým dohledem. 

 

Charakteristika 

 

Přípravek obsahuje kolostrum, které je známo svými pozitivními účinky na lidskou imunitu (obsahuje množství 

imunoglobulinů, vitaminů, minerálů a stopových prvků). Kolostrum obsahuje i protilátky podporující regeneraci 

buněk a růstové faktory, které mají pozitivní vliv při dělení buněk a napomáhají při regeneračních a hojivých 

procesech. Dále podporuje růst bifidobakterií v trávicím traktu (vhodné pro obnovu přirozené střevní mikroflóry 

např. po užívání antibiotik) a díky obsahu lactoferinu je vhodný i jako doplněk v období chřipek a nachlazení. 

 

Přípravek dále obsahuje soubor vitaminů skupiny B, které jsou důležité pro správnou funkci nervového systému. 

Společně s kyselinou listovou se podílí na ochraně cévní stěny a podílí se na tvorbě červených krvinek v kostní dřeni. 

Spotřeba těchto vitaminů se zvyšuje v období zátěže, stresu, proto je vhodné je doplňovat. 

 

Účinky a účel použití 

napomáhá regeneraci organismu 

napomáhá odolávat organismu při zvýšené psychické a fyzické zátěži 

pro obnovení vitality 

pro udržení dobrého zdravotního stavu 

pro lepší kondici 

 

Složení 

 

Složení v 1 tobolce 

 

Aktivní látky / Množství 

 

Kolostrum 200,0 

 



Vitamin B6 (pyridoxin) 4,0 

 

Vitamin B2 (riboflavin) 1,6 

 

Vitamin B1 (thimin) 1,4 

 

Kyselina listová 0,2 

Kolostrum 

 

Kolostrum je tekutina mléčné žlázy, která se objevuje do 72 hodin po porodu. Pro novorozence je to látka, která mu 

pomáhá přežít první dny na tomto světě plném virů a bakterií. 

Imunoglobuliny 

 

Imunoglobuliny jsou protilátky, které produkuje organismus jako odpověď na přítomnost cizorodé látky. 

Imunoglobuliny jsou efektivním zabijákem v imunitním systému. Jejich nedostatek má za následek snížení 

obranyschopnosti organismu. 

Vitamin B6 

 

Tento vitamín je kvalifikován jako velmi potřebný pro funkci našich buněk tím, že se podílí na nejvnitřnějších 

mechanismech obranného reprodukčního systému buněk. Je to všestranná biolátka. 

Vitamin B2 

 

Hraje životně důležitou funkci při tvorbě hormonu štítné žlázy, který urychluje metabolismus a pomáhá zajišťovat 

energetickou potřebu pro všechny tělesné orgány. 

Vitamin B1 

 

Zlepšuje činnost nervů (duševní svěžest), hojení ran, trávení, chuť a činnost žaludečních šťáv. Podporuje buněčnou 

energii a je důležitý při přeměně živin. 

Kyselina listová 

 

Zlepšuje mentální funkce a emoční zdraví a je také nezbytná pro zdravý vývoj plodu. Výzkumy ukazují, že pravidelná 

konzumace kyseliny listové snižuje riziko mozkové mrtvice. Kyselina listová je velice důležitá pro správnou činnost 

žaludku (žaludeční kyseliny) a střev, podporuje funkci jater, chuť, tělesný růst. Kyselina listová hraje důležitou roli při 

prevenci. 



 

Dávkování 

 

1 až 2 tobolky denně. 

 

Skladování 

 

Skladujte v suchu a temnu při teplotě 15 - 25°C. 

 

Ukládejte mimo dosah dětí. 

 

Obsah 

 

60 tobolek 


