
 
 

Symbiotics COLOSTRUM 

 

Výhody COLOSTRUM SYMBIOTICS  

 speciální povrch kapsle, který pomáhá "doručit" kolostrum až do střeva - bez tohoto 

povrchu by bylo kolostrum zničeno žaludečními šťávami  

 Výroba je kontrolována a kravám do krmiva nejsou přidávána žádná antibiotika, 

hormony ani jiné syntetické látky 

 Symbiotics colostrum je nejprodávanější kolostrum na světě  

  

COLOSTRUM (KOLOSTRUM) a firma IMUNOTOP    

 kolostrum prodáváme na českém trhu od roku 2002  

 v našem sortimentu najdete kompletní sortiment od různých výrobců (tekuté 

kolostrum, kapsle, prášek, cucavé tablety)  

 poskytujeme odborné poradenství, které je založené na dlouhodobé zkušenosti s 

našimi zákazníky  

 

Kvalita kolostra 

 Kolostrum je přírodní látka. Produkty z této látky, se však liší v mnoha ohledech. Mezi 

nejdůležitější faktory, které určují kvalitu produktu, patří: 

 Čas odběru kolostra (Symbiotics Colostrum se odebírá 0 – 10 hodin od porodu) 

 Množství imunoglobulinů (Symbiotics Colostrum obsahuje minimálně 25%. HIGH-

IG obsahuje 40%) 

 Množství kolostra v jedné kapsli (Symbiotics Colostrum obsahuje 480 mg čistého 

kolostra) 

 Hodnota PRP-proline rich polypeptides (Symbiotics Colostrum obsahuje 3% PRP) 

 Rozpustnost v organismu (Symbiotics Colostrum obsahuje Beta-lipid, který 

zvyšuje rozpustnost). 

 

 

Složení 

 Lactoferrin – bioaktivní glykol-protein – u zdravých jedinců pomáhá zabezpečit 

imunitu proti chřipkám, nachlazením, parazitům a infekčním bakteriím. Uplatňuje se 

při omezování růstu metastáz, pomáhá redukovat plísně a omezuje produkci volných 

radikálů.  

 V kolostru je také důležitá skupina molekul nazývaná PRP (Proline-Rich-Polypeptides), 

která pracuje jako výkonný regulátor imunitního systému.  

 Růstové faktory mají vliv na hojení ran, na vytváření svalové hmoty, na zlepšení 

nervového systému a na zvyšování výdrže a vitality. 

 

 



 
 

 Imunoglobuliny obsažené v kolostru byly úspěšně použity v léčbě trombocytopenie, 

anémie, neutropenie, myastenie gravis, syndrom Guillan Barré, roztroušené 

mozkomíšní sklerózy, systémového lupus erythematoides, revmatoidní artritidy, 

chronického únavového syndromu a řady dalších onemocnění. 

 Velice důležitou složkou kolostra jsou informační působky nazývané cytokiny. Tyto 

působky mají klíčovou úlohu např. v procesu imunologické tolerance 

 

Indikace 

 oslabená imunita  

 při alergii (především potravinové)  

 při průjmech  

 při problémech s tlustým střevem, především jedná-li se o nějaké zánětlivé změny  

 při opakovaných zánětech horních cest dýchacích (zde doporučuje cucací tabletky 

ColostraLife PLUS)  

 při antibiotické léčbě  

 a mnohem více - kolostrum je považováno za studnici mládí a vitality 

 

 

Důležité faktory, které ovlivňují kvalitu kolostra  

 

Proces výroby 

Tento proces výroby platí pro produkty - Symbiotics Colostrum PLUS, Symbiotics 

Colostrum HIGH-IG, Symbiotics Colostrum CANDIDA a Symbiotics Colostrum IMMUNE. 

Na farmách Apsbiogroup (Americká mlékárenská společnost) se kojícím kravám 

v prvních 24 hodinách po narození telátka odebírá kolostrum. Samozřejmě takové množství, 

aby kojící krávě zbylo dostatek kolostra pro své mládě.  

  V závodě, který je pod stálou kontrolou místní vlády, se kolostrum dále suší 

patentovanou metodou – sprejování bez použití tepla. Tak se zbavuje tuku, a tím zvyšuje svoji 

trvanlivost. Nejdůležitější složky kolostra (proteiny a enzymy) zůstávají v plné kvalitě. Poté se 

kolostrum pasterizuje při teplotě 72°C po dobu 15 sekund, čímž se zbavuje veškerých mikrobů 

a patogenních částic. 

  Poté se kolostrum suší tak, aby jeho biologická aktivita zůstala nezměněná. Po dobu 

převozu do výrobního závodu je kolostrum uchováno v chladu, ale nikdy se nezmrazuje. 

  Po tomto procesu je prášek důkladně podroben nezávislým výzkumům, při nichž se 

zjišťuje přítomnost bakterií, těžkých kovů, BSE, pesticidů, hormonů a antibiotik. Po negativních 

testech se toto kolostrum transportuje do farmaceutických společností. 

  Ve výrobním závodu Symbiotics Inc., Arizona, USA se potom vybírá nejvhodnější 

složení jednotlivých produktů (např. Kombinace s probiotiky, Beta glukany apod.) a hotové 

směsi jsou baleny do želatinových nebo kosher kapslí. 



 
 

  Symbiotics Inc., je průkopníkem ve výrobě a distribuci kolostra. Na trhu jsou již více než 

20 let (dříve prodávané pod názvem New Life Colostrum). Jejich produkty patří mezi 

nejprodávanější kolostra na světě. 

  Symbiotics Colostrum je pasterizováno. Dochází tedy k cca 6 - 10% ztrátě účinných 

látek. Nicméně díky obsahu beta-lipidu, kterým je Symbiotics kolostrum sprejováno je vysoce 

rozpustné a lehce stravitelné pro lidský organismus. Některé studie ukazují až 8x vyšší 

vstřebatelnost.  

Firemní program pro bezpečnost produktů zabezpečuje, že každý krok ve výrobě 

kolostra je monitorovaný vzhledem k zabezpečení kvality. Toto garantuje, že každá šarže 

kolostra je dnes trvale nejvyšší dostupnou kvalitou na trhu. Tento program pro zabezpečení 

produktů obsahuje všechny rizikové faktory spojené s výrobou, balením a skladováním 

kolostra. Zahrnuje management patogenů, životního prostředí, testování produktů a ostatní 

kontrolní postupy testování kvality. 

 

PRP 

Funkce proline rich peptidů jako signalizačních peptidů produkovaných aktivovanými 

makrofágy a aktivovanými T-buňkami, které kontrolují produkci všech cytikynů. Tyto přirozeně 

vyskytující se peptidy jsou vytvořeny všude, po celém těle a jsou hlavními regulátory  sloučenin 

proteinů buněk.  

 

Beta-lipid 

Beta-lipid je vnitrobuněčný lipozomový transportní systém, složený ze čtyř stejných 

esenciálních fosfolipidů, které obklopují každou buňku v našem těle. Jsou to přirozené složky 

mléčné smetany, které jsou částečně odpovědné za vazbu mezi tukem a vodou v mléčných 

produktech. Speciální lipidy použité na obal Symbiotics Colostrum jsou unikátní, ve vodě 

rozpustné tuky, které významně zvyšují rozpustnost a vstřebávání jakýchkoliv látek, které jsou 

tímto obalené. 

 

Aglomerace je proces, který Symbiotics používá na postřikování prášku přirozenou 

látkou z mléčné smetany, nazývanou beta-lipid™, aby se tak kolostrum lépe rozpustilo ve 

vodě. Lipidové látky jsou přirozené pro každého savce, takže kolostrum přijaté s tímto beta-

lipidem™ je lépe vstřebatelné v každé buňce. Je to účinný vnitrobuněčný transportní systém, 

který zvyšuje vstřebávání všech látek. 

Na rozdíl od rostlinných lipidů se beta-lipid™ do buňky vstřebávají rychle a bez 

alergické reakce. 

Kolostrum obalené beta-lipidem je 8x rozpustnější než kolostrum bet tohoto beta-

lipidu. 

 

 

 

 



 
 

Sběr a skladování 

 

Sběr kolostra začíná začátkem června a pokračuje až do září. Na sběr je vhodné 

kolostrum jen z prvních pěti kojení, protože pozdější kojení již neobsahuje dostatek kolostra – 

krávy začínají produkovat mléko. Znovu je třeba zopakovat, že vždy před sběrem kolostra, se 

nejdříve uspokojí potřeby telátka. V průměru každá kráva vyprodukuje 15 – 20 litrů kolostra. 

Kolostrum se sbírá do kádí, které se následně vyprazdňují do chladírenských cisteren. 

Kolostrum se převáží do zpracovatelského závodu, kde se z cisterny odčerpá do izolačního sila 

a tam se skladuje při minimální teplotě 10C (okolo 50F). Kolostrum se nikdy nezmrazuje. 

Před dalším zpracováním se odebírá kompozitní vzorek pro mikrobiologické vyšetření. 

V případě, že produkt nesplní vysoké standardy čistoty, je okamžitě odstraněn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Laboratorní rozbor – www.symbiotics.com 

 

 

Aminokyseliny, vitamíny, minerály a růstové faktory zjištěné v kolostru 

 

Klinické studie také dokazují, že kolostrum má unikátní schopnost podporovat růst buněk a 

obnovu tkanin. Kolostrum poskytuje úplně nové možnosti na omlazování, je považováno za 

„studnici mladosti“. 

 

 

V kolostru se nacházejí tyto přirozené růstové faktory: 

EGF   (Epitelial Growth factor)  faktor epidermálního růstu 

IGF-I, IGF-II  (Insulin-like GF I,II)   růstové faktory podobné inzulinu 

FGF   (Fibroblast growth factor)  fibrobastový růstový faktor 

PDGF   (Platelet-derived GF)   faktor růstu krevních destiček 

TGA, TGB  (Transforming growth factor A,B)  

 

 

Aminokyseliny  

960 mg Symbiotics colostrum obsahuje: 

Hlavní aminokyseliny: 

Histidín  17,95 mg 

Isoleucín  35,23 mg 

Leucín   65,66 mg 

Lysín   54,43 mg 

Metionín  14,78 mg 

Fenylalnín  38,82 mg 

Treonín  35,24 mg 

Tryptofán  9,12 mg 

Valín   46,27 mg 

Vedlejší aminokyseliny: 

Alanín   25,25 mg 

Arginín   25,25 mg 

Kyselina asparátová 56,64 mg 

 

 

Vitamínový profil  

960 mg Symbiotics colostrum obsahuje: 

Vitamín A  víc jako 0,960 IUI 

Vitamín C  0,052 mg 

Vitamín E  víc jako 0,004 mg 

Kyselina listová 0,001 mg 

Kyselina pantotenová 0,016 mg 

Riboflavín  0,013 mg 

Tiamín   0,003 mg 

Betakaroten  víc jako 0,0001 mg 

Vitamín A z karotenu 0,672 mg 

Vitamín B6  0,007 mg 

Vitamín B12  0,501 mg 

 

 

Obsah minerálů 

960 mg Symbiotics colostrum obsahuje: 

Kalcium, vápník 12,580 mg 

Chrom   0,002 mg 

Železo   0,008 mg 

Magnezium  0,876 mg 

Fosfor   9,888 mg 

Draslík   7,008 mg 

Sodík   2,112 mg 

Zinek   0,075 mg 



 
 

SYMBIOTICS COLOSTRUM – Naše produkty 

 

SYMBIOTICS COLOSTRUM PLUS  

Základní (odebrané do 6 hodin). 

1 kapsle obsahuje 480 mg kolostra.  

25% imunoglobulinu IgG  (garantované množství). 

Balení po 60 a 120 kapslích. Rodinné balení 595 g – prášek. 

 

 

SYMBIOTICS COLOSTRUM HIGH-IG 

Se zvýšeným množstvím imunoglobulinu – odebráno do 4 hodin. 

1 kapsle obsahuje 480 mg kolostra.  

40% imunoglobulinu IgG  (garantované množství). 

Balení po 120 kapslích. 

 

 

SYMBIOTICS COLOSTRUM CANDIDA BALANCE 

Základní + komplex živých bakterií – odebráno do 6 hodin 

1 kapsle obsahuje 346 mg kolostra + 120 mg živých bakterií (Lactococcus lactis,  

Lactobacillus – plantarum, acidophilus, rhamnosus, casei, paraasei, brevis, salivarius, 

bulgaricus, gasseri, Bifidobacterium – bifidus, lactis, breve, longhum, Streptococcus 

thermophilus), 14 mg lactoferrinu. 

Balení po 120 kapslích. 

 

 

SYMBIOTICS COLOSTRUM IMMUNE 

Základní (odebráno do 10 hodin) + další látky – antioxidanty, betaglukany, vláknina. 

1 kapsle obsahuje 300 mg kolostra + lactoferrin, beta 1/3 glukan, arabinogalactan, 

extrakt z olivových listů.  

Balení po 120 kapslích. 

 

 

SYMBIOTICS CUCACÍ TABLETY S POMERANČOVOU PŘÍCHUTÍ 

Základní (odebráno do 6 hodin). 

Cucací tablety jsou výborné pro děti i dospělé. Chutnají jako bonbón. Neobsahují umělá 

sladidla (slazeno Stévií). Pouze přírodní aroma. 

1 tableta obsahuje 400 mg kolostra.  

Balení po 120 kapslích. 

 

Dávkování 

Prevence – 1 kapsle/20 kilo váhy 

Nemoc – 1 kapsle/10 kilo váhy. Max po dobu 14 dnů nebo do odeznění příznaků nemoci. 

 



 
 

Nejčastěji kladené otázky 

 

Účinkuje kolostrum i u dospělých lidí?  

Už po dosažení puberty se začínají projevovat příznaky snižování růstového faktoru a 

klesá výkonnost imunitního systému. Kolostrum v tomto věku dodává organismu všechny 

potřebné faktory a současně podporuje přeměnu tuku na energii. Tím se zlepšuje reprodukce 

buněk a zpomaluje proces stárnutí. 

 

Mohou kolostrum užívat i lidé, kteří hůře snášejí příjem laktózy?  

Množství laktózy v jedné dávce Symbiotics Colostrum je 163 mg. 2 dcl mléka obsahují 

13000 mg laktózy. Jakýkoliv negativní příznak v počátcích užívání kolostra je projev čištění 

organismu a zažívacího traktu. Je to vlastně projev prvních léčebných účinků na sliznici střev. 

  

Mohou kolostrum užívat i lidé, kteří mají alergii na mléko obecně? 

Je potřeba rozlišovat zda se jedná o alergii na kravskou bílkovinu nebo je snížená 

tolerance laktózy. U alergiků na mléčnou bílkovinu začněte s podáváním kolostra opatrně a 

pozorujte změny. Navíc je zde potřeba zvolit kolostrum odebrané co nejdříve po porodu, kdy 

je hladina mléčné bílkoviny minimální. Z našich produktů to je PRIMARY FOOD nebo Colostrum 

HIGH-IG. 

  

Mohou kolostrum užívat i těhotné ženy nebo kojící matky?  

V těchto případech by měl o užívání jakýchkoliv léků nebo doplňků vždy rozhodnout 

ošetřující lékař. Negativní příznaky při užívání kolostra v těchto stavech nebyly zaznamenány. 

  

Mohou kolostrum užívat domácí zvířata? 

Kravské kolostrum je velmi vhodné pro všechny savce. Je možné nasypat prášek z 

otevřené kapsle do jídla nebo rozpustit v trošce vody. Hlavně psi mají chuť kolostra v oblibě. 

  

Jaké množství kolostra se má užívat?  

Každý člověk má jiné zdravotní problémy, jiný věk, hmotnost apod. Určit přesnou 

potřebu tedy není možné. Obecně doporučené dávkování 1 kapsle na 15 - 25 kg váhy. 

Kolostrum je vsak potrava a může se bezpečně užívat v jakémkoliv množství. 

  

Může se kolostrum užívat společně s jinými léky? 

Ano. Kolostrum při dlouhodobějším užívaní důkladně čistí a regeneruje sliznici 

zažívacího traktu. Účinek všech ostatních léků nebo doplňků se tím ještě zvyšuje. Kolostrum 

nemá žádné známe negativní příznaky po kombinaci s jinými léky. 

  

 

 

 



 
 

Má užívání kolostra nějaké vedlejší účinky?  

Vedlejší účinky se objevují velmi zřídka a jsou jen projevem čištění organismu a 

uvolňování toxinů (drobné vyrážky, střevní změny - průjem, projevy nachlazení). Tyto 

počáteční příznaky po několika dnech mizí. V každém případě je nutné přestat užívat 

kolostrum pokud má pacient pocit, že jsou příznaky výrazné, eventuálně mu to radí lékař. 

  

Má se kolostrum užívat před nebo po jídle?  

Růstové a imunitní faktory působí nejvíce v tenkém střevě. Proto je vhodné užívat 

kolostrum na lačný žaludek (30 - 60 minut před jídlem). Kapsle zabezpečí jeho ochranu cestou 

do tenkého střeva a tam se dokonale rozpustí a uvolní kolostrum. 

  

Colostrum nabízí mnoho jiných firem, proč si vybrat zrovna to Vaše? 

Máme colostrum od několika firem a jejich výběr pečlivě zvažujeme. Klademe důraz na 

kvalitu. Např. firma SYMBIOTICS vyrábí své přípravky patentovanou metodou, která 

zabezpečuje dokonalou rozpustnost. Kapsle obsahují beta-lipidovou vrstvou, což 

několikanásobně zlepšuje rozpustnost. Další výhodou je patentovaný způsob zbavování 

kolostra tuku. Nedochází však ke ztrátám vzácných proteinů. Firma Symbiotics je jedinou 

firmou, která zabezpečuje pravidelné klinické a laboratorní zkoušky svých výrobků. Firma 

kromě výrobků na bázi kolostra nevyrábí žádné jiné výrobky. Kvalita je pro nás při výběru 

produktů na prvním místě. 

  

Jaká je úloha růstového faktoru, který kolostrum obsahuje?  

Lékařské výzkumy dokázali, že růstový faktor má tyto funkce: 

 obnovuje růst svalů, kostí, chrupavky, kůze, kolagenu a nervové tkáně 

 pomáhá při spalování tuku 

 napomáhá při stavbě oslabeného svalstva 

 zabezpečuje syntézu DNA a RNA 

 reguluje hladinu cukru v krvi 

 působí na rány v pokožce, popáleniny, odřeniny, řezné rány, herpes 

O kolostru se také mluví jako o "studnici mládí". 

  

Je užívání kolostra bezpečné?  

Kolostrum je přírodní strava, která je vhodná pro všechny savce, nejen pro člověka. Už 

několik století se kolostrum používá jako potravinový doplněk na podporu léčby mnoha 

onemocnění (i u zvířat). Nezávislé kontroly v průběhu výrobního procesu zabezpečují jeho 

100% čistotu. Naše výrobky mají atest kvality ISO 9001 aISO 140001. Nenacházejí se v nich 

žádné pesticidy, hormony ani antibiotika a BSE. 

 


