
מיובשקולוסטרום100%מדוע כדאי להשתמש ב

?איכותיקולוסטרוםמה החשיבות של 

,  ויטמינים, הורמונים, גורמי גדילה, קולוסטראלימספק חסינות לעגל תוך שמירה על רמות גבוהות של שומן הקולוסטרום

.אנרגיה ומינרלים חיוניים להישרדותו של העגל 

?המיובש שלנובקולוסטרוםלמה לבחור דווקא 

או מרכיבים  ביצים , מי גבינה, אין דם; קולוסטרום100%המיובש שלנו מכיל הקולוסטרום: אמיתיקולוסטרוםמכיל רק 

מופק על ידי שימוש   SCCLהמיובש של הקולוסטרום. הקולוסטראליבקולוסטרוםאחרים אשר לא נמצאים באופן טבעי 

. שנאסף מרפתות ברחבי קנדה שמורשות לייצר חלב למאכל אדםבקולוסטרום

,  בססקטוןהמוצר מיוצר . המיובש מגובה מדעית והוכיח את יעילותו במספר מחקרים עצמאייםהקולוסטרום: בטוח ויעיל

לאחר מכן מיובש  , קולי וסלמונלה, לויקוסיס, ונס'שם הוא עובר פסטור כדי להשמיד מחוללי מחלות כמו מחלת ג, קנדה

.נוחה לשימושלצורת אבקה 

נספגות בקלות   IgG-מולקולות ה, אמיתיקולוסטרוםהמיובש הינו והקולוסטרוםמאחר : ספיגה גבוהה של נוגדנים במעי

כמסיע בטיפול  ( מכון תקני המזון הקנדי)CFIA-של ההוטרינריתהמוצר אושר על ידי המחלקה . מירביתלהגנה חיסונית 

משמעות הדבר היא כי כל שקית של המוצר העוברת בדיקה קפדנית  . בכישלון ההעברה הפסיבית של הנוגדנים

הקולוסטרום, כידוע. במעבדה יכולה להבטיח לך מנה מוקפדת ובטוחה  עם תוצאות מוכחות באשר לספיגת הנוגדנים

הנשימה  מכיל קשת רחבה של נוגדנים לאותם מחוללי מחלה שכיחים העלולים לתקוף בעגל את מערכת המיובש 

.והמעיים

מקור ייחודי של אנרגיה זה , טבעיקולוסטראליהמיובש עשיר בשומן הקולוסטרום: רמות גבוהות של גורמים טבעיים

לטלאים הנולדים בתנאים קרים  . מאפשר לטלאים לשמור על ויסות טמפרטורת הגוף שלהם בשעות הראשונות לחיים

יש גם את היכולת לשאת ויטמינים  הקולוסטראלילשומן . וטלאים שעברו לידה קשה או ממושכת הדבר חשוב במיוחד

כשהקולוסטרום. קולוסטראלישומן 14%המינימום הדרוש הוא . וירוס-ורוטה E.coliמסיסים בשומן והוכח כמגן מפני 

המסיסות שלו גבוהה מאוד וגורמת לתמהיל להגיע לנפח סופי נמוך יותר כך שהעגל יגמע את כל המנה , שלנו מתערבב

.ללא בעיה והמנה תתאים להגמעה אחת בבקבוק

אשר קריטיים לבריאות וגדילת  מיקרובייאלים-המיובש יש רמות גבוהות של גורמי גדילה וגורמים אנטיבקולוסטרום

ולכן  הוא יותר מסכום חלקיו הבודדים שהקולוסטרוםכך . פועלים בשיתוף פעולהבקולוסטרוםרוב המרכיבים . העגל

.אמיתיקולוסטרום100%חייבים להכיל הקולוסטרוםתחליפי 

.טלאים10המיובש מתערבב לתוך נפח סופי נוח שמתאים להגמעת הקולוסטרום: מרוכז מאוד ומתערבב בקלות

אלו  . הקולוסטראלילקולוסטרוםמיובש והם שומרים על הרכב זהה מקולוסטרוםישנם בשוק מעט מוצרים שמקורם 

אולם לעתים קרובות מכילים רמות נמוכות יותר  , יכולים לספק העברה מספקת של נוגדניםאמיתיקולוסטרוםשמכילים 

עשה את ! קרא את התווית מקרוב והשווה את המרכיבים. טבעי וגורמי גדילה חשובים אחריםקולוסטראלישל שומן 

ישנן אפשרויות רבות  ? האם המוצרים מגובים על ידי מחקרים כדי להוכיח את הבטיחות והיעילות שלהם; שלךהבדיקה 

אבל מעט מאוד אכן מספקים את האיכות שהיית מצפה  , כתוסףקולוסטרוםאו קולוסטרוםבשוק כאשר מחפשים תחליף 

.האמיתיהקולוסטראלימקולוסטרום

100%

מיובשקולוסטרום
מתחרהקולוסטרום

(סוגמצוייןלא )100IgG100(ליטר\גרם)נוגדנים 

שומן צמחיקולוסטראלישומן מקור השומן

22%10%אחוז שומן  

נפח כולל אחרי ערבוב כל  

(ליטר)השקית 

1.42.4


