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Dodajanje Kolostrana v prvih dneh življenja pripomore 
k razvoju pasivne imunosti in spodbuja uravnoteženo 
prebavno mikrofloro. 

Sestava Kolostrana je posebej prilagojena prehranskim 
potrebam novorojenih telet. Vsebuje koncentrat 
kolostruma, probiotike, vitamine in mikroelemente. 

Kvaliteta maternalnega kolostruma je večinoma neznana 
in za novorojeno tele pogosto kolostrum ni dovolj 
kvaliteten. Uporaba kolostruma starejših krav izboljša 
učinkovitost neonatalne zaščite, vendar je s pripravo 
le-tega precej dela.

Kolostran vsebuje veliko število protiteles, ki z visoko 
imunološko aktivnostjo izboljšajo kvaliteto maternalnega 
kolostruma.

Kolostran je proizveden iz standandiziranega kolostruma, 
z večih kontroliranih BHV1 prostih farm, kar zagotavlja 
BHV1 prost status. Mikrobna kolonizacija prebavnega 
trakta se prične že pri porodu. 

Ugodni učinki probiotičnega mikroorganizma Enterococcus 
faecium v Kolostranu pripomorejo k vzpostavitvi zaželjene 
mikroflore v prvem obdobju življenja in povečanju 
obrambne funkcije prebavil. Enterococcus faecium 
odstrani neželjene bakterije iz prebavil ter tako pripomore 
k stabilizaciji mikrobiote. Organsko vezani mikroelementi 
(B.I.O.Key®) imajo visoko izkoristljivost in tako nadomestijo 
prehranske primankljaje.

Vitamini A, D3, C, E in B-kompleks še izpopolnijo Kolostran. 
Posebej vitamin E pomaga pri nastajanju protiteles, ki 
zagotavljajo večjo odpornost proti infekcijam.

Dodatki:
Vitamin A Vitamin C

Vitamin B1 Vitamin D3

Vitamin B2 Vitamin E

Vitamin B2 Nikotinska kislina

Vitamin B12 Mangan iz Mn kelata 
(B.I.O.Key®)

Cink iz Zn kelata (B.I.O.Key®) Železo iz Fe(II) fumarata

Selen Enterroccocus faecium

Doziranje:
Prvo dozo, 15 ml na tele, damo čim prej po porodu.
Slabotnim in prelahkim živalim damo znotraj 24 ur po 
porodu še eno 15 ml dozo. 
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