
Kolostrum Monsea
Od výroby kolostra až po klinické štúdie



Monsea Kolostrum – značka kvality

• 100% bovinné kolostrum

• bez použitia antibiotík, bez hormónov 

• kolostrum odobraté počas prvých 16 hodín od prvej laktácie

• spracované za použitia patentovanej metódy (pri nízkej teplote a tlaku, 
následné sušenie rozprašovaním)



Dodávka kolostra z mliekárenských závodov 
Triedy A podľa USDA

• Monsea kolostrum sa zbiera len z veľkých mliekárenských závodov (do 14 000 kráv na farmu)
triedy A podľa USDA

• kravy sú kŕmené trávou, ktorá na farmách rastie, nie sú kŕmené žiadnymi hormónami 

• Monsea Kolostrum je bez antibiotík, dodávatelia výrobcu využívajú len krátkodobú antibiotickú liečbu v prípade potreby.



Kolostrum - definícia

Kolostrum je prvá predmliečna substancia produkovaná mliečnymi žľazami samíc cicavcov, 
vrátane človeka, ktorá sa produkuje bezprostredne po narodení novorodenca. Je prvou potravou, 
ktorú cicavce zakúsia po narodení. Je to špeciálna substancia, úplne odlišná od inej potravy, 
dokonca i samotného mlieka. Je doslova nabitá imunitnými faktormi, rastovými faktormi, 
ochrannými proteínmi a živinami, ktoré novorodenec potrebuje pre prežitie. 

Imunitné faktory kolostra zabezpečujú aktívnu  ochranu novorodenca pred potenciálne život 
ohrozujúcimi infekciami, kým si jeho telo vytvorí  vlastný imunitný  systém. 

Rastové faktory pomáhajú správnemu dokončeniu vývoja tráviaceho traktu novorodenca, 
ktorý v čase narodenia ešte nie je  kompletne vyvinutý.



Bovinné vs. ľudské kolostrum

• Imunitné a rastové faktory z bovinného kolostra sú zhodné s tými, ktoré sa nachádzajú 
v ľudskom kolostre s jedným podstatným rozdielom – v kravskom kolostre je ich podstatne 
viac. 

• Bovinné kolostrum je 40x bohatšie na imunitné faktory ako ľudské kolostrum. 

• Dôvod: Placenta kravy neumožňuje prestup IgG od matky k plodu narozdiel od človeka.

• Výrobca zbiera len kolostrum z prvého dojenia, počas prvých 16 hodín od otelenia kravy, 
pretože toto kolostrum je najbohatšie na imunoglobulíny, PRP proteíny a rastové faktory. 

• Výrobca Monsea Kolostra vyvinul sofistikovanú a jedinečnú technológiu za použitia flash 
pasterizácie pri nízkej teplote a nepriameho sušenia parou pri nízkom tlaku. Touto metódou 
sa zabezpečí maximálna biologická aktivita a stabilita všetkých zložiek kolostra. 



Izolácia kolostra

Kolostrum izolované počas prvých 24 hodín obsahuje najviac imunitných faktorov. Po odbere by malo byť kolostrum 
zmrazené alebo zachladené pod 4°C (70 °F), aby sa zachovala jeho čerstvosť až do spracovania vo fabrike. Vo fabrike 
sa zmrazené kolostrum rozmrazí a homogenizuje tak, aby sa v ňom vytvorili kazeínové micely, ktoré chránia proteíny. 
Ak je kolostrum správne zmrazené, nezničia sa dôležité obsahové zložky, ktorými sú najmä proteíny. Spracovanie musí 
prebiehať na dennej báze, aby sa zaručila čertvosť  a maximálna kvalita. Ak by kolostrum skyslo, dôjde k deaktivácii 
mnohých jeho zložiek, napríklad vitamínu A a jeho príchuť bude nepríjemná. Pre ľudskú výživu sa preferuje celé 
kolostrum oproti odstredenému kolostrum.. Ako každý mliečny produkt, kolostrum musí byť pasterizované, 
aby sa zabezpečila jeho bezpečnosť.Mnoho výrobcov používa pasterizáciu za použitia vysokoteplotnej pasterizácie 
a sušenia, ktoré spôsobujú denaturáciu proteínov v kolostre, pasterizácia môže zničiť až 58% IgG v kolostre. UHT 
pasterizácia (pasterizácia za ultra vysokej teploty) ničí všetku IgG a proteínovú aktivitu. Takouto metódou je spracova-
ná väčšina mlieka v USA. To znamená, že mlieko neobsahuje žiadne biologicky aktívne zložky. Flash pasterizácia (HTST 
– high temperature short time) alebo pasterizácia vystavením teplote na krátku dobu zachová bioaktivitu proteínov 
a súčasne zničí prítomné patogény. Pre zachovanie IgG v kolostre je teda veľmi dôležitá aj teplota aj doba po ktorú 
je teplote kolostrum vystavené. Podobne sú ovplyvnené aj rastové faktory. Laktoferín nie je odbúraný prostredníctvom 
UHT, avšak jeho schopnosť viazať rôzne bakteriálne kmene sa znižuje a jeho schopnosť inhibovať rast baktérií 
sa prostredníctvom UHT ničí. 



Izolácia kolostra

Po pasterizácii nasleduje sušenie a z kolostra dostaneme jemný matný žltkastý prášok. Mnoho producentov používa 
priame zahrievanie prostredníctvom plynového plameňa, ktorým sa do kolostra zavedú nebezpečné oxidy dusíka. 
Vhodnejšou sušiacou metódou je preto sušenie rozprašovaním pri teplotách nižších ako 63°C (145°F) za použitia 
metódy nepriameho zahrievania parou. Následne je kolostrum aglomerované, aby sa vytvorili častice rovnakej veľkosti. 
Toto umožňuje kolostru sa lepšie rozpúšťať vo vode.
Na tomto mieste spracovania sa mnoho výrobcov zastaví. Najkvalitnejšie kolostrum je však spracované do lipidových 
globulí (lipozómov). Tieto chránia proteíny a umožňujú lepšie vstrebávanie zložiek kolostra cez sliznicu tenkého čreva. 
Najlepšie lipozómy tvoria fosfolipidy, ktoré tvoria aj membrány buniek tela. Fosfolipidy sú rozpustné vo vode aj v tukoch 
a to im zaistí, že zostávajú v roztoku až kým sa nedostanú do tráviaceho traktu a v tenkom čreve fúzujú (splývajú) 
s membránami buniek sliznice čreva. Následne je ich obsah transportovaný do krvného riečiska a je využitý telom 
bez degradácie alebo natrávenia. 



Hlavné zložky kolostra

Laktoferín
zabezpečuje transport železa v organizme a je považovaný za hlavný regulátor obranyschopnosti. Lactoferín viaže 
železo, čím bráni v rozvoji mikroorganizmov, ktoré potrebujú železo pre svoje množenie (napr. E.coli, Staphylococcus, 
Candida). Pôsobí bakteriostaticky a baktericídne.

Prirodzené rastové faktory
(IGF-I , IGF-II, EGF, TGF-A , TGF-B), ktoré na rozdiel od steoridných anabolických preparátov prirodzenou cestou obnovujú 
rast svalovej hmoty a kostí, pomáhajú pri spaľovaní tukov, pomáhajú syntéze DNA a RNA, vyrovnávajú hladinu cukru 
v krvi, zlepšujú epitelizáciu pokožky pri poraneniach, zlepšujú pohotovosť a reakcie mozgu, odstraňujú bolesti kĺbov.

Glykoproteíny
Podľa transportu a funkcie ich delíme na:
lyzozómy– hydrolázy
cytoplazmatická membrána – receptory, antigénne  determinanty enzýmy, štruktúrna a ochranná funkcia
extracelulárny priestor (exocytózou) – transportné glykoproteíny enzýmy



Hlavné zložky kolostra

Oligosacharidy
regulácia činnosti proteáz, väzba protilátok na lektínové miesto na hepatocytoch, väzba komplementu s bunkami lymfy, 
uľahčenie sekrécie a zvýšenie rozpustnosti cez lektínové receptory

Kazeín
Preukázal aktivitu pri ochrane zubnej skloviny a zabraňuje demineralizácii zubov. Odstraňuje koliku u dojčiat, 
hydrolyzáty tohoto proteínu pôsobia protektívne u diabetikov, redukujú rast tumorov a vykazujú antihypersenzitívnu 
aktivitu. Spôsobuje alergické reakcie u ľudí alergických na mlieko.



Priaznivé účinky kolostra

Hlavné účinky

• antifungálna aktivita

• protizápalová aktivita

• antimikróbna aktivita 

• produkcia cytokínov

• podpora imunity

• prevencia 

• skrátenie doby liečby 

• podpora hojenia rán 

Iné pozorované účinky 

• úprava trávenia

• zlepšenie podmienok pre usadenie  prospešných baktérií v čreve

• úprava črevnej permeability 

• anabolická aktivita                

• zlepšenie výkonu a výdrže u športovcov 

• zlepšenie svalového tonusu

• asimiláčná aktivita

• zlepšenie kostnej hustoty

• pôsobí proti starnutiu

• tvorba kyseliny retínovej

• zlepšenie kožnej elasticity

• úbytok na váhe



Monsea Kolostrum  

Najdôležitejším faktom je, že kolostrum obsahuje polypeptidy bohaté na prolín, ktoré sú identické 
u všetkých cicavcov. Tieto PRP normalizujú produkciu cytokínov a majú jedinečnú schopnosť modulovať 

Th1/Th2 imunitný systém. 

• 100% bovinné kolostrum

• 4,5% PRP Proteínov!!!

• 20% Imunoglobulínov (15%IgG)

• Vhodné pre celiatikov a diabetikov.

• Bez použitia antibiotík, bez hormónov 

• Kolostrum odobraté počas prvých 16 hodín od prvej laktácie

• Nie je odtučnené, obsahuje micely, ktoré chránia účinné zložky 
a umožňujú lepšie vstrebávanie



Kvalitné kolostrum  

• je izolované čo najskôr po prvej laktácii, aby obsahovalo čo najviac aktívnych látok 
(Monsea Kolostrum  - izolované 16 hodín po prvej laktácii )

Obsah imunitne aktívnych proteínov v kolostre počas 4 dní od prvej laktácie



Kvalitné kolostrum  

• nie je odtučnené –   obsahuje fosfolipidy, ktoré chránia imunitne aktívne proteíny vo vnútri micel 
(ochrana pred natrávením žalúdočnou kyselinou a lepšie vstrebávanie cez sliznicu tenkého čreva)



Kvalitné kolostrum  

• obsahuje vysoký podiel PRP proteínov, najdôležitejšej zložky kolostra zodpovednej za jeho systémový účinok, 
na to je potrebné aby bolo spracované šetrnou metódou, ktorá umožňuje zachovanie maximálneho množstva 
imunitne aktívnych zložiek  a vykazuje aj antivírusovú aktivitu
(Monsea Kolostrum – jediné kolostrum v Európe obsahujúce až 4,5% PRP proteínov)



Kvalitné kolostrum  

• obsahuje vysoké množstvo: IgG s vysokou biologickou aktivitou 
(Monsea Kolostrum obsahuje až 20% imunoglobulínov s definovaným množstvom ž 15% IgG)



Štúdia



Štúdia


