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C o l o s t r i n 
Ανοσοενισχυτικό (ανοσοσφαιρίνες) μητρικού γάλακτος νεαρών μόσχων 
 

΄΄ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗ΄΄ 
 Αμέσως μετά γέννηση οι νεαροί μόσχοι έχουν 

χαμηλά επίπεδα ανοσίας. Γεννιούνται χωρίς ειδικά 
αντισώματα τα οποία είναι σημαντικά για την 
προστασία από επιβλαβείς οργανισμούς (βακτήρια, 
ιοί). 

 Μόνο μετά από μερικές εβδομάδες οι νεαροί μόσχοι 
εξασφαλίζουν τα δικά τους αντισώματα (ενεργητική 
ανοσία). 

 Η πρώτη ανοσία προέρχεται από τις 
ανοσοσφαιρίνες του πρωτογάλατος (παθητική 
ανοσία). 

 

 Πολύ συχνά η ποσότητα του πρωτογάλατος δεν 
είναι επαρκής για την προστασία του νεαρού 
μόσχου. 

 Μερικές φορές λόγω ασθένειας της αγελάδας, 
δεν μπορούμε να χορηγήσουμε πρωτόγαλα. 
 

Αποτέλεσμα: Χαμηλή ανοσία του μόσχου! 
 

Η ΛΥΣΗ: Colostrin & GoldenSpezial ή Supramil από 
την 3η ημέρα. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το Colostrin είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής με 
ανοσοενισχυτική δράση και παρέχει στους νεαρούς 
μόσχους: 
 Επιπλέον ανοσία από το πρώτο λεπτό της γέννησής 
τους με τη δράση των ανοσοσφαιρινών, των 
γαλακτοβάκιλλων, της υψηλής δόσης βιταμινών και 
ιχνοστοιχείων. 
 Οι ανοσοσφαιρίνες μέσω της αιματικής οδού 
πηγαίνουν στο έντερο. 
 Επαρκώς εφοδιασμένοι μόσχοι αποκτούν ισχυρή 
ανοσία και είναι πιο υγιείς. 
 Οι φάσεις ανάρρωσης μικραίνουν και μειώνονται 
σημαντικά οι κίνδυνοι εμφάνισης διαρροιών. 
 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Η ειδική ανοσοσφαιρίνη προσκολλάται 
στον παθογόνο οργανισμό  (βακτήριο, 
ιό κ.λπ.), τον δεσμεύει και τον 
αδρανοποιεί. Έτσι εξασφαλίζεται η 
προστασία της υγείας του νεαρού 
μόσχου. 
 

ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟ 

50 Χ 109 CFU/kg γαλακτοβάκιλλοι Enterococcus 
faecium NCIB 10415 (EU-Nr. E1705). 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ               

Ορός γάλακτος σε σκόνη, πλούσιος σε πρωτεΐνη  
Γλυκόζη 
Αυγό σε σκόνη 
Premix βιταμινών και ιχνοστοιχείων 
 

 
 

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ % 

ΟΛ. ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 30,00 
ΟΛ. ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ   3,00 
ΟΛ. ΙΝΩΔΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ   0,00 
ΟΛ. ΤΕΦΡΑ   6,50 
ΑΣΒΕΣΤΙΟ (Ca)   0,50 
ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P)   0,50 
ΝΑΤΡΙΟ   0,50 
 
  
 ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ & ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ kg 
BITAMINH A (3a672a) 150.000 I.U. 
BITAMINH D3 (Ε671) 40.000 I.U. 
BITAMINH E (3a700) 10.000 mg 
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (3a300) 10.000 mg 
ΧΗΛΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) (Ε1) 1.000 mg 
ΙΩΔΙΟ (I) (3b202) 12,5 mg 
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se) (Ε8) 5 mg 
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΟΣΧΑΡΙ 

ΗΜΕΡΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 

1η ΔΟΣΗ 
αμέσως μετά 
τη γέννηση  

Αμέσως μετά τη γέννηση           
(το πολύ σε 2 ώρες), αναμίξτε 

100 γραμμ. Colostrin  
(1 φάκελο) στο πρωτόγαλα 

2η ΔΟΣΗ 
την 3η ημέρα 

μετά τη 
γέννηση 

Aναμίξτε 100 γραμμ. Colostrin  
(1 φάκελο) στο πρωτόγαλα  

ή στο υποκατάστατο γάλακτος     
(GoldenSpezial ή Supramil) 

 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

To Colostrin εισάγεται από τη 
Γερμανία συσκευασμένο σε κουτιά 
που περιέχουν 10 φακέλους των 
100g. Φυλάσσεται σε χώρο 
δροσερό και ξηρό. 
 

 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ:  

Τα προϊόντα της Josera 
πληρούν τις προδιαγραφές 
ποιότητας και ελέγχου των 
παρακάτω φορέων: DLG, 
LGA InterCert (ISO 9001: 
2008, HACCP, GMP+), QAL 
Gmbh (A Futter, QS).  
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