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COLOSTRUM 
 Made in Germany, by LR Health & Beauty

Colostrum er råmelk fra kua tappet i de 
første timene etter kalving. Den melken er 
helt spesiell og den nyfødte kalven er helt 
avhengig av denne. I motsetning til 
mennesket er kalven født uten immunforsvar. 
Det er kun overskuddsmelken fra de første 12 

Interleukin finnes i vesentlige mengder i Colostrum. Dette er en viktig del av 
immunforsvaret, og hjelper til med å rette opp autoimmune lidelser som MS, ME, 
diabetes, lupus, allergier, leddgikt, reumatisme, kyssesyke. 

Dessverre ble Colostrum som mye annet skjøvet i bakgrunnen av moderne 
medisin. Ny forskning viser hvilke enorme verdier Colostrum har for menneskets 
helse og velbefinnende. Dokumentasjon beviser at Colostrum til og med stagnerer 
Alzheimer. 

Colostrum er betennelsesdempende og er sterkt anbefalende når du får cellegift, 
antibiotika eller kortison. Alle medisiner har bivirkninger, Colostrum har ingen. 

Allerede i 1799 påviste den berømte tyske lege 
W. Hufeland den spesielle beskytende kraft som 
Colostrum har. I LR ́s Colostrum er råmelken 
uten søtningsmiddel, fargestoffer eller 
konserveringsmiddel. Helt rent slik naturen har 
skapt den. Rett fra kvalitetssikrede tyske, 
sveitsiske, og østerrikske økologiske kuer.

Forskere har funnet ut at 
Colostrum er et 
gjennombrudd i kampen 
mot multiresistente 
bakterier – i tillegg til at 
Colostrum er effektiv 
overfor endel kreftceller. 

Colostrum er minst 3 ganger mer effektiv til å forebygge influensa enn 
noe annet kjent stoff, og helt uten bivirkninger. Tusenvis av 
forskningsresultater har dokumentert råmelkens positive virkninger. 
Det forskes stadig på Colostrum med helt fantastiske resultater
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Det er høy konsentrasjon av Immunoglobinener i 
Colostrum. Både IgG, IgM, IgA og IgE er godt 
representert og er meget viktig i forsvaret av 
slimhinner. De bekjemper virus, sopp og bakterier. 
Det er påvist at de kan bekjempe infeksjoner som 
salmonella, kolera, gonoré, influensa, polio og 

Human Papillomavirus 
(HPV) et skummelt 
vortevirus som kan 
forårsake livmorhals 
kreft, mens noen arter 
av viruset sørger for 
vorter på fingre eller tær

Colostrum spiller en viktig rolle i barns vekst og fortsetter å ha en ”anabolsk” 
effekt hos voksne. Oksygenopptaket, kondisjonen øker og hjelper kroppen til å 
bygge muskler og bindevev, men Colostrum er IKKE doping. Testing av utøvere 
som benyttet Colostrum viste godkjente substansnivåer i følge den IOC 
Colostrum er den største kilden til naturlige vekstfaktorer som IGF 1 og IGF 2.

Colostrum inneholder både mineralstoffer, 
vitaminer, sporstoffer og aminosyrer. Colostrum 
inneholder også Anti-Aging enzymet; Telomerase 
som holder huden ung og frisk. Den Norske 
Lægeforening beskriver enzymet Telomerase som 
nøkkelen til evig liv. Ungdomskilden Telomerase 
hindrer aldringsprosessen å skyte fart. Telomerase 
har også vist seg som et viktig våpen mot 
ukontrollerte celledelinger. 

Colostrum Direkte kan du trygt ha stående til behovet melder 
seg. I uåpnet tilstand har den best før dato 2 år frem i tid. Etter 
at flasken er åpnet oppbevares den mørkt og kaldt. Bør brukes 
opp innen 14 dager. Colostrum by LR er kontrollert, godkjent 
og sertifisert av det uavhengige og velrenommerte Institut 
Fresenius, sannsynligvis verdens strengeste kontroll institusjon. 

Colostrum Kapselen består av rent 
Colostrumpulver. 1-3 kapsler hver dag, 
svelges hele med vann, helst på tom mage. 
Boksen inneholder 60 kapsler

Colostrum Liquid inntas 
flytende med umiddelbar 
effekt. 8 ml/ dag Barn under 
2 år skal ikke ha Colostrum 
som tilskudd, da de selv må 
bygge opp sitt eget 
immunforsvar. Ved spesielle 
plager som skyldes 
bakterielle infeksjoner som 
diare etc. kan det gis til små 
barn med varsomhet.
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