
Voedingssupplementen zijn nooit een vervanging voor evenwichtige en gezonde voeding.  
Voedingssupplementen kunnen wisselwerking hebben met andere voedingssupplementen en medicijnen.  
Gebruikt u medicijnen overleg dan altijd vooraf met uw arts over de supplementen die u wilt gebruiken.  
Producent: Hepart AG, CH-8280 Kreuzlingen Vertrieb: Unisan GmbH, D-78465 Kreuzlingen 
Vragen over dit product? info@shc-swiss.nl of tel. 0031 (0) 40 3041536 

 

Swiss Colostrum   
Capsules   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De eerste melk van koeien – ook wel biestmelk of 

colostrum genoemd – bevat vier maal meer immuun 

factoren dan de menselijke colostrale melk. Het 

Colostrum komt van 1. en 2. melking binnen 24 uur na 

de geboorte van een kalfje. Voor het kalfje blijft 

voldoende over omdat de melkhoeveelheid ruim-

schoots voldoende is.  

De immuun globine (Antilichamen) als deel van de 

immuun factoren bedraagt factor 40. De reden van 

deze geweldige afweer schuilt in het passieve 

immuunsysteem van de ongeboren kalveren. Deze 

hebben gedurende de draagtijd geen directe 

immunisering via het bloed van de moeder en “kijken 

onbeschermd” de wereld in. De gehele opbouw van het 

beschermende immuunsysteem vindt uitsluitend plaats 

via de inhoud stoffen van het Colostrum. De toestand 

van de menselijke darm is van cruciaal belang voor ons 

immuunsysteem. De afweermechanismen hangen o.a. 

af van de antilichamen en immuun factoren die in 

Colostrum ruimschoots aanwezig zijn. De werking heeft 

een interessant regulerend effect. Bijvoorbeeld voor 

mensen die regelmatig verkouden zijn, snel de griep 

hebben of allergisch zijn.  

Provisan® Colostrum komt van gecontroleerde Zwitserse 

bio bedrijven en wordt in kleine hoeveelheden 

duurzaam en sparend verwerkt. 

Een hoogwaardig product uit Zwitserland! 

 

 

 

 

Gemiddelde voedingswaarde: 

              Per 100 g.   3 tabletten 
Energie  405 3 Kcal 
Eiwit  58 0,4 g  
Koolhydraten 10 <0,1 g 
-waarvan suiker 1 <0,01 g 
Vet  19 0,14   g 
-waarvan verz. 14 0,1 g 
Natrium  5 0,04 mg 
 
Verpakking: 
P104811 Provisan® Swiss Colostrum 90 st. 
 
1 Capsule bevat 250 mg Swiss Colostrum 
 
Ingrediënten: Vet- en wateroplosbare vitamines, 
Sporenelementen, alle eiwitopbouwende 
aminozuren. Bio-colostrum uit Zwitserland, 
Immuun globine en Immuunregelatoren, 
Ontstekingsremmer, Antioxidanten, Enzymen, 
vegan Capsule huls. (bevat lactose) 
 
Dosering: 3x daags, 1 capsule innemen 
 
Ondersteunt bij: 
 

 Versterking van het immuunsysteem 

 Bij allergieën 

 Bescherming maag,-en darm verstoringen 

 Bevordert het herstel van beschadigde 

huidcellen. 
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