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Colostrin 
 

Papildbarība ( imunoglobulīni) teļiem. Analītiskie komponenti :30.0 % kopproteīns, 
3.0 % kopeļļas un tauki, 0.0 % šķiedrvielas, 6.5 % pelni, kalcijs 0,5%, fosfors 0,5%, 
nātrijs 0,5%. 
Sastāvdaļas: Sūkalu pulvera proteīna koncentrāts, dekstroze, olu pulveris. 
Uzturfiziolo ģiskas piedevas 1 kg: 1,000,000 IU vitamīns A (E672), 40,000 IU 
vitamīns D3 (E671), 10,000 mg vitamīns E (alfa tokoferola acetāts), 10,000 mg 
vitamīns C (L - askorbīnskābe) (E300), 1000 mg dzelzs (dzelzs glicīna helāts) (E1); 
12 mg jods (kalcija jodāts, E2), 5 mg selēns ( nātrija selenīts). 
Zootehniskas piedevas: 50 x 109 KVV pienskābās baktērijas Enterococcus faecium, 
NCIMB 10415 (EU-Nr. E1705). 
Ieteicamā lietošana: Šai papildbarībai ir augstāks mikroelementu saturs, tādēļ tā ir 
paredzēta teļiem līdz 6 mēnešu vecumam un papildbarības maksimālā dienas deva ir 
100 g. 
Colostrin paredzēts  lietošanai teļiem tūlīt pēc piedzimšanas 
Colostrin aizsargā teļus pateicoties pievienotajiem imunoglobulīniem, pienskābajām 
baktērijām, vitamīniem un svarīgajiem mikroelementiem. Imunoglobulīni nokļūst 
zarnās un asinīs. Ja teļi pēc piedzimšanas saņem pietiekošā daudzumā 
imunoglobulīnus ar mātes pienu vai Colostrin, to imunitāte ir stiprāka un tie ir 
veselāki.  Samazinās caurejas risks. 
Ieteicamā lietošana: 1. deva: uzreiz pēc piedzimšanas (maks.2 stundas), 100 g 
Colostrin (iepakojumā ir viena porcija) iemaisa pirmpienā. 
2. deva: izbaro 3. dzīves dienā, (vai 4. dzīves dienā, pirms paredzamā caurejas rašanās 
riska perioda). 100 g Colostrin (iepakojumā ir viena porcija) iemaisot pienā vai piena 
aizstājējā. 
3. deva – izbaro 6. dzīves dienā, ja pastāv risks saslimt ar caureju, 100 g Colostrin 
(iepakojumā ir viena porcija) iemaisot pienā vai piena aizstājējā. 
Darbības princips: Specifiski imunoglobulīni piesaista patogēnus un inaktivē tos, 
tādējādi 
pasargājot teļu. 
FASĒJUMS 10 X 100 g maisiņi. 
UZGLABĀŠANA.  Sausā, tīrā, vēsā  vietā, cieši aizvērtā originālā iepakojumā. 
Ražošanas sērija, Minimālais derīguma termiņš – skat. uz iepakojuma. 
RAŽOTĀJS: Josera GmbH, Vācija, DE-BY-1-00035. 
IZPLATA: „BERTAS NAMS” SIA; Ventspils iela 50, Rīga; tālr. 80000060, atz. Nr. 
aLV 019020 
 


