Colostrum Box Powder 2.25% IgG

Melindungi dan memperbaiki fungsi tubuh secara maksimal

Good Health Colostrum berasal dari colostrum New Zealand terbaik, diproses menggunakan
teknologi tinggi sehingga kesegaran dan kandungan nutrisi terjaga dengan baik, serta efektifitas
bio-nutrisi masih terjaga dengan baik.
Colostrum merupakan cairan pra-susu yang dihasilkan oleh manusia dan mamalia sesaat
sebelum melahirkan dan beberapa hari setelah melahirkan. Kaya dengan nutrisi, faktor
kekebalan tubuh dan faktor pertumbuhan yang dibutuhkan oleh bayi yang baru dilahirkan.
Disebut sebagai “life’s first food” oleh karena fungsi pentingnya dalam menjaga kelangsungan
hidup bayi setelah dilahirkan. Pada manusia, colostrum dibutuhkan untuk membuang
kandungan racun pada liver bayi setelah lahir. Jikalau racun (billirubin) ini tidak dibuang maka
bayi akan menjadi kuning dan meninggal. Setelah minum colostrum biasanya bayi akan
membuang kotoran berwarna kehitaman. Diantara semua colostrum, yang paling identik
dengan colostrum manusia adalah Bovine Colostrum atau colostrum sapi. Sehingga bisa
memberikan manfaat yang sama dengan colostrum manusia.
Good Health Colostrum Milk Powder 2.25% IgG mengandung nutrisi yang tinggi dan dapat
dicampur dengan makanan atau minuman. Campurkan dengan juice, coklat hangat, sereal, dan
dengan semangkuk bubur atau oat sebagai sarapan bergizi tinggi.

3 FUNGSI UTAMA COLOSTRUM
1. PROTECT (MELINDUNGI) - Colostrum Bovin diketahui mengandung19 jenis antibodi
spesifik terhadap berbagai jenis kuman, seperti
E. Coli,
Streptococcus,Staphylococcuss, Salmonella,
dan
Helicobacter Pylori
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(penyebab tukak lambung). Kandungan antibodi yang paling banyak adalah IgG (antibodi tipe
G) yang juga berperan penting dalam kekebalan tubuh manusia. Selain itu, Colostrum Bovin
juga mengandung berbagai senyawa Faktor Kekebalan Tubuh seperti PRP
(transfer factor)
yang berfungsi membantu kelenjar thymus dalam mematangkan selimun, lactoferrin dan
transferrin yang membantu membunuh bakteri, dan masih banyak lagi.
2. REPAIR (MEMPERBAIKI) - Kandungan Faktor Pertumbuhan akan membantu proses
regenerasi sel dan organ tubuh. Ada banyak sekali kandungan Faktor Pertumbuhan dalam
Colostrum Bovin. Diantaranya adalah IGF 1&2, dikenal sebagai senyawa mirip insulin mampu
membantu stabilitas gula darah, dan TGFA&B membantu proses regenerasi sel-sel tubuh, otot,
syaraf dan tulang.Sehingga Colostrum Bovin sangat bagus bagi pemulihan pasca
stroke,operasi besar, retak tulang, atau penyembuhan luka.
3. NOURISH (MENUTRISI) - Colostrum Bovin juga mengandung nutrisi makro dan mikro yang
akan membantu proses metabolisme tubuh. Kaya akan kandungan asam folat, asam amino
penting, vitamin B kompleks, kalsium, kalium, yang juga penting bagi tubuh.

Manfaat Goodhealth Colostrum Milk Powder 2.25% IgG
-

Meningkatkan sistem kekebalan tubuh (immunitas)
Mencegah dan mengatasi penyakit autoimun seperti rematik, lupus
Membantu proses pembunuhan bakteri, candida, jamur dan virus
Mengurangi reaksi serta frekuensi serangan pada alergi dan asma
Melindungi usus dan lambung (untuk penderita ambeien dan maag)
Mengatasi berbagai peradangan seperti radang sendi, tenggorokan
Meningkatkan dan memperbaiki sistem metabolisme tubuh
Membantu pemulihan penderita pasca stroke
Memperbaiki sistem regenerasi sel dalam tubuh
Mempercepat penyembuhan luka, trauma, dan pasca operasi
IGF, senyawa mirip insulin, sangat baik bagi penderita kencing manis
Merangsang hormon pertumbuhan pada anak-anak
Membantu pembentukan otot, pembakaran lemak & baik untuk program diet
Meremajakan, menghaluskan kulit dan mencegah penuaan dini
Mengandung anti oksidan kuat serta anti kanker alamiah

MENGAPA GOODHEALTH COLOSTRUM?
- Goodhealth Colostrum adalah 100% New Zealand, diproduksi dan dikemas di New
Zealand dan telah disertifikasi organik, bebas pestisida maupun kimia, bebas antibiotik, dan
tentunya bebas penyakit sapi gila maupun penyakit mulut dan kuku pada sapi. Kualitas unggul
karena sapi New Zealand tidak memakan pakan ternak, dan hanya makan rumput yang tumbuh
subur di daratan New Zealand.
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- Sertifikat GMP, Hygiene Grade A, Halal, dan sertifikasi dari NZFSA (New Zealand Food
Safety Authority), serta persyaratan sertifikasi disetiap proses produksi menjamin produk ini
memiliki standar pengolahan terbaik.
- Goodhealth Colostrum Milk Powder memiliki kandungan IgG tertinggi di Indonesia, yaitu
2.25% dan memiliki sertifikat IgG mencapai 3.27% yang dikeluarkan oleh Cawthorne
Laboratorium New Zealand. Semua produk kolostrum di pasaran tidak memiliki sertifikat
analisis IgG yang jelas.
- Goodhealth Colostrum telah mendapatkan logo FERN MARK dari Pemerintah New
Zealand. Logo ini diberikan oleh Kementerian New Zealand Trade and Enterprise kepada
perusahaan yang telah lolos uji dengan sangat ketat, dan hanya diterima oleh perusahaan asli
New Zealand. Tidak semua perusahaan bisa menerima logo ini.

NEW ZEALAND FERN MARK

Good Health berhak menggunakan logo Fern Mark pada produk yang dihasilkannya. Logo
tersebut diberikanoleh pemerintah New Zealand setelah melalui seleksi yang ketat atas
beberapa aspek seperti kualitas produk, keuangan, proses produksi dan berbagai aspek
lainnya. Tidak semua perusahaan di New Zealand diijinkan menggunakan logo tersebut.
Adanya logo tersebut mencerminkan kualitas dari perusahaan dan produknya sudah diakui oleh
pemerintah New Zealand.
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