Nadrzędnym celem firmy Genactiv jest tworzenie innowacyjnych i
bezpiecznych produktów, opartych o najwyższej jakości colostrum
bovinum, mleko klaczy oraz inne naturalne, sprawdzone składniki.

Genactiv Sp. z o.o. to polska firma, która powstała w 2009 roku na bazie
głębokiej wiedzy i doświadczeń osób zajmujących się od wielu lat
pozyskiwaniem i wykorzystywaniem naturalnego produktu, jakim jest
colostrum bovinum, czyli pierwszy pokarm, który otrzymuje każdy
nowonarodzony ssak.

CO NAS WYRÓŻNIA?
Colostrum firmy Genactiv to wyjątkowy produkt na polskim rynku:








pozyskane jest tylko z pierwszego udoju po rozpoczęciu laktacji (1-2
godzin po ocieleniu),
zawiera najwyższe stężenie wyjątkowych czynników aktywnych
colostrum,
jest produktem całkowicie naturalnym, pełnym, nie przetworzonym
jakościowo,
zachowuje pełną wartość biologiczną produktu świeżego dzięki
metodzie zamrażania i liofilizacji opracowanej przez firmę Genactiv,
poddawane jest badaniom jakościowym i posiada certyfikaty
bezpieczeństwa wystawione przez certyfikowane laboratoria
badawcze,
źródłem surowca są wyłącznie gospodarstwa będące czołowymi
producentami najczystszego mleka w Polsce.
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Mleko klaczy Genactiv:






pozyskiwane jest w gospodarstwie hodowlanym klaczy szlachetnych
prowadzonym przez firmę Genactiv,
jego skład jest zbliżony do składu mleka kobiecego,
podobnie jak colostrum bovinum, mleko klaczy przetwarzane jest na
drodze liofilizacji, w sposób gwarantujący utrzymanie pełnej wartości
biologicznej produktu świeżego,
posiada certyfikaty bezpieczeństwa.

O COLOSTRUM
COLOSTRUM TO NAJPEŁNIEJSZY Z DOSTĘPNYCH W PRZYRODZIE SUPLEMENTÓW
ODPORNOŚCIOWYCH






ponad 250 bioaktywnych czynników
o laktoferyna - działanie immunomodulacyjne, przeciwbakteryjne,
przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze
o lizozym – działanie przeciwbakteryjne,
o polipeptyd bogaty w prolinę (PRP) – działanie immunomodulujące
o laktoalbuminy
o immunoglobuliny IgG, IgA, IgM – wspomaganie odporności
o czynniki wzrostu – wspomaganie odporności, regeneracja i gojenie
tkanek
skuteczny i bezpieczny suplement wspierający rozwój mechanizmów
obronnych organizmu
niezastąpione wsparcie odporności na działanie stresu
gwarancja regeneracji i rewitalizacji skóry

COLOSTRUM – TYLKO Z PIERWSZYCH GODZIN PO PORODZIE
 tylko pobranie colostrum w ciągu pierwszych godzin laktacji daje gwarancję
wysokiej jakości i skuteczności działania

O MLEKU KLACZY
SILNE PODOBIEŃSTWO DO MLEKA KOBIECEGO




unikalne źródłem witamin, soli mineralnych, białek albuminowych oraz
lizozymu
pod względem zawartości składników odżywczych zbliżone do mleka kobiety
zdecydowanie lepiej tolerowane przez organizm człowieka niż mleko krowie
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mleko typu albuminowego (w odróżnieniu od krowiego i koziego, które są
typu kazeinowego).

Białka serwatkowe (g/kg)
Tłuszcz (%)
Laktoza (%)
Lizozym (% frakcji białkowej)
Kazeina ((g/kg)
Immunoglobuliny (% frakcji

Mleko klaczy
8,3
1,21
6,37
13,5
10,7
19,77

Mleko krowie
3,5
3,61
4,88
0,8
25,1
11,73

Mleko kobiece
7,6
3,64
6,71
0,8
3,7
18,15

białkowej)

BADANIA POTWIERDZAJĄ SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA MLEKA KLACZY POPRZEZ:
 regulację procesów metabolicznych, ochronę przewodu pokarmowego
 stymulację i wsparcie odporności dzięki antywirusowej i przeciwbakteryjnej
działalności lizozymu
 hamowanie procesów starzenia skóry, wspomaganie regeneracji skóry i jej
prawidłowego funkcjonowania.

KIEDY STOSOWAĆ COLOSTRUM?


odbudowa odporności, regulacja funkcjonowania układu immunologicznego
o nawracające infekcje
o choroby autoimmunologiczne
o zaburzenia flory jelitowej w wyniku antybiotykoterapii
o rekonwalescencja
Rekomendacja Genactiv – Colostrigen kapsułki, Colostrigen saszetki (dawniej
ImmunoColostrum),



stany przewlekłego zmęczenia, przepracowania, stresu
Rekomendacja Genactiv – Colostrigen kapsułki lub Colostrigen saszetki
(dawniej ImmunoColostrum),



problemy wieku starszego – pogorszenie procesów poznawczych, brak
energii, osłabienie
Rekomendacja Genactiv – Colostrigen kapsułki lub Colostrigen saszetki
(dawniej ImmunoColostrum),



terapia dla skóry z problemami – cera trądzikowa, stopa cukrzycowa,
odleżyny, łuszczyca, owrzodzenia podudzi, powikłania posterydowe,
atopowe zapalenie skóry
Rekomendacja Genactiv - Colostrigen R krem intensywnie regenerujący,
Colostrigen kapsułki,
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terapia dla skóry owłosionej
o stymulacja wzrostu włosów, hamowanie wypadania
rekomendacja Genactiv – serum ColosRegen trichofaktor wzrostu
włosów, Colostrigen kapsułki
o

ochrona przed szkodliwym działaniem związków chemicznych (np.
zawartych w farbach do włosów
rekomendacja Genactiv - ColosRegen Trichobloker

o

pielęgnacja włosów słabych, ze skłonnością do wypadania
rekomendacja Genactiv - ColosRegen Trichocare szampon
wzmacniający



regeneracja i gojenie skóry po zabiegach dermatologicznych i
dermatochirurgicznych (mezoterapia, laseroterapia itp.)
Rekomendacja Genactiv - Colostrigen R krem intensywnie regenerujący,
Colostrigen kapsułki, Colostrigen Innovatio maska odżywczo-rewitalizująca



codzienna pielęgnacja skóry – hamowanie procesów starzenia się skóry,
łagodzenie podrażnień
rekomendacja Genactiv – seria Colostrigen Innovatio
o
o
o



Colostrigen Innovatio – maska odżywczo-rewitalizująca
Colostrigen Innovatio S – krem regenerujący dla skóry suchej I
normalnej
Colostrigen Innovatio – balsam regenerujący do ciała

trening sportowy – przyspieszenie regeneracji powysiłkowej, odporność na
infekcje –
rekomendacia Genactiv - Colostrigen kapsułki lub Colostrigen saszetki
(dawniej ImmunoColostrum)

KIEDY STOSOWAĆ MLEKO KLACZY?


problemy przewodu pokarmowego – zatrucia pokarmowe, nietolerancja
białek mleka krowiego, choroba Cronha, stany niedożywienia,
Rekomendacja Genactiv – EQ Activ saszetki

4

Mleko klaczy stosujemy zamiennie z colostrum bovinum w przypadku alergii
na białka mleka krowiego w terapii następujących problemów:


odbudowa odporności, regulacja funkcjonowania układu immunologicznego
o nawracające infekcje
o choroby autoimmunologiczne
o zaburzenia flory jelitowej w wyniku antybiotykoterapii
o rekonwalescencja
Rekomendacja Genactiv – EQ Activ saszetki



stany przewlekłego zmęczenia, przepracowania, stresu
Rekomendacja Genactiv – EQ Activ saszetki



problemy wieku starszego – pogorszenie procesów poznawczych, brak
energii, osłabienie
Rekomendacja Genactiv – EQ Activ saszetki

BADANIA I OPISY PRZYPADKÓW
Wpływ colostrum bovinum na odporność organizmu.
Badanie porównujące liczbę epizodów grypy i złego samopoczucia u osób
szczepionych przeciw grypie, przyjmujących colostrum bovinum z grupą kontrolną .
Założenia badania:
 3 miesiące obserwacji,
 4 grupy badanych podzielonych wg kryteriów:
1. szczepienie przeciw grypie (2 tygodnie przed badaniem) + suplementacja
colostrum w dawce 400mg/dobę przez 8 tygodni -44 osoby
2. tylko suplementacja colostrum w dawce 400mg/dobę przez 8 tygodni – 39
osób
3. tylko szczepienie przeciw grypie (2 tygodnie przed badaniem) – 38 osób
4. grupa kontrolna – brak szczepienia, brak suplementacji – 23 osoby
Wyniki badania:
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Wnioski:
1. Suplementacja colostrum stanowi bardziej skuteczną profilaktykę grypy niż
sama szczepionka.
2. W przypadku stosowania colostrum nie ma przeciwwskazań ani działań
ubocznych.
3. Profilaktyczne stosowanie colostrum jest szczególnie ważne w przypadku osób,
u których istnieją przeciwwskazania do szczepienia przeciw grypie.
Colostrum podnosi odporność przeciwko wszystkim atakującym nas
drobnoustrojom, zarówno wirusom, jak i bakteriom. To tłumaczy tak wysoką
skuteczność colostrum w zapobieganiu różnorodnym infekcjom dróg oddechowych.
Ref:Prevention of Influenza Episodes With Colostrum Compared With Vaccination in Healthy and High-Risk
Cardiovascular Subjects: The Epidemiologic Study in San Valentino Maria Rosaria Cesarone, Gianni Belcaro, Andrea
Di Renzo, Mark Dugall, Marisa Cacchio, Irma Ruffini, Luciano Pellegrini, Gilberto Del Boccio, Filiberto Fano, Andrea
Ledda, Angelica Bottari, Andrea Ricci, Stefano Stuard and Giulia Vinciguerra; Clin Appl Thromb Hemost 2007; 13; 130

ColosRegen trichofaktor wzrostu włosów, serum
Obserwacja skuteczności serum ColosRegen trichofaktor wzrostu włosów
(badania własne, TRICHOMEDIC, Specjalistyczna Praktyka Trichologiczna –
trichologii klinicznej)
ŁYSIENIE PLACKOWATE – jedno ogniskowe, pacjent lat 26
Jeden raz w tygodniu zabieg trychologiczny z aplikacją serum ColosRegen, 1 x dziennie 1
kapsułka Colostrigen, 2 x dziennie miejscowo serum ColosRegen
przed kuracją

po 8 miesiącach kuracji

Szybki przyrost włosów następowych z
wysyceniem pigmentu

ŁYSIENE TYPU ŻEŃSKIEGO 2° w SKALI LUDWIGA, pacjentka lat 24
Przez 4 miesiące raz w tygodniu zabieg trychologiczny, następnie przez 1,5 roku 1 x dziennie 1
kapsułka Colostrigen, aplikacja serum ColosRegen po każdym myciu głowy
przed kuracją

po 15 miesiącach kuracji
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TYPOWE ŁYSIENIE MĘSKIE 2° w SKALI HAMILTONA, pacjent lat 60
Stosowano 1 dziennie x 2 kapsułki Colostrigen, 2 x dziennie miejscowo serum ColosRegen
przed kuracją

po 4 tygodniach kuracji

Odrost nowych włosów
następowych z wysyceniem
pigmentu w miejscach, gdzie
wcześniej były włosy siwe.

COLOSTRIGEN R -OBSERWACJE KLINICZNE
1. Gojenie odleżyn (Powiatowy Szpital Pomocy Maltańskiej pw. bł. Gerarda
Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie „Pomoc Maltańska”
Oddział w Barczewie)
Pacjentka M. E. – odleżyna II stopnia na pośladku lewym, stosowano krem
Colostrigen R wokół rany w okresie 14.10.2014r. – 27.11.2014r.

Pacjentka D. A. – odleżyna III stopnia na kostce lewej , stosowano krem
Colostrigen R wokół rany w okresie 08.10.2014r. – 2.12.2014r.
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2. Zmiany łuszczycowe
Pacjent 35 lat, stosowano krem Colostrigen R zewnętrznie, kapsułki Colostrigen
doustnie, naświetlanie. Poprawa po tygodniowej kuracji.

Krem Colostrigen R jest produktem
rekomendowanym przez Szpital Maltański w
Barczewie prowadzony przez Fundację Polskich
Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska“

REKOMENDACJE I BADANIA
REKOMENDACJA AESTHETIC MED
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NASI SPECJALIŚCI PISZĄ O COLOSTRUM:
1. Dr n.med. Maciej Hałasa, PUM w Szczecinie – Immunologiczne podstawy działania
Colostrum, Poznań, 2013
WYBRANA LITERATURA POLSKA I ŚWIATOWA:
1. Właściwości terapeutyczne białek i peptydów z siary i mleka – prof.Michał
Zimecki, dr Jolanta Artym, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN,
Wrocław, Postępy Hig Med. Dosw. 2005
2. Immunomodulacyjne białka zawarte w siarze – prof. Tadeusz Płusa, WIM, CSK,
MON, Warszawa, Pol.Merc.Lek 2009
3. Laktoferyna niezwykłe białko – dr Jolanta Artym, Wydawnictwo: BORGIS,
Grudzień 2012, ISBN: 978-83-62993-04-8
4. Colostrum and milk derived peptide growth factors for the treatment of gastrointestinal disorders. Raymond J Playford, Christofer Mcdonald, Wendy Johnson,
The American Journal of Clinical Nutrition, 2000
5. Prevention of Influenza Episodes With Colostrum Compared With Vaccination in
Healthy and High-Risk Cardiovascular Subjects: The Epidemiologic Study in San
Valentino Maria Rosaria Cesarone, Gianni Belcaro, Andrea Di Renzo, Mark Dugall,
Marisa Cacchio, Irma Ruffini, Luciano Pellegrini, Gilberto Del Boccio, Filiberto
Fano, Andrea Ledda, Angelica Bottari, Andrea Ricci, Stefano Stuard and Giulia
Vinciguerra; Clin Appl Thromb Hemost 2007; 13; 130
6. Rola laktoferryny w prawidłowym rozwoju noworodka - prof.Michał Zimecki, dr
Jolanta Artym, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław,
Postępy Hig Med. Dosw. 2005

KONTAKT:
Biuro:
Genactiv Trade Sp. z o.o., ul Dąbrowskiego 77, Poznań
Tel. 508 008 513, email: biuro@genactiv.eu

Dyrektor ds. Sprzedaży
Natasza Szymczak, tel. 512 992 124, email: n.szymczak@genactiv.eu
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