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Składniki / Ingredients

Zawartość w 1 pastylce (560mg) /
Content in 1 pastille (560mg)

% RWS (referencyjna wartość spożycia) /
% NRV (nitrient reference value)

Witamina B6 / Vitamin B6

0,70 mg

50%

COLOCO PRP®

0,12 mg

-

Światowa sensacja - kolostrynina - wraca do swych źródeł w zastrzeżonej formule polipeptydu wysokoprolinowego.
Kolostrynina pojawia się w siarze, czyli pierwszym mleku ssaków. Gruczoły wszystkich ssaków zawierają praktycznie równą
jej ilość. W siarze jest jej najwięcej tu przed porodem i w ciągu pierwszych 48 godzin po nim. Dokładny mechanizm działania
kolostryniny w siarze jeszcze nie został w pełni wyjaśniony, ale zaobserwowano, że cielęta jej nie otrzymujące chorują
i wiele z nich nie przeżywa.
Nie inaczej niż u ludzi, od wiek wieków dzieci pozbawione pierwszego, najcenniejszego pokarmu matki – młodziwa – wyrastały
na dzieci wątłe i chorowite. Dziś możemy stwierdzić, iż nie posiadają wykształconej odporności nieswoistej.

Kolostrynina - peptyd, którego
sposób pozyskiwania i właściwości
odkryto w Polsce.

mnóstwo wiedzy na temat tego niezwykłego białka - klucza do

Grupa Colway, od swojego powstania, czerpie z dorobku wybitnej,

o unikatowych właściwościach, także w formach natywnych, m.in.

polskiej szkoły biochemii białek. Myśl naukowa, rodząca się

anabolicznych budulcowych kolagenu.

kondycji prawie wszystkich organów ludzkich. Colway, znany
z kosmetyków kolagenowych - od 2006 roku, specjalizuje się
w preparatach zawierających peptydy i aminogramy białek

w latach 70-tych XX wieku, na statku badawczym ss „Profesor
Siedlecki” oraz gdańskich, poznańskich i wrocławskich uczelniach

Grupa Colway może pochwalić się wyłącznością na dystrybucję

– zaowocowała w latach późniejszych licznymi odkryciami

lunazyny, pozyskiwanej autorską metodą dr Filipa Porzucka

naukowymi.

- jedną z dwóch istniejących na świecie, w jedynym ośrodku
w Europie. Lunazyna jest pierwszym, w pełni opisanym naukowo

Colway, dzięki patentowi prof. Andrzeja Frydrychowskiego,

pokarmem epigenetycznym. Białkiem, które może zmieniać los

dał

biologiczny człowieka, wielką nadzieją medycyny, m.in. onkologii,

światu

pierwszy,

transdermalny

kolagen,

a

Polakom

immunologii i genetyki.
W 2021 roku Grupa Colway,

przy współpracy z Geo-Poland

W naszych produktach
lunazyna jest dostępna
dla każdego.

- sukcesorem zakładów Polfa w Kutnie – wprowadziła na rynek
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preparat

zawierający

opatentowaną,

formułę

kolostryniny,

polipeptydu

przebadaną

klinicznie

wyizolowanego

po

raz

pierwszy w Polsce. Nad odkryciem sposobu pozyskiwania
i

doskonaleniem

PRP

(oznacza

dosłownie:

proline-rich

polypeptides – polipeptyd bogaty w prolinę), a potem przy
badaniach niezwykłych właściwości tego białka, pracowały
dwa

pokolenia

naukowców

Uniwersytetu

Przyrodniczego

i Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Wśród nich prof. Józef
Lisowski i prof. Maria Janusz, a w latach późniejszych: prof. Antoni
Polanowski i prof. Tadeusz Wilusz –

twórcy COLOCO prp®

formuły, która otworzyła przed polską kolostryniną drogę do jej
licznych zastosowań medycznych.
Szerokie jej spektrum opisują zastrzeżenia patentowe, czekające
jeszcze na decyzję w różnych krajach, a przyznaną już w Polsce
i Izraelu.

Obecnie badania koncentrują się przede
wszystkim na oddziaływaniu kolostryniny
na cztery obszary:

DOBROCZYNNY KOMPLEKS BIAŁEK
– suplement zupełnie nowej generacji.
Właśnie tak, na podstawie dotychczas przeprowadzonych
badań, określają ten polipeptyd naukowcy ostrożni w ocenach.

Profilaktyka/działanie objawowe w zespołach demencyjnych

Jednocześnie umieszczając go zdecydowanie częściej na półce

i w chorobie Alzheimera. Zgromadzono tu najwięcej badań

wyrobów medycznych lub „produktów przeznaczenia medycznego”,

dokumentujących łagodzenie objawów, spowalnianie przebiegu,

niż

a nawet w pojedynczych przypadkach remisję tej nieuleczalnej

w

suplementów
Wielkiej

diety.

Brytanii

Formuła

prawie

cały

COLOCO
proces

prp®

przeszła

zgłoszenia

jako

choroby. Dowiedziono klinicznie m.in. w Polsce skuteczności

opatentowany lek wspomagający leczenie choroby Alzheimera.

kolostryniny na froncie walki z amyloidami. Wyniki wyrażające się

Procedura rejestracji została chwilowo zatrzymana z powodu

zmianami w stanie pacjentów zanotowano na dużej, dostatecznie

niewystarczającej wysokości grantów, jak i braku porozumienia

reprezentatywnej grupie chorych w stanie zaawansowanym.

wnioskodawców.
Kolostrynina została zbadana w wielu obszarach oddziaływania

Neuroprotekcja bardzo wiele wskazuje na to, iż COLOCO prp®

na ludzkie zdrowie - od alergologii, aż po psychiatrię. Badacze

wpływa na umysł i zachowanie osób przyjmujących tę substancję.

optymiści widzieli w niej niemal panaceum na przedłużenie

Poprawia ich zdolności poznawcze, znakomicie przyspiesza

naszego życia, który dzięki zmniejszaniu liczby samoistnych

procesy uczenia się, a dokładniej: percepcję,

i indukowanych mutacji DNA, jest specyfikiem spowalniającym

i pamięć.

procesy starzenia się i obumierania komórek mózgowych.

stwierdzono? Najkrócej mówiąc, u prawie wszystkich testowanych,

Dowiedziono to badaniami, w których potwierdzono działanie

poprawiła BNDF czynnik neurotroficzny, o którym warto poczytać

kolostryniny na uszkodzenia wywołane promieniowaniem UVA i UVB.

więcej. Czynnik ten jest kluczowy dla kondycji neuronów i dla tzw.

koncentrację

Modelowo działała na uczące się dzieci.

Jak to

plastyczności synaps. Suplementacja kolostryniną poprawia nam
BDNF. Wpływa to na tzw. pamięć krótką, czyli chłonność wiedzy
i zdolność koncentracji. Co ważne – również na chęć do nauki.
Immunomodulacja - kolostrynina jest ekstraktem collostrum –
największego daru matek ssaków dla potomstwa - odporności
nieswoistej.

COLOCO prp®

to absolut siary, pierwszego

pokarmu, który matka przekazuje dziecku. Kolostrynina nieco
inaczej, niż collostrum, buduje zdolność naszego organizmu do
reakcji obronnych przed bakteriami, ale także przed zarażeniami
wirusowymi. Wzmacnia naszą immunologię indukując produkcję
cytokin. W dokumentach i badaniach złożonych w procesie
zastrzegania patentowego COLOCO prp® w Izraelu, wskazano
źródłowo na dowiedzioną wcześniej dla kolostryniny synergiczność
immunoprotekcyjną witaminy B6 w aktywnej postaci pirodyksyny,
m.in. przy produkcji krwinek czerwonych. Prowadzone są także
badania w kierunku wykazania synergiczności witaminy B6
z kolostryniną przy oddziaływaniu na układ nerwowy.
Antyoksydacja - stres oksydacyjny jest jednym z mechanizmów
komórkowych powodujących uszkodzenie białek, lipidów i kwasów
nukleinowych, co może prowadzić do apoptozy - śmierci komórek.
Nadprodukcja wolnych rodników, w tym tlenku azotu (NO)
i reaktywnych form tlenu (RFT), powoduje uszkodzenia, ponieważ
wolne rodniki są niewystarczająco neutralizowane. Stres oksydacyjny
może mieć wpływ na proces starzenia się i rozwój wielu chorób,
w tym: choroby neurodegeneracyjne, choroby sercowo-naczyniowe,
cukrzycę, choroby nowotworowe. Badania in vitro nad polską
kolostryniną, przeprowadzone na komórkach jednojądrzastych
krwi obwodowej, wykazały obniżenie poziomu wolnych rodników,
co wskazuje na ich silne właściwości przeciwutleniające.
Można więc stwierdzić, że białko to może łagodzić i zapobiegać
skutkom

niektórych

przewlekłych

chorób

oksydacyjnych,

a także może przyczyniać się do spowolnienia procesów starzenia.
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Co warto wiedzieć o kolostryninie?
Czym jest opatentowany kompleks
COLOCO prp® ?
Światowa sensacja - kolostrynina - wraca do swych źródeł
w zastrzeżonej formule polipeptydu wysokoprolinowego.
Kolostrynina
mleku

pojawia

ssaków.

się

w

Gruczoły

siarze,

czyli

wszystkich

w

pierwszym

ssaków

zawierają

praktycznie równą jej ilość. W siarze jest jej najwięcej
tuż

przed

porodem

po

nim.

Dokładny

w

siarze

nie

i

w

ciągu

mechanizm

został

jeszcze

w

pierwszych
działania
pełni

48

godzin

kolostryniny

wyjaśniony,

ale

zaobserwowano, że cielęta, które jej nie otrzymują, chorują i
wiele z nich nie przeżywa. Nie inaczej dzieje się u ludzi.
Od

wiek

wieków,

dzieci

pozbawione

pierwszego,

najcenniejszego pokarmu matki – młodziwa – wyrastały na
dzieci wątłe i chorowite. Dziś możemy stwierdzić, iż dzieci te
nie posiadają wykształconej odporności nieswoistej.
COLOCO prp® jest ekstraktem siary i jej najcenniejszej frakcji
białkowej, o szerokich właściwościach terapeutycznych.
To kompleks białek, o różnych masach cząsteczkowych. Kolostrynina
nazywana jest również

proline-rich polypeptides (prp), czyli

Czy wiesz, że prolina to budulec kolagenu?

polipeptydem bogatym w prolinę. Aktywność biologiczna
kolostryniny, wynika z więcej, niż jednego składnika, ponieważ

Prolina,

efektów leczniczych jej działania nie udaje się powtórzyć przy

tworzeniu kolagenu, głównego białka budulcowego tkanki łącznej

to

aminokwas

odgrywający

szczególną

rolę

przy

użyciu żadnego z osobna, spośród badanych do tej pory peptydów.

i kości. Kolagen składa się w 15% z proliny. Niedobór L-proliny

COLOCO prp® (pat UPRP nr P.218693) posiada wysoką zawartości

wiąże się z ubytkami kolagenu, problemami ze stawami, utratą

proliny (około 20%), co warunkuje jej wysoką bioaktywność

stabilności ścianek arterii oraz spadkiem ogólnej wydolności

i biodostępność, otwierając szerokie możliwości jej terapeutycznego

organizmu 2. Jest syntetyzowany z kwasu glutaminowego, po

wykorzystywania.

modyfikacjach translacyjnych przechodzi w hydroksyprolinę,

Prolina

jest

to

jeden

z

aminokwasów,

wykazujący wysoką aktywność biochemiczną, w tym właściwości

tworząc

antyoksydacyjne,

biochemicznych i fizjologicznych zachodzących w każdej komórce.

oksydacyjnego .
1

prowadzące

do

zahamowania

stresu

priorytetowy

regulator

całej

gamy

procesów

Wpływa pośrednio na wzrost i częstość podziałów komórkowych,
stanowiąc podstawowy składnik aminokwasowy do syntezy
poliamin, organicznych związków o niskiej masie, odgrywających
kluczową rolę w aktywnych metabolicznie tkankach, w których
synteza białek zachodzi z bardzo wysoką wydajnością.
Udowodniono, że prolina istotnie obniża poziom wolnych
rodników tlenowych i azotowych w komórce, a poziom
tego

aminokwasu

znacząco

stresu oksydacyjnego

3

składnik

przy

aktywnie
zabiegach

pokarmowy

uprawiających
medycyny

rośnie

w

stanie

silnego

. Dodatkowo, prolina to niezbędny
uszkodzeniach

sport

lub

po

fizycznych,

osób

skomplikowanych

transplantacyjno-regeneracyjnej

oraz

pełni ważną rolę w przeciwdziałaniu procesom starzenia 4.
Prolina odgrywa ogromne znaczenie u ludzi cierpiących na choroby
wywołane deficytem kolagenu, cierpiących z powodu chorób
skóry, czy zranień. Poza siarą, znaczącym źródłem proliny jest mięso
rybie, owoce morza, jajka czy pożywienie bogate w witaminy.
Dieta ludzka, z punktu widzenia jej właściwości prozdrowotnych,
nie

stanowi

jedynie

prostego

dostarczania

czynników

pokarmowych, lecz w świetle aktualnych badań, szczególnie
z zakresu nutrigenomiki, ma wpływać na regulację procesu apoptozy,
stymulować detoksykację i wywoływać adekwatną odpowiedź
genową 5.
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Synergia działania
Do składu Colgenium została również dodana synergistycznie działająca piroksyna, czyli
witamina B6, która uczestniczy m.in. w metabolizmie aminokwasów, kwasów tłuszczowych,
węglowodanów, hormonów i cholesterolu oraz syntezie neuroprzekaźników, hemoglobiny
i kwasów tłuszczowych. Pirydoksyna jest potrzebna dla prawidłowego funkcjonowania układu
nerwowego, bierze udział w produkcji neuroprzekaźników takich jak serotonina, dopamina
i noradrenalina. Wpływa na ciśnienie krwi, skurcze mięśni i pracę serca, podnosi odporność
organizmu, gdyż uczestniczy w tworzeniu przeciwciał. Niedobór witaminy B6 powoduje
wzrost homocysteiny we krwi, która ma wpływ przyczynia się do uszkodzeń ścianek naczyń
krwionośnych przez wolne rodniki. Podwyższony poziom tego aminokwasu jest również
jednym z głównych czynników ryzyka chorób serca 6.

Witamina B6:
•

pomaga w prawidłowej syntezie cysteiny,

•

przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego,

•

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego,

•

pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny,

•

przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu białka i glikogenu,

•

pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych,

•

pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek,

•

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,

•

przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia,

•

przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej.

FORMUŁA POLSKIEJ KOLOSTRYNINY COLOCO PRP ®
JEST PROJEKTEM PROFESJONALNYM I ZAMKNIĘTYM
POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LOGISTYCZNYM
I JAKOŚCIOWYM. WYKORZYSTANIE TEGO SKŁADNIKA
W PRODUKTACH PRZEZNACZENIA MEDYCZNEGO,
CZY SUPLEMENTACH DIETY, MOŻE POZWOLIĆ
NA SWOBODNY DLA WSZYSTKICH DOSTĘP DO
PRODUKTÓW, KTÓRE MOGĄ WYDATNIE POPRAWIĆ
JAKOŚĆ NASZEGO ŻYCIA. W NIEKTÓRYCH GRUPACH
SPOŁECZNYCH PRODUKTY TAKIE, ZE WZGLĘDU
NA ICH WŁAŚCIWOŚCI, SĄ OD DAWNA OCZEKIWANE.
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