
Käyttäjäpalaute TerniCOL Pet Colostrumista 
 
Fjärdhundra 01.06.2006 
Colostrum i Örebrolle 
 
Haluan tällä kirjeellä kiittää kaikesta ystävällisyydestä, jota 
sain osakseni, kun täysin epätoivoisena tartuin viimeiseen 
oljenkorteen, jonka löysin kun meidän Shetlandin 
varsamme Prinssi Stardust sai ripulin, jota me hoidimme 
viikon ajan tuloksetta. 
Me olimme koettaneet kaikkea ja eläinlääkäri antoi sille 
nestettä tiputuksella, jotta sen pieni ruumis/ruho ei pääsisi 
kuivumaan. 
Me olimme kokeilleet kaikkia keinoja, jotka aiemmin olivat 
toimineet hyvin meidän hevosillemme, jos niillä oli ollut 
ongelmia vatsan kanssa. 
Me kokeilimme eläinlääkärin antamat lääkkeet, kokeilimme homeopaattisia lääkkeitä mutta mikään ei 
auttanut. 
Kaikki se neste jonka orimme sai sisäänsä tuli yhtä nopeasti ulos, se oli kuin vesihana. 
Silloin muistin artikkelin jonka olin lukenut joku viikko sitten TerniCOL Colostrumista. Siinä oli 
kertomus pienestä koirasta, joka oli ollut valtavan sairas ja tervehtynyt Colostrumin avulla. 
Ajattelin kun olin lukenut tuon lehden että pidetäämpä mielessä tämä, jos joku eläin sairastuu kotona. 
En osannut aavistaa tuolloin, että olisin mitä suurimmassa tarpeessa sen suhteen viikkoa 
myöhemmin. 
Olin vastikään tavannut hyvin mukavan naisen, joka oli antanut tuon lehden minulle, sillä hänestä se 
voisi olla mielenkiintoista luettavaa minulle. Se osoittautuikin olevan enemmän kuin mielenkiintoista, 
se pelasti oletettavasti Prinssi Stardustin elämän. 
Olen niin suunnattoman kiitollinen kaikesta ystävällisyydestä jota sain osakseni puhelinkeskustelussa 
ja avusta jonka sain. He ymmärsivät että se oli akuutti tilanne ja lähettivät TerniCOL Pet Colostrumia 
heti. 
Sitä postia todella odotin ja aika tuntui pitkältä koska meille posti saapuu vasta noin Klo 14.00 maissa. 
Joku sisälläni sanoi että tämän tuotteen täytyy auttaa! Tunne oli varma, ei ollut enää muuta toivoa 
koska olimme kokeilleet jo kaiken muun. 
Suhtauduin Colostrumiin mitä suurimmalla luottamuksella. 
 
Päiväkirja: 
 
09.05  
Iltapäivällä prinssi sai ensimmäisen annoksensa ja vielä illalla yhden mitallisen lisää. 
10.05  
Se sai viisi mitallista pitkin päivää. 
11.05  
Se alkoi syödä ruokaa!! vaikkakin oli vielä vetistä ripulia. Jatkoimme Colostrumin antamista nyt 4 
annosmitallista pitkin päivää. 
12.05  
Aloin antamaan 2 mitallista kerralla ja 3 kertaa päivässä, nyt ripuli alkoi näyttää kiinteämmältä ja 
prinssi alkoi syödä myös heinää!!! 
13.05  
Annetaan yksi annos  klo 07.30 ja kello 11.00 2 mitallista, klo 15.00 
1,5 mitallista  ja klo 20.30 2 mitallista. Nyt on enää hyvin vähän ripulia päivän kuluessa.  Toivoin että se 
auttaa lopullisesti. 
14.05  
Annetaan 2 mitallista klo 08.00 ja toinen annos klo 20.00 ja nyt ei ollut enää ripulia havaittavissa. 
Tämän jälkeen lopetin Colostrumin antamisen noin yhdeksi viikoksi, kunnes näin että vatsa toimii 
normaalisti. Tämän jälkeen varsa on saanut yhden mitallisen päivässä viikon ajan. 
Nyt sille annetaan 3 mitallista joka päivä  ja sillä on hyvät ruokahalut. 

 



Varsalla on  ollut muutenkin hyvin raju elämän alku. Se syntyi 02.04 ja sai ternimaitoa liian myöhään 
koska se ei ymmärtänyt, eikä vieläkään tajua että se voisi itse imeä äitinsä rintaa. Tuli korkea kuume ja 
polviniveltulehdus ja sille annettiin monta antibioottikuuria 6 päivän iästä alkaen. 
 
Varsalla on ollut kuitenkin valtava elämisen halu, se on taistellut elämänsä puolesta. 
Kaikki jotka sen nyt näkevät sanovat että sen silmistä loistaa elämän iloa. Ne olivat ne silmät jotka 
sanoivat minulle ettei se halua kuolla.  
 
Huhtikuun lopussa hevosklinikalla Strömsholmilla, kun eläinlääkäri oli sitä mieltä ettei siihen kannata 
enää panostaa, sanoin että olen lujana että varsaa pitää vielä hoitaa. Toinen eläinlääkäri saapui ja hän 
käynnisti nivelen tyhjennyksen ja huuhtelun. Hän sanoi että lämpö on nousussa. Varsan tie takaisin 
elämään on alkanut. Pyysin häneltä röntgen kuvia näyttääkseni niitä dosentti Claes Rülckerille, joka on 
vanha perheystävämme, ja on esimiehenä eläinlääkäreille. Hän sanoi ettei hän näe niissä mitään 
hälyyttävää. 
 
Uskomme että varsasta tulee täysin normaali, joka voi juosta ja leikkiä muiden varsojen kanssa. Nyt se 
kulkee valtoimena pihalla yhdessä äitinsä kanssa. 
Äiti ottaa varsansa mukaan pienelle metsäkävelylle ja se vastaa kun sitä huudetaan. Tuntuu siltä että 
nyt se on ennemmänkin koira kuin varsa, koska se on tullut ihmisten leimaamaksi. 
 
Olen äärettömän iloinen että TerniCOL Colostrum osui tiellemme juuri silloin kun sitä todella 
tarvitsimme. Annankin mitä parhaimmat suositukset kaikille, joilla on eläimiä. TerniCOL Pet toimii 
aivan suvereenisesti!! 
 
Lämpimät kiitokset Colostrum i Örebrolle  kaikesta ystävällisyydestä  ja mahtavasta tuotteestanne 
TerniCOL Pet Colostrumista. 
 
Rose Marie Robin ja  
Prinssi Stardust 

 
 


