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Cholinowa

Kuracja Cholinowa 

polecana każdemu dla utrzymania zdrowia. Ku-
racja intensywna powinna być stosowana przy-
najmniej raz na kwartał. Kuracja łagodna może 
stać się stałym elementem codziennej diety. 
Badania wskazują, że pożywienie przeciętnego 
człowieka pokrywa jedynie 10% zapotrzebo-
wania dziennego na cholinę. Kuracja jest także 
bogatym źródłem wszystkich witamin z grupy B 
oraz kwasu mlekowego.

- silna i oczyszczona wątroba
- ożywienie przemiany materii
- sprawne trawienie tłuszczów
- silny układ nerwowy 
- odporność psychiczna
- utrzymanie kwaśnego pH jelit
- więcej energii

Zadaniem Kuracji Cholinowej jest:
- zapewnienie odpowiedniej porcji dziennej 
   choliny, wszystkich witamin z grupy B, kwasu 
   mlekowego, wapnia, potasu, magnezu, cynku
- utrzymanie naturalnego środowiska i pH jelit 
- korzystny wpływ na pracę wątroby i oczysz-
   czenie jej ze złogów tłuszczowych
- wzmocnienie układu nerwowego, procesów 
   pamięciowych i psychologicznych
- usprawnienie trawienia tłuszczów
- zmniejszenie objawów zmęczenia i wyczer-

   pania

Kuracja szczególnie wskazana jest:
- dla dzieci, nastolatków i osób starszych
- w okresie ciąży 
- dla matek karmiących
- dla wegetarian i wegan
- dla osób nadużywających alkoholu
- dla usprawnienia pracy wątroby
- dla ciężko pracujących (fizycznie, umysłowo)
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Naturalne substancje w dobrych proporcjach: 

Lactacholin: 

zawiera prawoskrętny kwas mlekowy, choli-

nę oraz wszystkie witaminy z grupy B, 

pH balans: 

w 95% składa się z cytrynianów bogatych 

w minerały (magnez, potas, wapń), zawiera 

także cynk, krzem, śladowe ilości sodu oraz 

witaminy D3 i B1.

W naturze różne substancje odżywcze nie 

występują samodzielnie – zawsze są połączo-

ne z innymi, z którymi wzajmenie się dopełniają. 

Produkty Dr. Jacob’s to kompilacje właśnie tak 

uzupełniających się składników.

Zestaw produktów na: 
Miesięczną Kurację Cholinową intensywną 

(2 x dziennie miarka pH balans + 3 ml Lactacholin)

lub

Dwumiesięczną Kurację Cholinową łagodną 

(1 x dziennie miarka pH balans + 3 ml Lactacholin)

Kuracja polega na piciu Napoju Cholinowego. 
Napój ten składa się z 3 ml kropli Lactacholin, 
miarka proszku zasadowego pH balans zmie-
szane ze 150-200 ml wody.

Aby dostarczyć organizmowi optymalnej por-
cji tych ważnych składników zalecamy dzien-
nie spożywanie 1-2 szklanek Napoju Cholino-
wego. Najlepiej pić go wraz z posiłkiem.

Korzyści płynące ze stosowania Kuracji znaj-
dziesz na następnej stronie.

Kuracja Cholinowa intensywna
Napój Cholinowy 2 razy dziennie

pity podczas posiłku

Kuracja Cholinowa łagodna
Napój Cholinowy 1 raz dziennie

pity podczas posiłku

Napój Cholinowy ma przyjemny, orzeź-
wiający, lekko cytrusowy smak. Najlepiej 
używać  wody o temperaturze pokojowej. 
Osładza go naturalny wyciąg ze stewii, 
lecz Napój nie zawiera cukru (bezpieczny 
dla cukrzyków).
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Składnik 

Cholina 
(nazywana też witaminą B4)

Cholina, kwas foliowy, witamina B12 i B6

Potas

Magnez, witaminy B1, B2, B3, B5, B6, 
kwas foliowy, B12

Magnez, witaminy B2, B3, B5, B6, 
kwas foliowy, B12

Magnez, witaminy B1, B3, B6, 
biotyna, B12

Witamina B2, B3, biotyna

Mała ilość sodu, potas 

Magnez i witamina B1

Potas i magnez

Wapń, magnez, witamina D

Witaminy D, B6, B12, cynk, kwas foliowy

Cynk

* Stwierdzenie może być używane wyłącznie dla pożywienia, które zawiera przynajmniej 82,5 mg choliny 
na 100 g, 100 ml lub w porcji pożywienia (zalecana porcja dzienna Lactacholinu zawiera od 250 mg do 500 
mg choliny).
** Oświadczenia zdrowotne opublikowane przez Komisję Europejską, na stronach poświęconych Zdrowiu 
i Ochronie Konsumentów (http://ec.europa.eu/nuhclaims/).

Działanie

dla prawidłowego metabolizmu tłuszczów* 1

dla prawidłowego funkcjonowania wątroby* 2

wchodzi w skład błon komórkowych

dla prawidłowego metabolizmu homocysteiny* 3

dla prawidłowego metabolizmu homocysteiny

dla utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi**

dla procesów wytwarzania energii w komórkach

dla redukcji wyczerpania i zmęczenia

dla zdrowego funkcjonowania nerwów i funkcji 
psychologicznych

dla skóry i błon śluzowych

dla prawidłowego ciśnienia tętniczego

dla prawidłowiej pracy mięśnia sercowego i serca

dla prawidłowego funkcjonowania mięśni i nerwów

dla utrzymania dobrego stanu kości i zębów

dla prawidłowej pracy układu odpornościowego

dla mocnych paznokci, włosów, skóry oraz równo-
wagi kwasowo-zasadowej

Składniki aktywne Kuracji Cholinowej
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Cholina 
nazywana również witaminą B4, jest jak dotąd 
mało znana, mimo że jest substancją odżywczą 
o niebagatelnym znaczeniu4. Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), potwier-
dził trzy szczególnie ważne działania choliny 
na zdrowie5: jej zasadniczą rolę dla zdrowego 
funkcjonowania wątroby oraz dla metaboli-
zmu tkanki tłuszczowej i homocysteiny. EFSA 
opiera swe badania na optymalnej dziennej 
dawce choliny zalecanej w USA – 550 mg. Nie-
stety w Europie porcja taka przyjmowana jest 
wraz z pożywieniem tylko przez około 10% 
młodzieży i dorosłych6.

Cholina odgrywa ważną rolę w procesach 
trawiennych i oczyszczających zachodzących 
w wątrobie (faza II detoksykacji, trawienie oraz  
transport tłuszczów oraz cholesterolu). Wcho-
dzi w skład tkanki nerwowej i osłonek nerwów 
(osłonki mielinowe) oraz acetylocholiny.

Niedobór choliny może również prowadzić do 
stłuszczenia wątroby. Poza tym może on po-
wodować nadmierne stężenie homocysteiny, 
która ma niekorzystny wpływ na serce. Cholina, 
wraz z kwasem foliowym oraz witaminami B6 
i B12, są w stanie obniżać poziom homocyste-
iny poprzez jej prawidłowy metabolizm.

Szczególną dbałość o przyjmowanie odpo-
wiedniej ilości choliny powinny zachować 
kobiety w ciąży i okresie karmienia. Powin-
ny one przyjmować dziennie min. 450 mg 
choliny (w porcji Lactacholinu zalecanej do 
spożycia w ciągu dnia jest 500 mg choliny).

Suplementowanie choliny zalecane jest 
szczególnie dla:
- starszych dzieci i nastolatków          
- osób powyżej 50 roku życia
- u osób regularnie spożywających większe 
   ilości alkoholu
- w czasie ciąży i laktacji

Lactacholin
Lactacholin zawiera:

- cholinę 

-  40% L-(+)-kwasu mlekowego

- wszystkie witaminy z grupy B

Składniki te są istotne dla:
- sprawnego metabolizmu – witaminy z grupy B, 
- pracy wątroby (trawienie tłuszczów) – cholina, 
- utrzymania kwaśnego pH jelit (kwas mlekowy).

Każda zalecana porcja dzienna Lactacholinu 
(2 x 3 ml) dostarcza 2800 mg L-(+)-kwasu mle-
kowego, 500 mg choliny, 100% zapotrzebo-
wania dziennego na witaminy B3, B5, B6, B12, 
biotynę i kwas foliowy oraz 200% zapotrzebo-
wania dziennego na witaminy B1 i B2.

Lactacholin nie zawiera cukru i produktów 
mlecznych. 
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pH balans w 95% składa się z naturalnych cytry-
nianów, które utrzymują równowagę mineralną 
organizmu. Proporcje składników pH balans są 
wzorowane na tych występujących w owocach i 
warzywach: niska zawartość sodu, dużo potasu, 
oraz wapnia i magnezu w naturalnej proporcji 
3:2. Potas i magnez są najważniejszymi jonami 
w gospodarce mineralnej. Cynk przyczynia się 
do równowagi kwasowo-zasadowej. 

Minerały zawarte w cytrynianach są ważne dla:
- utrzymania dobrego stanu kości i zębów  oraz 
prawidłowe funkcjonowanie enzymów tra-
wiennych (wapń), 
- utrzymania dobrego stanu włosów (cynk),
- funkcji układu nerwowego (magnez),
- utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi (potas).

Witaminy z grupy B 
korzystnie wpływają na pracę nerwów i psychi-
kę. Spełniają one istotną rolę, jako koenzymy 
biorące udział w wytwarzaniu energii i przy-
czyniają się do łagodzenia objawów wyczerpa-
nia i zmęczenia. Witaminy z grupy B są również 
odpowiedzialne za utrzymanie prawidłowego 
stanu skóry, błon śluzowych i układu odporno-
ściowego. Witamina B1 wspomaga prawidłowe 
funkcje serca i układu nerwowego oraz odgrywa 
kluczową rolę w metabolizmie energetycznym.

Prawoskrętny kwas mlekowy
stanowi 40% Lactacholinu. Utrzymuje lekko 
kwaśne środowisko jelita grubego. L(+)-kwas 
mlekowy w jelicie prowadzi do powstawania 
kwasu masłowego – głównego składnika od-
żywczego dla błony śluzowej jelita7. 

Zła dieta, brak ruchu i nadmiar stresu zakłóca-
ją naturalną równowagę w przemianie materii 
i bilansie kwasowo-zasadowym oraz powodują 

niedobory substancji mineralnych8. Dieta bo-
gata w białka zwierzęce a uboga w substancje 
mineralne z warzyw i owoców, wprowadza do 
organizmu dużą ilość metabolicznych kwasów 
moczowych. Białko zwierzęce rozkładane w jeli-
tach powoduje wytwarzanie  amoniaku (trujący 
gaz), który może obciążać wątrobę, działać ha-
mująco na wytwarzanie energii w komórkach 
oraz zaburzać równowagę kwasowo-zasadową 
organizmu. Ma on odczyn silnie zasadowy, co 
niekorzystnie wpływa na środowisko jelit, gdyż 
jelita mają odczyn lekko kwaśny i to właśnie 
substancje kwaśne neutralizują zasadowy amo-
niak wiążąc go w nieszkodliwą sól amonową. 
Dzięki temu nie przenika on do krwi i wątro-
ba nie musi go wychwytywać i neutralizować9. 
Ponadto odczyn zasadowy w jelicie grubym 
zwiększa obciążenie azotem i ryzyko raka jeli-
ta10. Dlatego polecane jest utrzymywanie lekko 
kwaśnego pH jelit, szczególnie osobom spoży-
wającym dużo białka zwierzęcego.

Co ważne, cytryniany występujące w pH balans 
nie zmieniają pH jelit. 

pH balans
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