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Wiemy, jak trudno jest znaleźć na rynku wiarygodne 
źródło składników ważnych dla zdrowia, w szczegól-
ności dla wegan i wegetarian. Dzięki innowacyjne-
mu podejściu oraz ciągłemu studiowaniu najnow-
szych wyników badań, stale powiększamy naszą 
ofertę i dostarczamy takie składniki w formie naj-
wyższej jakości bioaktywnych produktów. Wegań-
skie kwasy tłuszczowe DHA i EPA z alg, liposomalne 
żelazo lub witamina B12, kawy, które nie zakwaszają 
– to tylko kilka przykładów efektów naszej pracy. 

Firma Dr. Jacob’s została założona i jest prowa-
dzona przez doktorów medycyny. Nasze produkty 
wytwarzamy z najlepszej jakości składników natu-
ralnych. Są dobrze skomponowane, przebadane, 
standaryzowane i kontrolowane pod kątem bioak-
tywności składników kluczowych i pomocniczych. 

Filozofia firmy „primum nihil nocere” nakazuje by nie 
szkodzić nie tylko człowiekowi, ale także środowisku. 
Dlatego wszystkie produkty Dr. Jacob’s są odpowied-
nie dla wegetarian, wiele z nich także dla wegan. 

Broszura przedstawia wybrane produkty, które za-
wierają składniki ważne dla zdrowia, a o które szcze-
gólnie zadbać powinni weganie i wegetarianie. 

Zapotrzebowanie na te składniki wzrasta także 
wraz z wiekiem, w okresach zaburzonego wchła-
niania, przy intensywnym wysiłku fizycznym i umy-
słowym, okresach nadmiernego stresu.

Wiemy co jest ważne
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Zrównoważona dieta wegańska lub wegetariań-
ska jest korzystna dla zdrowia, a także dla śro-
dowiska. Jednakże samo przejście na taki sposób 
odżywiania jest tylko połową sukcesu, ponieważ 
stosowanie takiej diety, jak każdej innej, bez wie-
dzy może mieć także niekorzystne efekty. Można 
być weganinem lub wegetarianinem i nadal odży-
wiać się bardzo źle. 

Wegetarianie i weganie powinni zadbać o skład-
niki, które występują w pokarmie roślinnym w 
niewielkich ilościach. Oto najważniejsze z nich.

Witamina D – jest ważna dla odporności, zdrowia 
kości i zębów, przyswajania wapnia niezbędnego 
do wielu procesów życiowych. W produktach Dr. 
Jacob’s w kroplach jest pozyskiwana z lanoliny 
(wegetariańska). Wegańska D jest np. w produk-
tach: pH balans, pH balans GOLD, FizjoBalans. 

Witamina B12 – niezbędna do pracy układu ner-
wowego, funkcji psychologicznych i poznawczych, 
zdrowia psychicznego (profilaktyka depresji). 
W pożywieniu roślinnym jest jej niewiele i trzeba ją 
suplementować. Witamina B12 może być do pew-
nego stopnia wytwarzana przez bakterie jelitowe 
i  ważnym jest dbanie o ich właściwy stan poprzez 
dostarczanie im błonnika, substancji balastowych, 
kwasu mlekowego. Od czasu do czasu warto 
wzmocnić je spożywając produkty z bakteriami 
probiotycznymi (kiszone warzywa, probiotyki).

Witamina A – jest ważna dla prawidłowego widze-
nia, odporności, zdrowia skóry i błon śluzowych 
oraz metabolizmu żelaza. W pokarmie roślinnym 
(głównie warzywa o intensywnym kolorze żółtym, 
pomarańczowym lub czerwonym) występuje zwy-
kle jako prowitamina, z której organizm dopiero 
zbuduje właściwą witaminę A. 

Żelazo – jest ważne dla tworzenia hemoglobiny 
oraz krwinek czerwonych (przenoszenie tlenu do 
komórek), odporności, funkcji poznawczych (my-
ślenie, koncentracja i rozwój funkcji poznawczych 
u dzieci). Witamina C ułatwia przyswajanie żelaza. 
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Kwasy tłuszczowe Omega-3 DHA i EPA – praktycz-
nie nie występują w pokarmie roślinnym. Są ważne 
dla prawidłowych funkcji mózgu, widzenia i pracy 
serca. Obowiązkowe podczas ciąży i karmienia. 
Cholina – ważna dla wątroby i prawidłowego trawie-
nia tłuszczów. Pomaga w neutralizowaniu homocy-
steiny. W pożywieniu roślinnym jest jej niewiele.
Wapń – wbrew pozorom wegetarianie i weganie 
powinni suplementować wapń. Należy wybierać 
produkty złożone, zawierające inne składniki (ma-
gnez, potas) tak, jak występują one w pożywieniu, 
a także witaminę D. Najlepiej aby minerały takie 
były w formie cytrynianów, ponieważ nie będą po-
wodowały zmiany pH przewodu pokarmowego.
Kwas mlekowy – pomaga utrzymać prawidłowe, 
lekko kwaśne pH jelit, które jest naturalnym śro-
dowiskiem dla mikrobiomu jelit. Jest pokarmem 
dla bakterii jelitowych, które rozkładają go na kwas 
masłowy, pielęgnujący i odżywiający śluzówkę jelit. 
Cynk – jest go niewiele w pokarmach roślinnych. 
Ważny dla funkcji poznawczych, widzenia, odporno-
ści, płodności, metabolizmu kwasowo-zasadowego, 
węglowodanów, kwasów tłuszczowych i witaminy A, 
syntezy DNA, zdrowia skóry, włosów, paznokci i kości.
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Witamina B 12 
Witamina B12 jest bardzo ważna dla funkcjonowa-
nia nerwów i wytwarzania energii w komórkach. 
Bierze udział w podziałach komórek oraz tworzeniu 
DNA i RNA. Jest także konieczna do wytworzenia 
osłonek mielinowych neuronów oraz produkcji 
neuroprzekaźników. Bierze również udział w trawie-
niu komórkowym węglowodanów, białek i tłusz-
czów. Poprawia apetyt i ułatwia przemianę żelaza. 
Jest potrzebna do produkcji czerwonych krwinek. 
Witamina B12 jest ważna dla dobrej pamięci, kon-
centracji oraz zdolności poznawczych (uczenie się). 
W każdym wieku jest ona niezbędna do zachowa-
nia zdrowia psychicznego i sprawności umysłowej. 

W pożywieniu jest jej niewiele. Mże być ona wytwa-
rzana przez bakterie jelitowe (jeżeli są one w odpo-
wedniej kondycji). 

Niedobór witaminy B12

Zaledwie kilkanaście procent osób ma prawidłowy 
poziom witaminy B12 we krwi. Niedobory mają 
zwykle osoby z niewłaściwą florą bakteryjną jelit 
(np. często stosujące antybiotyki) lub jedzące mało 
pokarmów odżywiających te bakterie  (szczególnie 
błonnik). Jedną z najczęstszych przyczyn niedo-
boru B12 są choroby autoimmunologiczne. Poziom 
B12 można sprawdzić prostym badaniem krwi.  

Niedobór B12 wywołuje różne rodzaje objawów. 
Powstają one w długim czasie, kiedy stopniowo 
wyczerpują się zapasy B12. Dlatego często nie są 
łączone z niedoborem B12. Najgroźniejszymi są te 
ze strony:

- układu krwiotwórczego: 
- bolesne zajady w kącikach ust
- osłabienie, niekiedy anemia, 

- układu pokarmowego:
- utrata smaku i apetytu, chudnięcie, 
- chroniczne zmęczenie i brak siły,
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- układu nerwowego: 
- mrowienie w rękach i nogach, 
- osłabienie wzroku, 
- zaburzenia równowagi i chodu, 
- utrata czucia głębokiego, 

- zaburzenia psychiczne:
- stany depresyjne,
- ciągłe poczucie niepokoju,
- zmiany osobowości, zachowania,
- łagodne zaburzenia pamięci,
- zaburzenia poznawcze (nawet do demencji).

Suplementowanie B12 

Ze względu na małą ilość witaminy B12 w pożywie-
niu oraz częste trudności z jej wchłanianiem, suple-
mentacja B12 jest polecana praktycznie dla każdego. 
Szczególnie powinni o nią zadbać weganie i wege-
tarianie, osoby po 50 roku życia, kobiety w ciąży 
i podczas laktacji, osoby ze słabym wchłanianiem 
witaminy B12, nadużywający alkoholu. 

Jaką witaminę B12 wybrać

Najlepszą formą witaminy B12 jest metylokobala-
mina lub hydroksykobalamina (mniej korzystną 
formą B12 jest cyjanokobalamina). 

Wchłanianie B12 z przewodu pokarmowego zależy 
od tego, czy żołądek wytwarza czynnik Catle’a. Jeżeli 
go nie ma, B12 jest niszczona przez kwas żołądkowy. 
Dlatego najlepiej jest stosować produkt, który 
zapewnia wchłanianie B12 już w ustach. 

Ile B12 należy spożywać dziennie

Dzienna jej porcja dla osób z prawidłowym pozio-
mem B12 to 2,5 – 5 µg. Ze względu na trudności 
z przyswajaniem B12 zaleca się dzienne spożywanie  
nawet 500 µg. Zostało to potwierdzone przez Euro-
pejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności.

Osoby z niedoborem powinny przyjmować por-
cje nawet większe niż 500 µg, aż do wyrównania 
poziomu B12 we krwi. 
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*  większość B12 dostępnej na rynku pochodzi z Chin

B12 Active!  suplement diety
Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: tabletka.

Zawartość w: tabletce* % RWS**
Witamina B12 100  µg 4 000 %
Krzem 5  µg -

*  porcja dzienna; **  referencyjne wartości spożycia

120 porcji

30 g
120 tabletek

B12 Active!
Wegańska B12 w najczystszej, w pełni 
bioaktywnej postaci

 ü  Aż 100 µg B12 metylokobalaminy w tabletce 
podjęzykowej (B12 wchłaniana już w ustach)

 ü  Pełna przyswajalność! Metylokobalamina 
natychmiast metabolizowana przez organizm 

 ü  B12 wytwarzane w laboratoriach europejskich*

Witamina B12 w formie praktycznych oraz smacznych 
tabletek do ssania (wchłania się już w ustach). Zawiera 
wysoką ale bardzo bezpieczną porcję dzienną witaminy. 
Świetnie nadaje się zarówno do podtrzymania prawi-
dłowego poziomu witaminy B12 w organizmie, jak i do 
szybkiego i skutecznego uzupełnienia jej niedoboru.

Dla układu odpornościowego, nerwowego, metabolizmu 
energetycznego, funkcji poznawczych. 



9

500 lub 1250 
porcji

Zawartość w kropli: kropli RWS**
Fosfolipidy 5 mg -
Witamina B12 50 µg 2000 %*
w tym: metylokobalamina 25 µg 1000 %*
             hydroksykobalamina 25 µg 1000 %*

*  porcja dzienna; **  referencyjne wartości spożycia

Witamina B12 połączona w kompleksie fosfolipidowym 
(liposomalna), co znacząco zwiększa jej stabilność oraz 
przyswajalność. Fosfolipidy (tłuszcze) bardzo ułatwiają 
przenikanie witaminy B12 przez ściany komórkowe. Kro-
ple podjęzykowe – 100% wchłaniania w ustach.

Dla układu odpornościowego, nerwowego, metabolizmu 
energetycznego, funkcji poznawczych. 

B12 Fosfolipidy FORTE
Wegańska, liposomalna, w pełni 
bioaktywna witamina B12

 ü  50 µg liposomalnej metylo- i hydroksykobalaminy 
w kropli (precyzyjne porcjowanie)

 ü  100% przyswajalności – B12 wchłaniana już             
w ustach i jest natychmiast metabolizowana

 ü  B12 wytwarzane w laboratoriach europejskich*

20 lub 50 ml

B12 Fosfolipidy FORTE  suplement diety
Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: kropla pod język. 

* większość witaminy B12 dostępnej na rynku pochodzi z Chin
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ReiChi Cafe
Kremowa przyjemność z kawą, 
witaminą B12, grzybkiem reishi i kokosem

Zawartość w: Filiżance***
Wartość 
energetyczna

88 kJ / 
21 kcal (1 %*)

Tłuszcz 1,1 g (1,5 %*)
– w tym NKT# 0,9 g (4,7 %*)
Węglowodany 2,3 g (0,9 %*)
– w tym cukier 0,6 g (0,7 %*)
Białko 0,3 g (0,7 %*)
Sól 0,01 g (0,1 %*)
Magnez 40 mg (10,7 %**)
Witamina B12 2,5 μg (100 %**)
Grzyb Reishi 0,7 g

*Referencyjne wartości spożycia dla osób 
dorosłych przy diecie (8400 kJ/2000 kcal); 

**RWS = referencyjne wartości spożycia 
dziennego; ***  filiżanka: 5 g proszku + 
125 ml wody; #nasycone kwasy tłuszczowe.

ReiChi Cafe 
środek spożywczy 

Napój w proszku z grzyb-
kiem reishi, kawą, kokosem, 
aromatycznymi ekstraktami 
roślinnymi, magnezem oraz 
witaminą B12.

Sposób użycia: 5g ReiChi Cafe 
(2 łyżeczki) rozpuścić w ok. 130 
ml gorącej (nie wrzącej) wody, 
w razie potrzeby dosłodzić, 
dodać ok. 30 ml mleka, najlepiej 
roślinnego (kokosowego, sojo-
wego, owsianego, itp.), dobrze 
wymieszać (spieniaczem). 

75 mg kofeiny w porcji.

36 / 80 porcji

Suplementacja witaminy B12 może odbywać się także po-
przez picie smacznej i zdrowej kawy ReiChi Cafe. Jej se-
kretem jest specjalny skład, który łączy w sobie doskonale 
lekką goryczkę grzybka reishi, kawy espresso, guarany 
i żeń-szenia z kremowym muśnięciem mleka kokosowego. 
Filiżanka ReiChi Cafe to dzienna porcja witaminy B12! 

 ü  Pyszna kawa, która nie zakwasza
 ü  100% dziennej porcji B12 w filiżance kawy
 ü  Z magnezem i grzybkiem reishi

180 / 400 g
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Baton Zasadowy Dr. Jacob’s
Sycąca i zdrowa przekąska
Mały, lecz pełnowartościowy, smaczny posiłek bogaty 
w składniki odżywcze. Daje poczucie nasycenia, gdyż 
zawiera białko z migdałów i błonnik, ale ma jedynie 133 
kcal. Bogaty w minerały organiczne: magnez, potas, cynk 
oraz witaminę B12. Znajdziesz w nim także witalizujące 
polifenole z granatu, aronię i flawonole kakaowe. 

Kawy Chi-Cafe
Przyjemność i zdrowie
Chi (czyt. „czi”) oznacza w Chinach energię życia. Kawy 
Chi-Cafe, poza przyjemnym i długotrwałym pobudze-
niem, sprzyjają witalności, służą koncentracji, korzystnie 
wpływają na serce, układ trawienny, nerwowy i kostny. 
Zawierają błonnik i roślinne ekstrakty 
witalne (granat, żeń-szeń, grzybek 
reishi, kokos, przyprawy, itp.). 
Filiżanka Chi-Cafe ma tyle 
minerałów zasadowych co 
100g warzyw. Zwykła kawa 
zakwasza – wypłukuje
magnez i wapń. Kawy 
Chi-Cafe wręcz od-
wrotnie, są ich 
źródłem!

Zawartość w 45 g (porcja)

Wartość energetyczna 557 kJ/133 kcal Białko 5,9 g

Tłuszcz 1,7 g Sól 0,06 g

- w tym NKT** 0,6 g Potas 800 mg (40 %*)

Węglowodany 20,9 g Magnez 225 mg (60 %*)

- w tym cukier 18,7 g Cynk 2 mg (20 %*)

Błonnik 4,6 g Witamina B12 2,5 µg (100 %*)
* referencyjne wartości spożycia dziennego (RWS), ** nasycone kwasy tłuszczowe.

Baton Zasadowy środek spożywczy 

45 g
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Żelazo liposomane
Dla witalności i transportu tlenu

 ü Żelazo + fosfolipidy dla doskonałej biodostępności
 ü Z witaminami C i B2 dla dobrego wchłaniania oraz    

      metabolizmu żelaza

Żelazo liposomalne  suplement diety
Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: płaska miarka pod język i roz-
prowadzona w ustach lub zmieszana z musli, sokiem, wodą.

1 porcja (0,64 g); 2 2 porcje (1,28 g; porcja dzienna); 3 RWS (referencyjne 
wartości spożycia).

Zawartość w: miarce 1 2 miarkach 2

Żelazo 8 mg (57 %3) 16 mg (114 %3)
Witamina C 16 mg (20 %3) 32 mg (40 %3)
Witamina B2 0,7 mg (50 %3) 1,4 mg (100 %3)

Żelazo jest ważne dla tworzenia czerwonych krwinek 
i hemoglobiny, dzięki którym możliwy jest transport 
tlenu potrzebnego do spalania pokarmów i wytwarzania 
energii w komórkach. Jest ono ważne dla pracy układu 
odpornościowego a także wspomagania procesów 
poznawczych (myślenie, koncentracja) i rozwoju funkcji 
poznawczych u dzieci.

Żelazo liposomalne Dr. Jacob‘s ma przyjemny smak 
owocu mango (bez metalicznego posmaku). Doskonale 
się wchłania i jest bardzo dobrze tolerowane przez żołą-
dek i jelita.

Witamina C, zawarta w Żelazie liposomalnym, zwiększa 
wchłanianie żelaza i wzmacnia odporność, a witamina B2 
wspiera prawidłowy metabolizm żelaza.

Porcja produktu zawiera aż 8 mg żelaza (57% zalecanego 
spożycia dziennego).

64 g
100 porcji



13

88 porcji

150 g

Witamina C Fosfolipidy
Bioaktywna witamina C z owocu dzikiej 
róży w kompleksie fosfolipidowym

 ü  Porcja zawiera aż 200 mg naturalnej witaminy C     
z dzikiej róży i wiśni acerola

 ü  Połączenie witaminy C z fosfolipidami tworzy 
liposomalną witaminę C, która wchłania się już     
w ustach i łatwo przenika do komórek

 ü  Witamina C i cynk dla odporności i wytwarzania 
kolagenu

Kompleks Witamina C – Cynk – Fosfolipidy

Naturalna witamina C z dzikiej róży i wiśni acerola w 
połączeniu z fosfolipidami ze słonecznika tworzą natu-
ralną matrycę liposomalną, w której witamina C oraz 
cynk mogą wykazać pełnię swego działania.

Połączenie takie znacząco zwiększa bioaktywność skład-
ników i efektywność ich wykorzystania przez organizm.

Witamina C Fosfolipidy  suplement diety
Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: 1-2 miarki bezpośrednio do ust 
lub zmieszane z musli, smoothie, sokiem, wodą.

Zawartość w: 1 porcji ** 2 porcjach **

Witamina C 200 mg (250 %*) 400 mg (500 %*)

Cynk 2 mg (20 %*) 4 mg (40 %*)

Owoc dzikiej róży – proszek 1 g 2 g

Fosfolipidy 0,2 g 0,4 g

Krzem 5 mg 10 mg

*   Referencyjne wartości spożycia (RWS); ** Porcja = 1,7 g (miarka), 2 porcje = 
3,4 g (2 miarki; porcja dzienna).
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Q10 Synergia zawiera wysokiej jakości koenzym Q10 
(z Japonii), ryboflawinę, taurynę i L-karnitynę. Zdolność 
do wytwarzania koenzymu Q10 spada wraz z wiekiem. 
Warto go suplementować, szczególnie ze składnikami, 
z którymi tworzy efekt synergii. Składniki produktu Q10 
Synergia są ważne dla: wytwarzania energii w komór-
kach i redukcji zmęczenia, funkcji układu nerwowego, 
prawidłowego widzenia, utrzymania zdrowia skóry i błon 
śluzowych, prawidłowych podziałów komórek.

Q10 Synergia
Dla metabolizmu energetycznego, wzroku, 
błon śluzowych

 ü  Witaminy z grupy B, luteina, tauryna i L-karnityna

 ü  Najwyższej jakości koenzym Q10

Q10 Synergia  suplement diety
Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: 1 płaska miarka. Wsypać do ust, 
rozprowadzić w jamie ustnej językiem, odczekać aż produkt zostanie wchło-
nięty przez błony śluzowe. 

80 g
100 porcji

Zawartość w: 1 miarka (800 mg)* % RWS**

Koenzym Q10 50 mg –
Witamina B2 4,2 mg 300 %
Niacyna (B3) 16 mg EN*** 100 %
Witamina B12 7,5 µg 300 %
Tauryna 230 mg –
L-karnityna 50 mg –
Lecytyna 93 mg –
Krzem 16 mg –
Luteina 5 mg –
 *1 porcja dzienna; ** Referencyjne wartości spożycia (RWS); 
 *** EN = ekwiwalent niacyny
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Lactirelle
Orzeźwienie ciała i umysłu

 ü   Prawoskrętny kwas mlekowy

 ü Żelazo, potas i witamina B1 
 ü Smaczny, orzeźwiający napój

20 porcji

Lactirelle suplement diety
Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: 1–2 razy dziennie 5ml Lactirelle 
rozcieńczyć w 250-400 ml wody mineralnej. Pić z posiłkiem.
Uwaga: w przypadku zaburzeń gospodarki potasowej spowodowanej 
lekami, hiperkaliemii, zasadowicy, niewydolności wątroby lub nerek – sto-
sować po konsultacji z lekarzem.

Zawartość w: 1 porcji** 2 porcjach**

Potas 600 mg (30 %*) 1200 mg (60 %*)
Żelazo 2,1 mg (15 %*) 4,2 mg (30 %*)
Witamina B1 0,42 mg (38 %*) 0,84 mg (76 %*)
Witamina B12 1,5 μg (60 %*) 3 μg (120 %*)
L-(+)-kwas mlekowy 2,4 g 4,8 g

* % referencyjnych wartości spożycia (RWS). ** 5 ml w 200 ml 
wody; 2 × 5 ml w 200 ml wody (porcja dzienna).

Lactirelle to zdrowe i pyszne orzeźwienie na każdy dzień. 
Koncentrat pozwala na uzyskanie 20 porcji (ok. 8 litrów)  
owocowo-kwaskowatego napoju. 

Lactirelle zawiera prawoskrętny kwas mlekowy, który 
korzystnie wpływa na florę bakteryjną i pH jelit. Zawiera 
żelazo, ważne dla tworzenia krwinek czerwonych, trans-
portu tlenu i odporności. Ma także aromatyczne wyciągi 
z czarnej porzeczki, korzenia róży i kwiatów czarnego bzu, 
potas, dla prawidłowego ciśnienia krwi i witaminę B1 dla 
funkcji serca i witaminę B12 dla odporności i energii.

100 ml
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 ü  Świetna cena i duża wydajność – aż 600 porcji
 ü D3 pozyskana z lanoliny z wełny owczej
 ü  Pełna biodostępność – D3 już rozpuszczona w oleju
 ü  Produkt najwyższej jakości, standaryzowany
 ü  Długa stabilność dzięki naturalnej witaminie E

20 ml

Witamina słońca D3 / FORTE
Słońce w kroplach przez cały rok

Zawartość w kropli: Witamina słońca D3 Witamina słońca D3 FORTE

Witamina D 20 µg / 800 j.m. (400%)* 50 µg / 2000 j.m. (1000%)*

* % referencyjnych wartości spożycia dziennego

Witamina słońca D3  suplement diety
Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: powyżej roku życia – kropla na 
łyżeczce lub wprost do ust. U niemowląt stosować po konsultacji z lekarzem.

Witamina słońca D3 FORTE  suplement diety
Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: powyżej 11 roku życia – kropla 
na łyżeczce lub wprost do ust.

Naturalna witamina D3 (z lanoliny) dla silnego układu 
odpornościowego, zdrowych kości i zębów, rozwoju 
kości u dzieci, przyswajania wapnia.

Witaminy Dr. Jacob’s mają formę kropli podjęzykowych, 
dzięki czemu wchłaniają się już w ustach i przechodzą 
do krwiobiegu. 

Wegańską witaminę D3 znajdziesz na następujących 
produktach Dr. Jacob’s: pH balans, pH balans Plus, pH 
balans GOLD oraz FizjoBalans. 

600 porcji
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A, D3, E, K2 Dobry zestaw witamin dla silnej odporności. 

Witamina A dla: funkcjonowania układu odpornościo-
wego, zachowania zdrowej skóry, prawidłowego stanu 
błon śluzowych, metabolizmu żelaza, prawidłowego 
widzenia. Witamina D3 dla: układu odpornościowego, 
przyswajania wapnia, zdrowych kości i zębów, funkcji 
mięśni. Witamina E dla: ochrony komórek przed stresem 
oksydacyjnym i spowalniania procesów starzenia. 
Witamina K2 MK-7 dla: prawidłowej krzepliwości krwi, 
zdrowych kości oraz zębów.

600 porcji

Witamina ADEK  suplement diety
Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: 1-2 krople lub wprost do ust.
Uwaga: osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe (antagonistów wita-
miny K, jak antykoagulant typu kumaryny) powinny skonsultować przyj-
mowanie produktu z lekarzem!

Zawartość w: kropli 2 kroplach

Witamina A 240 µg / 800 j.m.1 (30%) 3 480 µg / 1600 j.m.1 (60%) 3

Witamina D 20 µg / 800 j.m. (400%) 3 40 µg / 1600 j.m. (800%) 3

Witamina E 4 mg 2 (33%) 3 8 mg 2 (66%) 3

Witamina K 20 µg (26,5%) 3 40 µg (53%) 3
1 ekwiwalent retinolu; 2 ekwiwalent tokoferolu; 3 % referencyjnych wartości 
spożycia.

Witamina ADEK
Współdziałanie czterech witamin

 ü  Cztery witaminy rozpuszczalne w tłuszczach

 ü Szerokie spektrum działania

 ü  Optymalna biodostępność: wchłaniają się w ustach

20 ml



18

 ü   Witaminy D3 + K2 MK-7 w świetnej cenie

 ü  Optymalna biodostępność: witaminy już 
rozpuszczone w oleju

 ü  Witamina K2 w postaci długołańcuchowego 
menachinonu-7 (MK-7) z olejków eterycznych

20 ml

Witamina D3K2 / FORTE
Podwójna siła witamin dla kości i układu 
odpornościowego

Naturalna witamina D3 (z lanoliny) oraz K2 MK-7 
(z roślinnych olejków eterycznych) dla silnego układu 
odpornościowego, zdrowych kości i zębów, rozwoju 
kości u dzieci, przyswajania i wykorzystania wapnia.

Połączenie D3 i K2 korzystnie wpływa na działanie oby-
dwóch witamin. Polecane jest szczególnie przy inten-
sywnej suplementacji witaminy D3, szczególnie u osób 
po 50 roku życia. 

Zawartość w kropli: Witamina D3K2 Witamina D3K2 FORTE

Witamina D 20 µg / 800 j.m. (400%)* 50 µg / 2000 j.m. (1000%)*
Witamina K 20 µg (27%)* 50 µg (67%)*
* % referencyjnej wartości spożycia dziennego

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia:

Witamina D3K2  suplement diety: 2 krople; dzieci do 15 roku życia: kropla.
Witamina D3K2 FORTE  suplement diety: kropla. Stosowanie u dzieci do 
11 roku życia należy skonsultować z lekarzem.

Uwaga: osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe (antagonistów witaminy 
K, jak antykoagulant typu kumaryny) powinny skonsultować przyjmowanie 
produktu z lekarzem!

600 porcji
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66 porcji

100 ml

Zawartość w: 1 × 1,5 ml 2 × 1,5 ml

Cholina 125 mg 250 mg
Witamina B1 0,41 mg (38 %*) 0,83 mg (75 %*)
Witamina B2 0,53 mg (38 %*) 1,1 mg (75 %*)
Niacyna 4 mg EN (25 %*) 8 mg EN (50 %*)
Witamina B6 0,25 mg (18 %*) 0,5 mg (36 %*)
Witamina B12 1,25 μg (50 %*) 2,5 μg (100 %*)
L-(+)-kwas mlekowy 700 mg 1400 mg
*Referencyjne wartości spożycia; EN = ekwiwalent niacyny.

Lactacholin suplement diety
Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: 1-2 razy dziennie 1,5 ml 
rozcieńczone w 300 ml wody lub soku. Pić do posiłku. Nie stosować przy 
niewydolności wątroby i nadwrażliwości żołądka na kwasy. 

Cholina jest ważna dla pracy wątroby, trawienia tłusz-
czów, budowania układu nerwowego. Prawoskrętny 
L-(+)-kwas mlekowy odżywia bakterie jelitowe i wspo-
maga prawidłowe pH jelit. Witaminy z grupy B dla: meta-
bolizmu homocysteiny, wytwarzania energii, układu 
nerwowego i funkcji psychologicznych, zdrowia skóry 
i błon śluzowych, funkcji serca, odporności.

Lactacholin
Cholina, witaminy z grupy B i kwas 
mlekowy dla układu nerwowego, jelit, 
wątroby, metabolizmu tłuszczów

 ü  Bogate źródło choliny – aż 500 mg w porcji!
 ü  Witaminy z grupy B dla nerwów i energii
 ü  40% prawoskrętnego kwasu mlekowego dla 

prawidłowego pH jelit i odżywienia flory jelitowej



VitaColon
Zdrowe jelita i ich flora bakteryjna

 ü  Prawoskrętny kwas mlekowy dla pH jelit
 ü  Topinamburu dla odżywienia bakterii
 ü  Koncentrat z owoców aronii dla regeneracji
 ü  Czarny bez, róża i amla dla witalności
 ü  Mieszanka ziół dla pracy jelit 

Przyjmowanie prebiotyku* kwasu mlekowego VitaColon 
bardzo korzystnie wpływa na florę jelitową (chroni przed 
rozwojem bakterii gnilnych i grzybów, które są źródłem 
wielu toksyn), pomaga utrzymać naturalne, lekko kwaśne 
pH jelit, niezbędne dla bakterii jelitowych, i aktywnie wspo-
maga przemianę materii. Pielęgnuje i odżywia błonę śluzową 
jelit. Dzięki temu sprzyja regulacji funkcji jelit, prawidłowemu 
trawieniu oraz wypróżnianiu. 

25-50 porcji

500 ml
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VitaColon  suplement diety
Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: przez tydzień – 10 ml dziennie 
rozcieńczone w 250 ml soku lub wody, od 2 tygodnia – 20 ml dziennie.
Nie stosować przy: alkalozie, hiperglikemii, niewydolności nerek, 
nietolerancji fruktozy. 

Zawartość w: 100 ml 10 ml #

Witamina C 160 mg (200 %*) 16 mg (20 %*)

L-(+)-kwas mlekowy 14 g 1,4 g
# jedna porcja * Referencyjne wartości spożycia.
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Kwasy DHA i EPA
DHA (kwas dokozaheksaenowy) i EPA (kwas eikoza-
pentaenowy) to bardzo ważne dla zdrowia długołań-
cuchowe kwasy omega-3. Są one jednymi z podsta-
wowych elementów budulcowych każdej komórki 
ciała – niezbędne do budowy błon komórkowych, 
komórek nerwowych (m.in. mózgu i oczu), ważne 
dla gospodarki tłuszczowej (obniżanie poziomu 
cholesterolu LDL i trójglicerydów, podwyższanie  
korzystnego cholesterolu HDL), rozrzedzają krew, 
przeciwdziałają zakrzepom, korzystnie wpływają na 
ciśnienie krwi. Poprawiają elastyczność naczyń krwio-
nośnych (w tym mózgowych). 

Bardzo ważną ich cechą jest oddziaływanie na 
mózg – zwiększają efektywność jego pracy (ważne 
szczególnie dla uczących się i osób starszych) oraz 
są ważne dla profilaktyki wczesnej rozwoju chorób 
neurodegeneracyjnych (m.in. Alzheimer, Parkinson, 
stwardnienie rozsiane).

Objawy niedoboru: suchość skóry; choroby oczu; 
chroniczne zmęczenie; problemy z pamięcią; cho-
roby serca, zaburzenia krążenia i nastroju, depresja.

DHA i EPA praktycznie nie są wytwarzane przez 
organizm i muszą być dostarczane z pożywieniem 
lub suplementami. DHA i EPA są pozyskiwane zwykle 
z tłuszczu z odpadów przy przetwarzaniu ryb. Pro-
ponowane przez nas kwasy DHA i EPA pozyskane są 
z alg Schizochytrium (mikroskopijne rośliny wodne 
– to z nich ryby pozyskują te kwasy). Algi są hodo-
wane w ekologicznie czystych zbiornikach, co chroni 
przed ewentualnym zanieczyszczeniem metalami 
ciężkimi, które mogą występować w rybach.
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Kwasy tłuszczowe Omega-3 DHA i EPA są bardzo ważne 
dla zdrowia i muszą być pozyskiwane z pożywienia. 
Wspomagają one funkcje układu odpornościowego oraz 
hamują nadmierną produkcję niektórych cytokin, 
przez co mają wpływ na reakcje zapalne. 

Ponadto są ważne dla utrzymania prawidłowych funk-
cji mózgu i dobrego widzenia, czynności serca, wspoma-
gają procesy uczenia się, sprzyjają koncentracji i pamięci. 

Spożywanie DHA (min. 200 mg dziennie) w okresie 
ciąży i karmienia piersią jest ważne dla rozwoju układu 
nerwowego dziecka (funkcje psychoruchowe i intelek-
tualne) oraz prawidłowego rozwoju i funkcjonowania 
jego narządu wzroku.

DHA-EPA  suplement diety
Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: kapsułka wraz z posiłkiem.

Zawartość w: kapsułce * 2 kapsułkach *

Kwas DHA 1 167 mg 333 mg

Kwas EPA 2 83 mg 167 mg

* kapsułka = porcja; 2 kapsułki = 2 porcje (porcja dzienna); 
1 kwas dokozaheksaenowy; 2 kwas eikozapentaenowy.

DHA-EPA 
Kwasy tłuszczowe Omega-3

 ü  Wegańskie DHA i EPA z mikroalg
 ü  Z czystych ekologicznie akwenów
 ü Niezbędne składniki budulcowe

60 porcji

60 kapsułek
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Zawartość w: 5 ml1 10 ml2

Witamina E 36 mg3 (300 %4) 72 mg3 (600 %4)
Kwas DHA 170 mg 340 mg
Kwas EPA 85 mg 170 mg

1 porcja; 2 dwie porcje (porcja dzienna); 3 Referencyjne wartości 
spożycia (RWS); 4 ekwiwalent D-α-tokoferolu.

Oliwa zawierająca kwasy tłuszczowe Omega-3 DHA 
i EPA oraz mieszankę naturalnych tokoferoli (witamina 
E). 5 ml produktu zawiera ok. 90 mg naturalnych tokofe-
roli (ekwiwalent 36 mg witaminy E) oraz 255 mg kwasów 
tłuszczowych DHA i EPA. Szczególną cechą produktu jest 
połączenie wszystkich rodzajów naturalnych tokoferoli, 
z których ok. 50% stanowi gamma-tokoferol.

Witamina E (mieszanka tokoferoli) wspomaga pracę 
układu odpornościowego poprzez chronienie komórek 
przed stresem oksydacyjnym – działaniem wolnych rod-
ników tlenowych, które są jedną z głównych przyczyn 
starzenia się komórek. 

DHA-EPA + Witamina E  suplement diety
Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: 5 - 10 ml z sałatami, surówkami.

DHA-EPA + Witamina E 
Oliwa z Omega-3 i tokoferolami

 ü  Duża porcja DHA i EPA z mikroalg
 ü  Mieszanka tokoferoli roślinnych
 ü Oliwa z pierwszego tłoczenia na zimno

25-50 porcji

250 ml
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Regenerat imun 
Dla odżywienia i pielęgnacji błony 
śluzowej jelit i odporności

 ü  Kompleks składników odżywczych do błony śluzo-
wej jelit i układu odpornościowego

 ü  Kwasy omega-3, białka oraz wybrane aminokwasy
 ü Z kurkumą i fosfolipidami (lecytyna)
 ü  Odpowiedni przy nietolerancjach pokarmowych

Regenerat imun  suplement diety
Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: czubata miarka (16g) rozpusz-
czona w około 100 ml wody, soku roślinnego lub napoju sojowego.

Błona jelit bierze udział nieprzerwanie w procesach 
trawienia i przyswajania pokarmów oraz obrony 
przed patogenami. Podlega nieustannej regeneracji 
i potrzebuje dużych ilości składników odżywczych. 
Regenerat imun zawiera bogactwo takich substancji: 
dużą porcję kwasów tłuszczowych omega-3, witaminę 
D, A, E i C, oraz osiem witamin z grupy B, w tym B12. 
Zawiera łatwoprzyswajalne białka i wybrane aminokwasy, 
lecytynę, mikroelementy oraz pierwiastki śladowe, 
a także wyciągi roślinne, zwłaszcza kurkuminoidy. 

Składniki dla odżywienia błony śluzowej, odporności, 
uzupełnienia składników ważnych dla zdrowia oraz przy 
zespole jelita drażliwego bądź nieszczelnego.
Tabela wartości składników odżywczych oraz aminokwasów jest 
zbyt obszerna, by tu się zmieścić. Jest ona w opisie produktu na 
stronie DrJacobs.pl. Skład produktu – na ostatnich stronach.

20 porcji
320 g
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Z AminoBase przyrządzisz różne pełnowartościowe oraz 
łatwoprzyswajalne dania. Porcja AminoBase zawiera 
wszystkie niezbędne aminokwasy, węglowodany 
złożone, błonnik, kwasy tłuszczowe, witaminy i minerały. 

Jest to produkt stworzony z myślą o osobach, które 
potrzebują dużej porcji składników odżywczych, a także:

�  z niedoborami powstałymi w skutek nieprawidłowego 
odżywiania się, postów, głodówek, chorób,

�  przy zwiększonym zapotrzebowaniu w trakcie i po 
chorobie, 

�  dla seniorów i osób ze słabym trawieniem lub 
wchłanianiem.

Tabele wartości składników odżywczych oraz aminokwasów 
są zbyt obszerne, by tu się zmieścić. Są one w opisie produktu 
na stronie DrJacobs.pl. Skład produktu – na ostatnich stronach.

8 - 16 porcji

AminoBase  suplement diety
Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: 43 g (4–5 miarek) dobrze 
rozmieszać w 200 ml napoju sojowego. Osłodzić do smaku np. ksylitolem. 
Przepisy na ciepłe i zimne dania z AminoBase na DrJacobs.pl

AminoBase 
Łatwoprzyswajalne składniki dla pełnego 
odżywienia, wzmocnienia i odporności

 ü   Pełnowartościowy, łatwoprzyswajalny posiłek dla 
uzupełnienia białek, witamin i minerałów

 ü Pełny skład aminokwasów z roślin
 ü   Do przyrządzania na wiele sposobów i smaków – 

jako koktajl, zupa, mus

345 g
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FizjoBalans
Proszek zasadowy dla balansu pH,
kości, stawów, ścięgien i mięśni

 ü  Bogate źródło cytrynianów
 ü  Glukozamina z warzyw dla sprawnych stawów

 ü  Witaminy B1, C, D oraz potas i cynk dla pełnej 
przyswajalności minerałów

Mieszanka łatwoprzyswajalnych naturalnych cytrynia-
nów, mleczanu, glukozaminy z warzyw, wegańskiej 
witaminy D oraz składników dla zdrowia kości, stawów 
i mięśni. Glukozamina, minerały organiczne oraz wita-
miny D i C sprzyjają tworzeniu kolagenu dla budowy 
chrząstek i stawów. 

Cytryniany wspomagają prawidłowy balans pH organi-
zmu, stawy i kości oraz funkcjonowanie mięśni. Produkt 
polecany w szczególności uprawiającym sport, wysiłek 
fizyczny, zestresowanym oraz osobom po 50 roku życia.

300 g
25–50 porcji

FizjoBalans  suplement diety
Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: 1-2 razy dziennie 1 miarka 
(6 g) rozpuszczona w 300 ml wody lub soku. 
Przy zaburzeniach metabolizmu potasu, hiperkaliemii, niewydolności 
nerek, zasadowicy – stosować tylko po konsultacji z lekarzem.

Zawartość w: porcji 1  / % RWS 2

potas 640 mg / 32 % witamina B1 0,4 mg / 36 %

wapń 230 mg / 29 % witamina D 2,5 µg / 50 %

magnez 180 mg / 48 % krzem 20 mg / -

cynk 2,5 mg / 25 % glukozamina 400 mg / -

witamina C 120 mg / 150 %
1 6 g = porcja; 2  referencyjne wartości spożycia.
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Pomiar wartości pH moczu daje możliwość ustalenia ogól-
nej sytuacji metabolicznej i sprawdzenia, czy z pożywienia 
wchłaniana jest wystarczająca ilość elementów zasadowych 
(Welch et al., 2007). Pozwala także sprawdzić czy nerki 
i wątroba prawidłowo oczyszczają organizm z kwasów.

Pomiar jest prosty. Wystarczy zwilżyć moczem pole wskaź-
nika na papierku. Zmienia ono kolor, który należy porównać 
ze skalą i odczytać wartość pH. Ważne jest aby pH mierzyć 
bardzo czułymi papierkami lakmusowymi, które wskazują 
wartości np. co 0,2 stopnia pH, a nie co 1 stopień. 

Jednorazowy pomiar nie jest wystarczający i może łatwo 
wprowadzić w błąd. Dla określenia indywidualnego 
profilu kwasowo-zasadowego powinno się dokonywać 
ok. 5–6 pomiarów dziennie przez 3–6 dni. Wyniki należy 
wpisać do diagramu i narysować krzywą.

Papierki lakmusowe
Zakres pomiarowy pH 5,6–8,0, dokładność do 0,2 stopnia pH. Zestaw w 
formie broszurki: 33 lub 120 papierków, instrukcja stosowania i tabela do 
nanoszenia wyników, próbki produktów działających zasadowo.

Papierki lakmusowe Dr. Jacob’s 
Badanie balansu kwasowo-zasadowego 
organizmu oraz sprawności nerek i wątroby

 ü   Łatwe i dyskretne badanie stanu balansu kwasowo-
-zasadowego poprzez pomiar pH moczu

 ü Instrukcja z przykładowymi interpretacjami wyników

33 lub 120 pomiarów
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Niektóre z tematów książki:
• jak odżywiają się najdłużej żyjący 
na ziemi ludzie,
• jak dbać o balans kwasowo-zasa-
dowy, insulinowy i redoks,
•co powoduje insulinooporność, 
syndrom metaboliczny, choroby 
serca i układu krążenia, osteopo-
rozę i niedomaganie nerek,
• indeks glikemiczny i insulinowy,
• wpływ białka zwierzęcego,

• w jaki sposób cukier, mięso i nabiał – główne przyczyny 
otyłości – otłuszczają brzuch i wątrobę,
• różne pokarmy a nowotwory,
• najbardziej skuteczne terapie żywieniowe w chorobach 
cywilizacyjnych,
• dysbioza jelit i zespół nieszczelnego jelita – jak przyczynia 
się do tego dieta naszej cywilizacji,
• dowody – dieta roślinna bez niedoborów i dogmatów.
Dr n. med. Ludwig M. Jacob, 432 strony, 23,5 x 16,5 cm.

Metoda doktora Jacoba pełne wydanie 

Analiza ponad 1400. badań nad sposobami 
odżywiania się ludzi na świecie

Przepisy na posiłki obfite, lecz niskokaloryczne, bogate w 
witaminy, minerały, kwasy tłuszczowe Omega-3, enzymy 
roślinne i błonnik. Dzięki „Simply Eat” skomponujesz zdrowy
jadłospis, uregulujesz masę 
ciała, stworzysz posiłki odpo-
wiednie do stanu zdrowia, 
okiełznasz nadmierny apetyt, 
wspomożesz balans insuliny, pH 
i redoksu. Dania są opisane pod 
kątem kaloryczności, przynależ-
ności do grup pokarmowych.
Suzanne Jacob, 
118 stron, 21x15 cm,
forma papierowa lub cyfrowa.

Simply Eat 

Książka kucharska z przepisami na dania 
wegańskie wg Metody dr. Jacoba
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Test zdrowia Dr. Jacob’s
Na DrJacobs.pl znajdziesz bardzo 
ciekawą i użyteczną aplikację, dzięki 
której możesz sprawdzić jak twój tryb 
życia wpływa na zdrowie, jak możesz 
je wspomóc, poprawić jakość swego 
życia i zapobiec chorobom. 

Praktyczne porady
Na DrJacobs.pl w dziale Czytelnia 
znajdziesz dużo przepisów na zdro- 
we i smaczne dania sporządzone 
wg Metody dr. Jacoba.

DrJacobs.pl – dobry adres
Dr. Jacob’s to firma założona przez doktorów nauk 
medycznych. Dlatego zależy nam na propagowaniu 
wiedzy, która przynosi korzyści zdrowotne ludziom 
oraz przyczynia się do ochrony zwierząt i środowiska. 

Wydajemy książki i publikacje zdrowotne, a na stro-
nie DrJacobs.pl w dziale Czytelnia, artykuły o zdro-
wym stylu życia i odżywiania. 

Chcesz być na bieżąco z naszymi publikacjami i arty-
kułami w Czytelni – zapisz się do newslettera.

Wiedza w służbie zdrowiu
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AminoBase: amarantus dmuchany (44%), mąka z cieciorki, białko grochu, 
cytrynian potasu, babka płesznik, cytrynian magnezu, cytrynian wapnia, kwas 
askorbinowy (witamina C), glukonian żelaza, cytrynian cynku, amid kwasu 
nikotynowego (B3), octan alfa-tokoferolu (witamina E), glukonian manganu, 
D-pantotenian wapnia, glukonian miedzi, chlorowodorek pirydoksyny (B6), 
chlorowodorek tiaminy (B1), ryboflawina (B2), octan retinylu (witamina A), kwas 
pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), chlorek chromu III (chrom), jodek 
potasu, alfa-filochinon (witamina K1), selenian sodu, molibdenian sodu, biotyna, 
cyjanokobalamina (B12), ergokalcyferol (D2). *
B12 Active!: środek słodzący (ksylitol), naturalny aromat wiśniowy, celuloza 
mikrokrystaliczna, substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu), celuloza 
modyfikowana, metylokobalamina (B12). Produkt może zawierać śladowe ilości 
orzechów.
B12 Fosfolipidy FORTE (liposomalna): woda, alkohol , fosfolipidy słonecznikowe 
(13%), gliceryna, naturalny aromat wiśniowy, metylokobalamina, hydroksyko-
balamina, kwas jabłkowy (regulator kwasowości).
Baton Zasadowy Dr. Jacob’s: daktyle, białko z migdałów, koncentrat soku 
z owocu granatu (12 %), owoce aronii (8 %), kakao (odtłuszczone), wiśnie, białko 
grochu, cytrynian potasu, cytrynian magnezu, cytrynian cynku, witamina B12 
(metylokobalamina), olejek pomarańczowy. Może zawierać śladowe ilości 
orzechów.
DHA-EPA: olej z mikroalg Schizochytrium sp. bogaty w DHA i EPA (58%), skrobia 
modyfikowana, substancja utrzymująca wilgotność: glicerol; olej słoneczni-
kowy, zagęstnik: karagen; przeciwutleniacz: ekstrakt bogaty w tokoferol, 
palmitynian askorbylu; naturalny aromat: ekstrakt z rozmarynu; regulator 
kwasowości: węglan sodu.
DHA-EPA + Witamina E: oliwa z oliwek extra virgin (88%), olej bogaty w DHA 
i EPA z mikroalg Schizochytrium sp. (10%), mieszanka tokoferoli (2%), olejek 
cytrusowy. 
FizjoBalans: cytrynian potasu, mleczan wapnia, sole magnezowe kwasu 
cytrynowego (cytrynian magnezu), siarczan glukozaminy (8%), sproszkowany 
owoc czarnej porzeczki (5%), węglan magnezu, ekstrakt z owocu żurawiny (3%), 
ekstrakt z owoców dzikiej róży (3%), regulator kwasowości: kwas jabłkowy, 
kwas l-askorbinowy (witamina C), substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek 
krzemu, naturalny aromat owocu czarnej porzeczki, substancja słodząca – 
glikozydy stewiolowe, cytrynian cynku, chlorowodorek tiaminy (witamina B1), 
ergokalcyferol (witamina D2). 
Uwaga do glukozaminy: przy cukrzycy zaleca się kontrolę cukru we krwi i zapotrze-
bowania na insulinę; ostrożność powinny zachować także osoby leczone pochod-
nymi kumaryny; brak dostępnych danych odnośnie stosowania w okresie ciąży oraz 
karmienia. Przy alkalozie, niewydolności nerek, nadmiarze potasu spożywanie 
należy skonsultować z lekarzem. Porcja 2 miarek dziennie jest odpowiednia od 
wieku 15 lat.
Lactacholin: L-(+) kwas mlekowy (40%), woda, wodorocytrynian choliny (20%), 
substancja słodząca: glikozydy stewiolowe, amid kwasu nikotynowego (B3), 
ryboflawina (B2), chlorowodorek tiaminy (B1), chlorowodorek pirydoksyny 
(B6), cyjanokobalamina (B12).

Składniki produktów
(wszystkie odpowiednie także dla wegetarian lub wegan)
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Lactirelle: koncentrat z owoców czarnej porzeczki (42%), mleczan potasu, 
L-(+)-kwas mlekowy (19%), ekstrakt z aceroli – aromat naturalny, substancja 
słodząca – glikozydy stewiolowe, glukonian żelaza, chlorowodorek tiaminy 
(B1), cyjanokobalamina (witamina B12).
Q10 Synergia: substancja słodząca: ksylitol, tauryna (31%), emulgator: lecytyna 
słonecznikowa, winian L-karnityny (9%), substancja przeciwzbrylająca: dwu-
tlenek krzemu, koenzym Q10 (3%), luteina z koncentratu z nagietka (3%), amid 
kwasu nikotynowego, ryboflawina (B2), metylokobalamina (B12).
ReiChi Cafe: mleko kokosowe w proszku (45%), grzyb reishi (20%), kawa roz-
puszczalna (20%), aromaty naturalne – ekstrakty z guarany i żeńszenia, sole 
magnezowe kwasu cytrynowego (cytrynian magnezu), cyjanokobalamina 
(witamina B12).
Regenerat imun: białko grochu (19%), białko ryżu (15,6%), lecytyna słoneczni-
kowa (15,6%), białko dyni (12,5%), L-glutamina (8,4%), olej lniany, chlorowodorek 
L-lizyny (3,9%), białko kokosowe (3,9%), tauryna, proszek z korzenia lukrecji 
(2,7%), N-acetylo-L-cysteina (1,9%), wyciąg z kurkumy (1,6%), kwas askorbinowy, 
ekstrakt bogaty w tokoferol, L-karnitynian-L-winianu, bromelaina, glukonian 
cynku, aromaty naturalne (ekstrakt z anyżu, olejek z kopru włoskiego, olejek 
miętowy, olejek z kminku), nikotynamid, substancja słodząca – glikozydy 
stewiolowe, D-pantotenian wapnia, glukonian manganu, octan retinylu, ergo-
kalcyferol, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, ryboflawina, 
kwas pteroilomonoglutaminowy (B9), chlorek (III) chromu, selenian sodu, 
molibdenian sodu, biotyna, metylokobalamina (B12).
VitaColon: koncentrat soku z owoców aronii* (34%), koncentrat z bulwy topi-
nambura* (23%), koncentrat z owocu dzikiej róży* (16%), L-(+)-kwas mlekowy 
(13%), koncentrat soku z owoców bzu czarnego* (6%), mieszanka wyciągów 
z ziół (5%), koncentrat z owoców wiśni aceroli* (3%), substancja słodząca – 
glikozydy stewiolowe.    *stopień koncentracji 5:1
Witamina ADEK: olej słonecznikowy bogaty w kwas oleinowy (95%), mieszanka 
tokoferoli (naturalna witamina E), aromat – olejek z bergamotki, palmitynian 
retinylu, cholekalcyferol (witamina D3), witamina K2 (all-trans menachinon-7).*
Witamina C Fosfolipidy: owoc dzikiej róży Rosa canina (proszek, 60%), lecytyna 
słonecznikowa (12%), kwas askorbinowy (witamina C), substancja słodząca 
(ksylitol), węglan magnezu, ekstrakt z wiśni aceroli Malpighia emarginata (2%), 
dwutlenek krzemu, cytrynian cynku. Może zawierać śladowe ilości orzechów.
Witamina D3K2: olej MCT (z kokosa) (94%), przeciwutleniacz: ekstrakt bogaty 
w tokoferol (naturalna witamina E), witamina D3 (cholekalcyferol), witamina 
K2 (all-trans menachinon-7). *
Witamina D3K2 FORTE: olej MCT (z kokosa, 89%), przeciwutleniacz: mieszanina 
tokoferoli (naturalna witamina E), cholekalcyferol (witamina D3), witamina K2 
(all-trans menachinon-7). *
Witamina słońca D3: olej MCT (z kokosa, 95%), przeciwutleniacz: tokoferol 
(naturalna witamina E), cholekalcyferol (witamina D3).
Witamina słońca D3 FORTE: olej MCT (z kokosa, 93%), przeciwutleniacz: toko-
ferol (naturalna witamina E), cholekalcyferol (witamina D3).
Żelazo liposomalne: proszek z owoców mango (60%), kompleks żelazowo-
-fosfolipidowy (pirofosforan żelaza, lecytyna słonecznikowa) (16%), ekstrakt 
z aceroli, lecytyna słonecznikowa, ryboflawina (witamina B2). Może zawierać 
śladowe ilości orzechów.

* osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe (antagonistów witaminy K jak antyko-
agulant typu kumaryny) powinny skonsultować przyjmowanie produktu z lekarzem!
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Dr. Jacob’s Poland 
ul. Kasprzaka 7 / U1, 01-211 Warszawa 

Telefon: 22 490 94 30 (pon. - pt, godz. 9:00 - 16:00)
e-mail: biuro@drjacobs.pl 

Więcej informacji i katalog wszystkich produktów na DrJacobs.pl

© Copyright 2021 Dr. Jacob’s Poland 
 03.2021

Wykonaj Test Zdrowia na DrJacobs.pl

„Wiedza w służbie zdrowiu“
To motto naszej firmy. A to oznacza dla nas: tworzenie 
receptur produktów i koncepcji, które będą służyły zdro-
wiu, ale także przynosiły przyjemność. Działamy tak, aby 
nieść korzyść ludziom, zwierzętom i środowisku.

W skład produktów Dr. Jacob’s wchodzą wyłącznie 
naturalne składniki najwyższej jakości. Wszystkie pół-
produkty podlegają ścisłej kontroli już od momentu 
zakupu. Wysokie standardy etyczne, normy produkcji 
oraz ponad 20 lat doświadczeń sprawiają, że produkty 
Dr. Jacob’s mają szczególny charakter i są bardzo sku-
teczne w działaniu. 

Tworzymy lepszą przyszłość!

Założyciel firmy dr med. K. O. Jacob 
i dr med. L. M. Jacob. Ich motto: 
Primum nihil nocere, secundum bene 
facere (po pierwsze nie szkodzić, po 
drugie czynić dobro).


