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Układ odpornościowy jest niezbędny do przetrwa-
nia naszego organizmu. Nieustannie broni on nas 
przed inwazją wirusów, bakterii, grzybów, pierwot-
niaków, pasożytów i innych czynników. Wychwytu-
je różne rodzaje zanieczyszczeń i toksyn. Wykrywa 
i niszczy komórki chore, wadliwe, martwe, nowo-
tworowe. Bez jego sprawnego działania nie prze-
trwalibyśmy.

Na układ odpornościowy składa się wiele orga-
nów i funkcji organizmu. Układ limfatyczny i na-
rządy chłonne (np. węzły chłonne), wyspecjalizo-
wane ciałka krwi i przeciwciała, to tylko niektóre 
elementy naszego systemu obrony. Ale głównym 
organem odpornościowym jest największy organ 
naszego ciała – czy wiesz który? Odpowiedź znaj-
dziesz uważnie czytając tę broszurę. 

Bardzo ważną częścią układu odporności są wy-
specjalizowane komórki w naszej krwi i limfie, tzw. 
białe ciałka krwi. Jednymi z nich są fagocyty – ko-
mórki, które wykrywają patogeny, które przedo-
stały się do krwi, oraz chore lub martwe komórki 
ciała. Otaczają je i pożerają. Innymi strażnikami 
ciała są limfocyty. Te ciałka krwi potrafią atakować 
patogeny bronią chemiczną – różnymi enzymami. 
Limfocyty T specjalizują się np. w wyszukiwaniu 
i niszczeniu komórek nowotworowych. 

Codziennie usuwają ich aż 
około 4 tysięcy.

Układ odpornościowy



Białe krwinki  odpornościowe docierają z krwią do 
najdalszych zakamarków organizmu.
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Komórki układu odpornościowego pełnią swą war-
tę w każdej części ciała. Bardzo dużo z nich znajdu-
je się w jelitach i ich rejonie, by chronić ciało przed 
wtargnięciem intruzów wraz z pokarmem. Są też 
narządy, w których są wytwarzane i gromadzone: 
grasica, śledziona, węzły chłonne, szpik kostny. Ko-
mórki takie przemieszczają się po ciele dwiema dro-
gami: naczyniami krwionośnymi i limfatycznymi.

Organizm broni się przed bakteriami także poprzez 
wytwarzanie kwaśnego odczynu (na skórze, 
w żołądku, u kobiet w pochwie), który na wiele 
bakterii chorobotwórczych działa jak antybiotyk. 
Bronią przeciw bakteriom są także łzy, ślina i mocz. 

Inną formą obrony jest wytwarzanie śluzu przez 
błony śluzowe przewodu pokarmowego, dróg 
oddechowych, moczowych i płciowych. Szkodliwe 
patogeny „grzęzną” w śluzie i są z nim wydalane.

Pamięć immunologiczna
Układ odpornościowy potrafi się uczyć. Rodzimy 
się z odpornością wrodzoną, ale każde kolejne 
spotkanie z nowymi patogenami to nowe zadanie, 
które uczy układ odpornościowy, jakich komórek 
i enzymów należy użyć by pokonać przeciwnika. 
Układ odpornościowy zapamiętuje taką lekcję. 
Zjawisko to nazywamy pamięcią immunologicz-
ną. Dzięki niemu tworzy się nasza indywidualna 
odporność nabyta. Proces ten zachodzi także po-
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przez szczepienia. Pełną sprawność układu odpor-
nościowego uzyskujemy ok. 18. roku życia. 

Osłabiony układ odpornościowy
Są różne czynniki, które osłabiają nasz system obron-
ny. Jednym z naturalnych jest proces starzenia. Praw-
dopodobnie jest to spowodowane stopniowym 
zmniejszaniem się i zanikiem grasicy. To w tym or-
ganie dojrzewają ważne dla odporności limfocyty T.

Jednakże sami możemy zrobić bardzo wiele dla 
osłabienia naszej odporności. Oto główne czynniki 
zmniejszające sprawność systemu obronnego:

•	 niewłaściwe odżywianie, 
•	 brak suplementacji niektórych składników,
•	 życie w pośpiechu i stresie, 
•	 zmęczenie, nadmiar pracy, 
•	 niedobór odpoczynku i snu,
•	 nadużywanie antybiotyków, sterydów, 
•	 zażywanie narkotyków,
•	 nadmiar alkoholu, papierosów, kawy,
•	 pasożyty przewodu pokarmowego.

Objawy osłabionej odporności
Najczęstszym objawem są częste, przedłużające się 
przeziębienia lub mniejsze czy większe infekcje gar-
dła lub układu oddechowego, infekcje dróg moczo-
wych, różne choroby skóry,  błon śluzowych, dłuższe 
gojenie się ran. Ale mogą to być także zaburzenia 
snu albo cyklu u kobiet, problemy z koncentracją, 
osłabienie, poczucie chronicznego zmęczenia. 

Zaburzenia w systemie odpornościowym 
Zaburzenia takie mogą być wywołane przez cho-
roby ale mogą one także wywoływać choroby. Je-
żeli organizm atakują częste i ciężkie infekcje, bar-
dzo obniża to zdolności obronne przemęczonego 
układu odpornościowego. Obniżona odporność 
może być też wynikiem chorób pasożytniczych 
(tasiemiec, glista, pierwotniaki, itp.), chorób gene-
tycznych (np. zespół SCID) lub nabytych (np. AIDS). 
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Zaburzona praca układu odpornościowego może 
objawiać się także jego nadmierną aktywnością. 
To często powoduje powstawanie chorób autoim-
munologicznych, w których układ odpornościowy 
atakuje tkanki własnego organizmu, jakby były 
one wrogimi patogenami. Najpowszechniej wystę-
pującymi chorobami tego typu są: reumatoidalne 
zapalenie stawów, cukrzyca typu 1, toczeń rumie-
niowaty, choroba Hashimoto (zapalenie tarczycy). 

Innym objawem zaburzonej pracy układu odpor-
nościowego jest alergia, czyli nadmierna, nieade-
kwatna reakcja na kontakt z czynnikami obojętny-
mi dla zdrowia lub wręcz korzystnymi dla organi-
zmu. Więcej o tym w dalszej części broszury.

Budowanie i utrzymanie odporności
Naszą odporność budujemy jeszcze przed urodze-
niem, a układ odpornościowy uczy się przez całe 
nasze życie. Jednakże, wiele osób myśli, że utrzy-
manie odporności polega na doraźnym zastoso-
waniu jakichś środków w momencie kłopotów. 
Dopiero sytuacja kryzysowa skłania je do działania. 

O odporność trzeba dbać codziennie i powinno 
to być po prostu elementem stylu naszego życia. 
Oto kilka najważniejszych jego elementów:

Odżywiaj się prawidłowo. Dbaj o wysokiej jakości 
pełnowartościowe pożywienie bogate w witami-
ny, mikroelementy i aktywne enzymy roślinne. 

Wysypiaj się. Regenerujący sen jest niezmiernie 
ważny dla układu odpornościowego. Wtedy właśnie 
organizm produkuje cytokiny, tak ważne dla kontro-
lowania reakcji zapalnych.  Niedobór snu powoduje 
tworzenie cytokin działających prozapalnie.

Ogranicz stosowanie używek. W miarę swoich 
możliwości zrezygnuj z: papierosów, substancji 
psychoaktywnych, nadmiaru alkoholu oraz kawy. 

Regularnie wykonuj dobry dla ciebie wysiłek fi-
zyczny, najlepiej na świeżym powietrzu.



Osoby często 
przebywające na świeżym 
powietrzu mają lepszą odporność. 
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Hartuj się! Wystawiaj organizm w kontrolowany 
sposób na wpływ niekorzystnych czynników. Może 
to być kilkanaście sekund zimnego prysznica na ko-
niec kąpieli, ruch na świeżym powietrzu w brzydką 
pogodę – nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie. 

Zachowuj spokój. Nadmiar stresu bardzo osłabia 
odporność. Naucz się technik radzenia sobie ze 
stresem oraz relaksacji lub medytacji. Dbaj o to, 
aby regularnie wykonywać czynności, które cię od-
prężają i dają przyjemność. 

Antybiotyki stosuj wyłącznie gdy jest to koniecz-
nością. Po kuracjach antybiotykowych zregeneruj 
florę jelitową probiotykami.

Nie twórz wokół siebie sterylnego świata, nie 
przesadzaj z dezynfekcją, zbytnim filtrowaniem 
powietrza, nadmierną czystością. Organizm po-
zbawiony kontaktu z patogenami może zacząć 
mniej „inwestować” w odporność. 

Nie przesadzaj z higieną. Coraz więcej osób ma 
problemy z powodu pozbawiania skóry jej natural-
nych substancji ochronnych. 

Dbaj o prawidłową masę ciała, bo sprzyja ona 
sprawności układu odpornościowego.

Suplementuj dietę składnikami ważnymi dla 
sprawnej pracy układu odpornościowego.
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Odżywianie dla odporności
Nasz układ odpornościowy pracuje bez przerwy. 
Wymaga tworzenia nowych komórek odporno-
ściowych, enzymów, potrzebuje dużo energii do 
walczenia z mikroorganizmami, które ciągle pró-
bują zaatakować organizm. Dlatego potrzebuje 
on ciągłego dostarczania składników odżywczych, 
ważnych dla jego pracy. 

Dla utrzymania dobrej odporności cały rok ważne 
jest prawidłowe odżywianie i dostarczanie składni-
ków dla odporności oraz bakterii jelitowych. Jeżeli 
wchodzimy w okres zwiększonej zachorowalności 
z niedoborami takich składników, szybko zobaczy-
my tego konsekwencje.

Codzienna dieta powinna zawierać dużo warzyw, 
owoców oraz pełnego ziarna. Warzywa i owoce za-
wierają dużo witaminy C, beta-karotenu, z które-
go organizm tworzy witaminę A, oraz wielu innych 
składników i enzymów ważnych dla zdrowia. Nale-
ży się starać, aby potrawy z warzyw i owoców były 
jak najmniej przetworzone. Warzywa powinny być 
na wpół ugotowane i lekko chrupiące, a nie rozgo-
towane na „martwo”. Owoce najlepiej spożywać 
na surowo lub zmiksowane w formie koktajli.

Czosnek i cebula zawierają fitoncydy, które mają 
działanie bakteriobójcze. Cebula ma więcej wita-
miny C niż owoce cytrusowe. 

Spożywaj produkty kiszone (ale nie kwaszone) 
jak: kapusta, ogórki, buraki. Zawierają witaminy 
oraz bakterie probiotyczne, które wspomogą waż-
ne dla odporności bakterie jelitowe. Bakterie znaj-
dziesz także w jogurcie naturalnym i kefirze, ale 
unikaj ich spożywania w dni chłodne.

Wspomóż florę jelitową spożywając co jakiś czas 
produkty z probiotykami (bakteriami jelitowymi 
jak lacto lub bifido).

Zadbaj o dostarczanie kwasów tłuszczowych Ome-
ga-3 (DHA i EPA). Są one bardzo ważne dla funk-
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cjonowania układu odpornościowego jak i całego 
organizmu. Znajdziesz je w nasionach lnu, szałwii 
hiszpańskiej (chia), orzechach włoskich, olejach ro-
ślinnych (najlepiej tłoczonych na zimno). DHA i EPA 
znajdziesz także w tłustych rybach, które mają go 
dzięki żywieniu się algami. DHA i EPA z alg wykorzy-
stywane są do produkcji suplementów diety. 

Zadbaj o odpowiednie spożycie produktów zawie-
rających cynk, selen i żelazo.

Cynk znajdziesz w pieczarkach, nabiale, nasionach 
strączkowych, tofu, produktach z pełnego ziarna, 
pestkach dyni i słonecznika, migdałach, gorzkiej 
czekoladzie, cebuli i czosnku, natce pietruszki. 

Selen jest w orzechach (szczególnie brazylijskich),  
nasionach (pestki dyni, słonecznika), borowikach, 
wielu warzywach, cebuli. Jednakże, ilość selenu w 
tych produktach zależy od tego, na jakiej ziemi wy-
rastały. Nadmiar witaminy C hamuje przyswajanie 
selenu, witamina E go zwiększa.

Żelazo znajdziesz w: tofu (surowe), soi, fasoli, 
ciecierzycy, soczewicy czerwonej, grochu, natce 
pietruszki, brokułach, brukselce, pestkach dyni, 
sezamie, kakao, ciemnozielonych warzywach li-
ściastych, produktach pełnoziarnistych.

Witamina D powinna być suplementowana, gdyż 
pokarmy nie zapewniają jej odpowiedniej ilości, 
a ze słońca można ją pozyskać tylko w okresie od 
kwietnia do połowy września w godzinach około-
południowych. 
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Ruch, odpoczynek i sen
Ruch to życie i zdrowie, także zdrowie układu 
odpornościowego. Pobudza krążenie w układzie 
krwionośnym i limfatycznym, co ułatwia dociera-
nie komórek obronnych do najdalszych miejsc or-
ganizmu. Układ limfatyczny nie ma napędzającego 
go serca, więc przepływ limfy prawie całkowicie 
zależy od pracy mięśni. 

Ruch powinien być dostosowany do własnych 
możliwości i sprawiać przyjemność. Dla jednych 
będzie to sport, dla innych spacer, praca w ogro-
dzie, taniec, jazda na rowerze. Ważnym jest, aby co-
dziennie mieć odpowiednią porcję ruchu. Najlepiej 
na świeżym powietrzu i w naturze.

Odpoczynek
Odpowiedni balans pomiędzy dostosowanym do 
własnych możliwości ruchem oraz odpoczynkiem 
jest bardzo istotny. Nadmiar pracy fizycznej, spor-
tu, codziennych obowiązków czy nawet wysiłku 
umysłowego, przy niedoborze odpoczynku potra-
fi osłabić naszą odporność w kilka dni. Nawet przy 
zdrowym odżywianiu i suplementacji. Dbaj aby 
znaleźć odpowiednio dużo czasu na relaks. 

Regenerujący sen
To podstawa zdrowia oraz kolejny filar odporno-
ści. Wiele osób zaniedbuje go, głównie z powodu 
zbyt długiego przesiadywania przed telewizorem 
czy komputerem. Przeciętny Polak śpi obecnie 
średnio  godzinę krócej niż 20 lat temu. Nie pozo-
staje to obojętne dla zdrowia, w tym psychicznego, 
i odporności. 

Zadbaj o dobry nocny wypoczynek. Przygotuj się 
do snu poprzez wyciszenie (relaks, książka, muzy-
ka) na min. 30 minut przed snem. Zasypiaj przed 
godziną 22. i śpij ok. 8 godzin. Dobrze zaciemnij 
sypialnię. Wyłączaj na noc telefon! Jeżeli masz kło-
poty z zasypianiem, zastosuj melatoninę.
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Suplementacja
Nie wszystkie składniki odżywcze możemy pozy-
skać z pokarmu w ilości odpowiedniej dla utrzyma-
nia pełni zdrowia. W wielu przypadkach mogą tak-
że wystąpić problemy z wchłanianiem. Wiele osób 
nie odżywia się prawidłowo i w ich diecie brakuje 
niektórych ważnych substancji odżywczych.

Jednakże, nawet przy prawidłowym odżywianiu, 
w pewnych sytuacjach lub okresach, ilość skład-
ników odżywczych w pożywieniu może być nie-
wystarczająca. Z biegiem lat organizm zmniejsza 
ilość wytwarzanych związków ważnych dla zdro-
wia oraz ma większe zapotrzebowanie na niektóre 
z nich. Wtedy właśnie jest potrzeba wspomagania 
się właściwą suplementacją składników ważnych 
dla zdrowia i odporności. 

Suplementacja w celu wzmocnienia układu od-
pornościowego zalecana jest w okresach: 

•	 od jesieni do wiosny, 
•	 zwiększonego ryzyka zachorowalności, epidemii, 
•	 choroby, zwłaszcza w chorobach przewlekłych,
•	 nadmiaru pracy, nauki lub stresu, 
•	 diet odchudzających, eliminacyjnych, postów,
•	 po 50 roku życia.

Najważniejszymi składnikami polecanymi do suple-
mentacji dla utrzymania dobrej odporności i zrów-
noważonej pracy układu odpornościowego są: 

•	 witaminy: C, D, A, E, B12 i inne z grupy B,
•	 cynk, selen, żelazo,
•	 kwasy tłuszczowe DHA i EPA,
•	 polifenole.

Wegetarianie i weganie powinni zadbać o suple-
mentację witaminy B12.

W naszym kraju wszyscy powin-
ni suplementować 
witaminę D.
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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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 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. 

Kroplomierz umożliwia dokładne porcjowanie dla człon-
ków rodziny w każdym wieku, nawet dla niemowląt 
(Witaminy Dr. Jacob’s nie powodują u nich kolki).

600 porcji
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 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 ukałdu 
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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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
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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
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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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Zapalenia 
Stan zapalny to pierwsza odpowiedź układu od-
pornościowego na infekcję. Charakteryzuje się 
zwiększonym przekrwieniem, podniesieniem tem- 
peratury, bólem. Proces ten wywołany jest po-
przez działanie eikozanoidów i cytokin (substancji 
wytwarzanych przez uszkodzone lub zainfekowa-
ne komórki). Substancje te sygnalizują sytuację 
alarmową i przyciągają leukocyty i inne komórki 
układu odpornościowego. 

Burza cytokinowa
Jeżeli układ odpornościowy jest sprawny i działa 
w zrównoważony sposób, reakcja zapalna jest od-
powiednia do sytuacji. Jeżeli jednak nie działa on 
właściwie, może ona być zbyt mała lub nadmierna. 
Zbyt silna reakcja powoduje za dużą produkcję cy-
tokin, które sprawiają, że odczyn zapalny powięk-
sza się, co powoduje powstawanie jeszcze więk-
szej ilości cytokin i efekt błędnego koła. Zjawisko 
to jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia. 
Nazywane jest „burzą cytokinową”. 

Przewlekłe stany zapalne
Niektóre choroby charakteryzuje przewlekły stan 
zapalny. Najczęściej spotykanymi są choroby reu-
matyczne. Nie wiemy jeszcze, co sprawia, że układ 
odpornościowy wywołuje takie stany zapalne, któ-
re niszczą stawy lub atakują inne tkanki. 

Zaburzenia pracy układu 
odpornościowego

Odpowiedź na pytanie ze str. 3.:

Największym organem układu 
odpornościowego jest skóra
To warstwa odgradzająca wnętrze organizmu od 
wpływu czynników zewnętrznych, w tym mikroorga-
nizmów chorobotwórczych. Zawiera w sobie bardzo 
dużo komórek odpornościowych. Waży ok. 8 kg.
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Alergie
Innym przykładem niepożądanych działań układu 
odpornościowego są alergie. To nadmierne, nieade-
kwatne do sytuacji reakcje zapalne występujące po 
kontakcie z czynnikami niezagrażającymi zdrowiu, 
np. pyłki roślin, pokarmy, itp. Łagodnymi objawami 
alergii jest katar lub łzawienie. Ale może ona spowo-
dować duszności, obrzęki, odczyny skórne lub na 
błonach śluzowych, łagodne lub ostre stany zapalne.

Enzymy dla równowagi 
układu odpornościowego
Składnikami, które mogą wspomagać zrównowa-
żoną pracę układu odpornościowego oraz hamo-
wać go przed wywoływaniem nadmiernych reakcji 
zapalnych (w tym burzy cytokinowej) są np.: poli-
fenole, kwercetyna, papaina i bromelaina. 

Polifenole są ukryte w ciężkostrawnych związkach 
i dlatego najlepiej przyjmować je w produktach 
przefermentowanych. Ich bogatym źródłem są 
koncentraty owocu granatu lub czarnego bzu. Kilka 
mililitrów koncentratu z przefermentowanego owo-
cu granatu zawiera tyle polifenoli, co dwie butelki 
dobrego czerwonego wina wytrawnego. 

Kwercetyna (z owoców) wykazuje działanie przeciw-
alergiczne, przeciwzapalne i przeciwhistaminowe. 
Bromelaina (z ananasa) i papaina (z papai) hamują 
nadmierne reakcje zapalne, zmniejszają objawy 
bólowe, przyspieszają gojenie się ran. 

Wymienione enzymy mogą pełnić rolę osłonową 
podczas trwania choroby z zapaleniem, szczegól-
nie z bardzo rozległym stanem 
zapalnym, jak przy grypie 
czy zapaleniu płuc. To 
przy tych chorobach 
burza cytokinowa 
jest szczególnie 
niebezpieczna.
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Grana imun
Dla silnego układu odpornościowego 
i zdrowych błon śluzowych

33 porcje

Formuła dla odporności: przefermentowane polifenole 
z granatu + polifenole z czarnego bzu + cynk + selen + 
witamina B2.
Granaimun to gęsty koncentrat polifenoli z granatu 
oraz czarnego bzu, którego składniki wchłaniają się już 
na pierwszej linii obrony naszego organizmu – w ustach 
i gardle. 

Świetny w okresie podwyższonej zachorowalności oraz 
dla osób z obniżoną odpornością.

 ü Wszechstronna ochrona przez cały rok
 ü  Cynk i selen przyczyniają się do prawidłowego 

działania układu odpornościowego
 ü  Witamina B2 wspiera prawidłową pracę                          

i dobry stan błon śluzowych

100 ml

Zawartość w: 3 ml (porcja) % RWS *

Witamina B2 0,7 mg 50 %
Selen 55 µg 100  %
Cynk 10 mg 100  %
Polifenole 230 mg -
* % referencyjnej wartości spożycia dziennego

Granaimun suplement diety
Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: 3 x 25 kropli lub 5 x 15 kropli 
(3 ml). Zakroplić do ust, rozprowadzić po nich językiem, chwilę odczekać, 
by składniki wchłonęły się, następnie połknąć.
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Kwercetyna fosfolipidy
Kwercetyna, papaina i bromelaina dla 
hamowania nadmiernych reakcji zapalnych

 ü  Kompleks fosfolipidowy dla większego wchła-
niania i wykorzystania składników aktywnych

 ü  Z cynkiem i selenem dla silnej odporności

Produkt zawiera składniki ważne dla zbalansowanego 
działania układu odpornościowego, szczególnie 
w czasie wystąpienia silnego stanu zapalnego.

Kwercetyna wykazuje działanie przeciwalergiczne, 
przeciwzapalne i przeciwhistaminowe. Uszczelnia 
naczynia krwionośne, jest bardzo silnym przeciwu-
tleniaczem. Bromelaina i papaina hamują nadmierne 
reakcje zapalne, zmniejszają objawy bólowe, przyspie-
szają gojenie się ran. 

60 kapsułek

Kwercetyna fosfolipidy  suplement diety
Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: kapsułka rano i wieczorem 
z posiłkiem. Kobiety w ciąży – stosować po konsultacji z lekarzem.

Zawartość w: kapsułce 1 2 kapsułkach 2

Kwercetyna-fosfolipidy 250 mg 500 mg
   w tym kwercetyna 100 mg 200 mg
Cynk 3 mg (30 %3) 6 mg (60 %3)
Selen 27,5 µg (50 %3) 55 µg (100 %3)
Krzem 8 mg 16 mg
Bromelaina 100 mg 200 mg
Papaina 80 mg 160 mg

1 kapsułka = porcja; 2 2 kapsułki = 2 porcje (porcja dzienna); 3 Referencyjne 
wartości spożycia (RWS).

60 porcji
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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*

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

* większość witaminy B12 dostępnej na rynku pochodzi z Chin

500 lub 1250 
porcji

20 lub 50 ml
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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. 
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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 
poprzez picie smacznej i zdrowej kawy ReiChi Cafe. Jej 
sekretem jest specjalny skład, który łączy w sobie do-
skonale 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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Dobry sen jest niezbędny dla utrzymania zdrowia, zarów-
no fizycznego jak i psychicznego. Jest to bardzo ważny 
filar silnego układu odpornościowego. 

Przy zaburzeniach snu (trudności z zasypianiem, płytki 
sen, wybudzanie, przy zmianie stref czasowych) warto 
skorzystać z suplementacji melatoniny.  

Melatonina z dodatkiem witaminy B12 jest bardzo do-
brym połączeniem. Witamina B12 dodatkowo wzmacnia 
układ nerwowy i podnosi jego odporność na stres oraz 
daje jeszcze lepszy efekt wypoczynku nocnego. Dodat-
kowo wzmacnia ona układ odpornościowy oraz wspo-
maga metabolizm energetyczny w komórkach. 

Melatonina + B12  / Melatonina + B12 FORTE suplementy diety
Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: tabletka na 1-2 godziny 
przed planowanym snem, rozpuszczona w ustach (porcja dzienna jest 
odpowiednia dla osób od 13 lat).

Melatonina + B12 Melatonina + B12 FORTE
Zawartość w 1 tabletce* % RWS** 1 tabletce* % RWS**
Melatonina 1 mg 3 mg
Witamina B12 2,5 µg 100 % 3 µg
Krzem 5 mg 10 mg
* porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia; ** Referencyjne wartości 
spożycia

Melatonina + B12 / FORTE
Dla dobrego, regenerującego snu 
i metabolizmu energetycznego

 ü  Melatonina przy kłopotach z zasypianiem,   
płytkim snem, zmęczeniem porannym

 ü  100% dziennej porcji B12 w tabletce

60 tabletek
60 porcji
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Każda kapsułka zawiera około 7 miliardów bakterii 
probiotycznych szczepów Lakto- i Bifido-. Bakterie 
jelitowe są ważne dla wielu funkcji organizmu, m.in.:

�  korzystnie wpływają na układ odpornościowy, 
produkcję przeciwciał,

�  wytwarzają witaminy z grupy B, obniżają poziom 
cholesterolu LDL, sprzyjają wchłanianiu wapnia, 
cynku oraz żelaza, 

�  utrzymują prawidłowe środowisko i pH jelit, 
usprawniają przemianę materii oraz funkcje jelit,

�  chronią i pielęgnują błonę śluzową jelit,
�  hamują rozrost niekorzystnych bakterii i grzybów, 

które są źródłem szkodliwych toksyn,
�  wytwarzają β-galaktozydazę rozkładającą laktozę.

90 porcji

LactoBifido  suplement diety
Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: 1-2 kapsułki dziennie. Rano na 
czczo lub wieczorem około 2 godziny po posiłku.
Uwaga dla alergików: liofilizowane bakterie zawierają składniki mleka i soi.

90 kapsułek

LactoBifido 
7 miliardów bakterii w kapsułce 
dla odnowienia flory bakteryjnej jelit

 ü  Dla utrzymania prawidłowej flory bakteryjnej jelit 

 ü  Polecane po antybiotyko- i sterydoterapii, dla źle 
odżywiających się, po postach, po pobytach w kra-
jach egzotycznych

 ü  Kapsułka odporna na działanie kwasu żołądkowego
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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:

�  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 przy 
problemach z wchłanianiem i dla odżywienia jelit

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

jako koktajl, zupa, mus

345 g
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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



29

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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AloeVera: sok z liści Aloe vera (Aloe barbadensis)1 (95 %), puree 
z owoców wiśni Acerola (5 %)1. (1 z plantacji ekologicznych)
AminoBase: amarantus dmuchany (41 %), mąka z cieciorki, białko 
grochu, cytrynian potasu, łuski nasion babki płesznik, cytrynian 
magnezu, cytrynian wapnia, kwas askorbinowy (witamina C), 
glukonian żelaza, cytrynian cynku, niacynamid (witamina B3), 
glukonian manganu, octan alfa-tokoferolu (naturalna witamina 
E), D-pantotenian wapnia, octan retinylu (witamina A), glukonian 
miedzi, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), chlorowodorek 
tiaminy (witamina B1), ryboflawina (witamina B2), kwas pteroilomo-
noglutaminowy (kwas foliowy), chlorek III chromu, jodek potasu, 
alfa-filochinon (witamina K), selenian sodu, molibdenian sodu, bio-
tyna, cyjanokobalamina (witamina B12), cholekalcyferol (witamina 
D3 z porostów). Może zawierać śladowe ilości orzechów. *
B12 Active!:  środek słodzący (ksylitol), regulator kwasowości – kwas 
jabłkowy, celuloza (wypełniacz), dwutlenek krzemu, olej rzepakowy, 
naturalny aromat wiśniowy, metylokobalamina (B12). Może zawierać 
śladowe ilości orzechów.
B12 Fosfolipidy FORTE (liposomalna): woda, alkohol, fosfolipidy 
słonecznikowe (13%), gliceryna, naturalny aromat wiśniowy, mety-
lokobalamina, hydroksykobalamina, kwas jabłkowy (regulator 
kwasowości).
DHA-EPA: olej z mikroalg Schizochytrium sp. bogaty w DHA i EPA, 
skrobia, substancja utrzymująca wilgoć: gliceryna; olej słonecz-
nikowy; substancja zagęszczająca: karagen; przeciwutleniacze: 
mieszanka tokoferoli, palmitynian askorbylu; 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.
Granaimun: koncentrat z miąższu owocu granatu Punica granatum 
54% (częściowo przefermentowany), koncentrat z owocu dzikiego 
bzu Sambucus nigra 34%, alkohol, cytrynian cynku, ryboflawina 
(witamina B2), selenian sodu. Alkohol stanowi 16% objętości pro-
duktu.  
Kwercetyna fosfolipidy: kompleks kwercetyna-fosfolipidy (45%, 
zawiera lecytynę słonecznikową), hydroksypropylometyloceluloza 
(kapsułki roślinne), ekstrakt z ananasa bogaty w bromelainę, ekstrakt 
z papai, dwutlenek krzemu, cytrynian cynku, selenin sodu. Produkt 
wegański.
Lactirelle: koncentrat z owoców czarnej porzeczki (42%), mleczan 
potasu, L-(+)-kwas mlekowy (19%), ekstrakt z aceroli – aromat natu-
ralny, substancja słodząca – glikozydy stewiolowe, glukonian żelaza, 
chlorowodorek tiaminy (B1), cyjanokobalamina (witamina B12). 

Składniki produktów
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LactoBifido: skrobia ziemniaczana (wypełniacz), hydroksypropylo-
metyloceluloza (kapsułka roślinna), szczepy bakterii: Lactobacillus 
helveticus Rosell-52, Lactococcus lactis Rosell-1058, Bifidobacterium 
longum Rosell-175, Lactobacillus rhamnosus Rosell-11, Bifidobac-
terium breve Rosell-70, sole magnezowe kwasów tłuszczowych 
(roślinnych) – substancja przeciwzbrylająca, Bifidobacterium bifidum 
Rosell-71, kwas askorbinowy (przeciwutleniacz).
Melatonina + B12: substancja słodząca (ksylitol), celuloza (wypełniacz), 
dwutlenek krzemu (substancja przeciwzbrylająca), naturalny aromat 
wiśniowy, olej palmowy, sproszkowany sok z buraków, melatonina 
(0,4%), metylkobalamina (witamina B12). Może zawierać śladowe ilości 
orzechów. Produkt wegański.
Melatonina + B12 FORTE: substancja słodząca (ksylitol), wypełniacz 
włókno akacjowe, dwutlenek krzemu, wypełniacz celuloza, naturalny 
aromat wiśniowy, wypełniacz guma guar, tłuszcz palmowy, melatonina 
(1,4%), sproszkowany sok z buraków, metylokobalamina (witamina 
B12). Może zawierać śladowe ilości orzechów. Produkt wegański.
ReiChi Cafe: mleko kokosowe w proszku (46%), grzyb reishi (20%), 
kawa rozpuszczalna (20%), skrobia z tapioki, aromaty naturalne – 
ekstrakty z guarany i żeńszenia, sole magnezowe kwasu cytrynowe-
go (cytrynian magnezu), cyjanokobalamina (witamina B12).
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 (wita-
mina 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%), prze-
ciwutleniacz: tokoferol (naturalna witamina E), cholekalcyferol 
(witamina D3).
Żelazo liposomalne: proszek z owoców mango (60%), kompleks 
żelazowo-fosfolipidowy (pirofosforan żelaza, lecytyna słoneczni-
kowa) (16%), ekstrakt z aceroli, lecytyna słonecznikowa, ryboflawina 
(witamina B2). Może zawierać śladowe ilości orzechów.
* osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe (antagonistów witaminy 
K jak antykoagulant typu kumaryny) powinny skonsultować przyjmo-
wanie 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

„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).

Wykonaj Test Zdrowia na DrJacobs.pl


