Poradnik dobrej
suplementacji

Dla kobiety w ciąży
i w czasie karmienia,
dla noworodka
i niemowlaka.
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Po co nam suplementacja?
Suplementacja to uzupełnianie codziennej diety w wartościowe, skoncentrowane składniki odżywcze, których może w niej brakować w ilościach stosownych
do bieżącego zapotrzebowania. Suplementacja diety
jest ważną częścią profilaktyki wczesnej, która pozwala utrzymać zdrowie i nie dopuszczać do warunków sprzyjających powstawaniu chorób.
W naszym życiu występują okresy podwyższonego
zapotrzebowania organizmu na poszczególne minerały, witaminy czy inne wartościowe składniki. Niekiedy jest to spowodowane naturalnymi procesami
zachodzącymi w ciele (wzrost, dojrzewanie, rekonwalescencja, menopauza), innym razem stylem życia:
wysoką aktywnością, sportem, nadmiarem pracy czy
stresu.

Czas ciąży i karmienia
Podczas ciąży i karmienia piersią występuje szczególnie wysokie zapotrzebowanie na składniki odżywcze.
Jest to czas ważny ze względu na zdrowie kobiety
ale przede wszystkim dziecka – odpowiednia ilość
różnych składników odżywczych ma kluczowe znaczenie nie tylko dla rozwoju płodu, ale i dla rozwoju
i funkcjonowania dziecka, nawet na wiele lat później.
Przykładowo: niedobór niektórych
witamin z grupy B może skutkować w przyszłości problemami
w nauce szkolnej.
Dlatego przyszła mama powinna szczególnie zadbać
o prawidłowe odżywianie
oraz suplementację.
Jak mawia dalekowschodnie przysłowie:

Kto nie wyda
na jedzenie,
wyda na leczenie.
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Zasady suplementacji
Jak wszystkim, także i suplementacją kierują pewne
zasady. Oto najważniejsze z nich:

1 Czy potrzebujesz suplementacji i jaki jest jej cel?

Niektóre osoby stosują suplementację bez powodu,
ale jeżeli jesteś kobietą planującą zajść w ciążę, w ciąży lub w czasie karmienia, z pewnością masz ważny
powód aby zadbać o prawidłowe spożycie wielu różnych składników odżywczych.
Najlepiej aby twoją suplementację ustalił lekarz prowadzący. Zdaj się na fachowców, a nie internetowych
„ekspertów” lub szarlatanów. Możesz także wykonać
Test Zdrowia Dr. Jacob’s, który da ci ogólny wgląd w
stan zdrowia i ewentualne zalecenia co do suplementacji. Znajdziesz go na stronie DrJacobs.pl.
Suplementowanie „na ślepo” w niektórych przypadkach może mieć niekorzystne efekty, a nawet spowodować np. uszkodzenia różnych narządów rozwijającego się płodu. Wiele ze składników nie jest możliwe
do przedawkowania, ale są i takie, których przedawkowanie przynosi większe szkody niż ich niedobór.
Owszem, są pewne składniki, które każdy z pewnością
powinien suplementować, np. witamina D, ale warto
kontrolować od czasu do czasu, czy robimy to dobrze,
np. poprzez badanie poziomu witaminy D.
Czytając o składnikach witalnych, zwracaj uwagę nie
tylko na ich korzystny wpływ ale także poznaj jakie są
objawy ich przedawkowania. Działaj z wiedzą!

Test zdrowia Dr. Jacob’s
Sprawdź jak twój styl odżywiania oraz
życia wpływa na zdrowie i jakie są
zalecenia zdrowotne oraz polecana
suplementacja. Wykonaj Test Zdrowia
na DrJacobs.pl
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2 Wybieraj produkty z pewnego źródła.
Zaufaj renomowanym firmom, które są na rynku od
lat, i których produkty są dostępne u wielu sprzedawców. Pamiętaj, że rynek jest pełen firm, które chcą zarabiać na niewiedzy ludzkiej lub które są z założenia
stworzone dla oszustwa. Gazety i internet są pełne
ogłoszeń z „cudownymi” specyfikami, których właściwości są „potwierdzone” przez nieistniejące autorytety naukowe.
Pamiętaj – jakość kosztuje. Nie da się wyprodukować
wartościowego suplementu za grosze. Produkty zbyt
tanie raczej nie będą gwarantowały dobrej jakości.
Zwracaj uwagę na jakość zastosowanych składników,
ich naturalność, brak wypełniaczy czy sztucznych
konserwantów.
Standaryzacja. Ważnym jest aby firma oferowała
produkty standaryzowane. Oznacza to, że w porcji
produktu gwarantowana jest ilość składników aktywnych, która jest podana w tabeli na etykiecie.

3 Czytaj uważnie opis produktu.
Opis powinien zwięźle przedstawiać w jakim celu
stosuje się składniki zawarte w produkcie. Dla wielu składników Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa
Żywności (EFSA) wydał tzw. oświadczenia zdrowotne, które powinny być wymienione w opisie działania
tych składników.
Sprawdź, czy w składzie produktu są substancje, które
mają właściwości potwierdzone naukowo, czy też jest
to kolejne „cudowne odkrycie”. Bierz także pod uwagę,
że opis suplementu diety nie może sugerować właściwości leczniczych i dlatego czasem właściwości oraz
działanie niektórych składników nie mogą być w nim
przedstawione. Wtedy pozostaje poszukanie informacji o nich np. w internecie lub publikacjach.
Jeżeli w opisie, zamiast konkretów, są tylko historie
„niezwykłego odkrycia” i opisy rzekomych ozdrowień,
poszukaj czegoś prawdziwego. Zaoszczędzisz czas,
zdrowie i pieniądze.
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4 Sprawdź tabelę zawartości składników aktywnych.
W tabeli znajdziesz:
• wykaz składników aktywnych produktu,
• ich ilość w porcji lub w porcji dziennej,
• informację o tym, jaki procent dziennego zapotrzebowania na dany składnik (RWS) zaspokaja porcja
produktu (wartość ta nie jest określona dla wszystkich składników).
Przykładowa tabela wartości odżywczych suplementu:
Zawartość w:
1 porcji **
Witamina C
200 mg (250 %*)
Cynk
2 mg (20 %*)
Owoc dzikiej róży - proszek
1g
Fosfolipidy
0,2 g

2 porcjach **
400 mg (500 %*)
4 mg (40 %*)
2g
0,4 g

* Referencyjne wartości spożycia (RWS); ** Porcja = 1,7 g (miarka),
2 porcje = 3,4 g (2 miarki; porcja dzienna).

Jak widzimy w powyższej tabelce, ilość witaminy C
(składnika aktywnego) w porcji to 200 mg. RWS dla
tej ilości wynosi 250%. Oznacza to, że 200 mg witaminy C pokrywa 250% dziennego zapotrzebowania
przeciętnej dorosłej osoby.
W przypadku cynku, porcja produktu pokrywa 20%
dziennego zapotrzebowania.
Jeżeli suplement diety jest stworzony przez fachowców dysponujących wiedzą medyczną, będzie on
bezpieczny dla użytkowników (przy stosowaniu się
do zaleceń jego użytkowania).
Porcja witaminy C, która pokrywa aż 250% dziennego zapotrzebowania lub nawet 500% (w przypadku przyjęcia porcji dziennej), może wydawać się
„przedawkowaniem” tego składnika. Ale ewentualny
nadmiar witaminy C jest bardzo łatwy do wydalenia,
więc nadal jest to porcja bezpieczna.
Z kolei 40% porcji dziennej cynku może wydawać się
ilością małą, jednakże jest on także w spożywanych
pokarmach a przedawkowanie cynku może być niekorzystne dla zdrowia, więc jest to porcja bezpieczna.
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Sprawdź jaka jest maksymalna bezpieczna porcja
dzienna składnika, przy czym pamiętaj, że jest to co
innego niż zalecane dzienne spożycie (RWS).
Maksymalna bezpieczna porcja dzienna to ilość
składnika, która nie spowoduje negatywnych efektów
zdrowotnych, nawet przyjmowana długotrwale. A zalecane dzienne spożycie (RWS) to ilość składnika jaka
pokrywa dzienne zapotrzebowanie organizmu.
Przykładowo: zalecane dzienne spożycie witaminy D
to 5 μg (=100% RWS). Przeważnie stosuje się 20 - 50 μg
(400 - 1000% RWS), ale maksymalna bezpieczna porcja
dzienna określona przez EFSA to nawet 250 μg (5 000%
RWS). Główny Inspektorat Sanitarny określił ją natomiast (dla suplementów diety) na 50 μg (1 000% RWS).

5 Nie przedawkuj składników aktywnych.
Jeżeli używasz kilku suplementów, porównaj tabele
składników aktywnych i sprawdź, czy niektóre z nich
się nie powtarzają. Jeżeli tak, sprawdź, czy ich suma nie
przekracza maksymalnej bezpiecznej porcji dziennej.
Pamiętaj, że składniki ogólnodostępne (np. wapń, magnez, witamina C) codziennie spożywasz także w żywności. Bierz to pod uwagę określając suplementację.

6 Dbaj o swój portfel.
Sprawdzaj jaka ilość składnika aktywnego jest w porcji
produktu i na ile porcji wystarcza opakowanie. Może
się okazać, że produkt na pierwszy rzut oka droższy,
jest o wiele bardziej ekonomiczny i ostatecznie cena
dziennej porcji jest o wiele niższa niż
w produkcie „na każdą kieszeń”.
Przykładowo: może się wydawać, że
49 zł za 20 ml produktu Witamina
słońca D3 FORTE Dr. Jacob’s to drogo. W końcu można kupić witaminę D3 nawet za 5 zł. Ale biorąc pod
uwagę, że każda porcja ma aż 50 μg
(2 000 j.m.) D3, a porcji jest aż 600, to
ostateczna cena jest świetna – 8 groszy za maksymalną porcję dzienną!
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7 Wybieraj suplementy złożone.
W naturze substancje odżywcze praktycznie nigdy
nie występują oddzielnie. Współgrają z innymi i nasz
organizm może je wykorzystać, jeżeli towarzyszą im
inne składniki. Np. do przyswojenia i dobrego wykorzystania wapnia jest potrzebna witamina D, żeby
przyswoić żelazo potrzeba witaminy C, itd.
Przyjmowanie produktów jednoskładnikowych (czysty magnez, wapń, czy tylko jedna inna substancja
aktywna) najczęściej mija się z celem. Są oczywiście
wyjątki, jak witamina D, ale ją wytwarzamy w skórze
i przyjmowanie jej oddzielnie jest dobre, chyba że potrzebujemy większych porcji – wtedy powinno się ją
łączyć z witaminą K2 w formie menachinonu-7 (K 2
MK-7).

8 Spożywaj suplementy wraz z posiłkami.
To sprawi, że składniki aktywne będą miały okazję
wejść w dobre interakcje ze składnikami z pokarmu.
Niektóre z suplementów powinny być jednak spożywane na pusty żołądek lub nie powinny być łączone
z niektórymi pokarmami. Informacja taka będzie na
etykiecie.

9 Więcej nie zawsze znaczy lepiej.
Stosuj się do zaleceń na etykietach produktów i nie
przekraczaj zalecanych porcji, chyba że zaleci to twój
lekarz lub terapeuta (dietetyk).
W przypadku stwierdzonego niedoboru jakiegoś
składnika należy pamiętać, że nasycanie nim organizmu to proces stopniowy i przyjmowanie nadmiernych porcji wcale go nie przyspieszy, a wręcz może
zaszkodzić.

10 Działaj systematycznie.
Dbaj o stały poziom składników poprzez prawidłową,
urozmaiconą dietę i regularną suplementację. Nie
przypominaj sobie o prawidłowym żywieniu dopiero
wtedy, gdy niedobory wywołają niepożądane objawy. O zdrowie należy dbać codziennie!
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Zapami ętaj
Prawidłowe odżywianie jest najważniejsze! Suplementacja może lub powinna być jego częścią.
Nie myśl nigdy, że suplementy zastąpią pełnowartościową, zbilansowaną dietę i zwolnią cię z obowiązku dbania o prawidłowe odżywianie.
Nie poddaj się iluzji, że dbasz o swoje zdrowie skupiając się na suplementacji, jednocześnie zaniedbując pełnowartościową, zbilansowaną dietę oraz
zdrowy styl życia.
Nie ma suplementów, które zastąpią prawidłowe
odżywianie, ruch, odpoczynek i sen!

Metoda doktora Jacoba
Odżywianie jest niezmiernie ważne. Przecież rodzaj
i jakość pokarmów jakie spożywamy ma bezpośredni
wpływ na nasze zdrowie i to, z czego budowane jest
nasze ciało. Niektóre efekty nieprawidłowego odżywiania możemy zauważyć od razu, inne pokazują się
po latach.
Jeżeli zależy ci na długim i zdrowym życiu, polecamy
zapoznanie się z książką „Metoda doktora Jacoba –
Żyj zdrowo i przyjemnie” (pełne wydanie). Jest to
analiza ponad 1400. badań nad sposobami odżywiania się ludzi na świecie. Co jedzą społeczności, które
dożywają sędziwego wieku w zdrowiu, a co ludzie,
którzy zaczynają chorować jeszcze w młodości?
Jak powstają choroby cywilizacyjne i jak
je eliminować odżywianiem,
syndrom metaboliczny, pokarmy a nowotwory – to tylko
kilka z tematów poruszonych
w tej obszernej pracy. „Metoda” przedstawia zdrowy
i przyjemny styl życia oraz
odżywiania, by żyć nie tylko
długo, ale przede wszystkim
zdrowo.
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Przed zajściem w ciążę
Jeżeli planujecie zajście w ciążę, to warto się do niej
przygotować. Znacznie korzystniejsze jest aby kobieta wchodziła w ten okres z organizmem dobrze
zaopatrzonym we wszystkie składniki, które będą potrzebne zarówno jej, jak i rozwijającemu się dziecku.
Jednakże, czas ciąży i kilka miesięcy po porodzie to
duży wysiłek emocjonalny i fizyczny także dla partnera. On także powinien zadbać o prawidłowe odżywienie i suplementację. Podstawą jest oczywiście prawidłowa, dobrze zbilansowana dieta. Jeżeli do tej pory
nie przykładaliście większej wagi do tego, co lądowało
na waszych talerzach, teraz powinniście zadbać aby
były to wartościowe posiłki bogate w składniki odżywcze. Ich podstawę powinny stanowić pokarmy roślinne
– warzywa, owoce, ziarna, kasze, nasiona strączkowe,
orzechy, grzyby, itp. Ważny jest także nabiał, wysokiej
jakości oleje. Obecnie powoli odchodzi się od zalecania kobietom w ciąży dużych ilości ryb czy mięsa, ponieważ coraz więcej badań wskazuje na to, że minusy
spożywania takich pokarmów przewyższają plusy. Na
szczęście składniki zawarte w produktach tego typu
znaleźć można w pokarmach roślinnych oraz coraz
bogatszej ofercie zamienników mięsa.
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Przed zajściem w ciążę warto wspomóc organizmy
kobiety i mężczyzny niektórymi ważnymi składnikami
odżywczymi. Poznaj „Przepisy dla przyszłych rodziców” – bogate menu potraw znajdziesz na DrJacobs.pl
w dziale Czytelnia.

Kobieta
Powinna wykonać badanie krwi na poziom witamin
D3 i B12 oraz żelaza. W przypadku stwierdzenia ich
niedoborów rozpocząć intensywną suplementację.

Kwas foliowy
Będzie bardzo potrzebny dla rozwoju mózgu i rdzenia
kręgowego dziecka.

Kwasy Omega-3 DHA i EPA
Składniki, które będą konieczne do rozwoju oczu oraz
układu nerwowego dziecka.

Żelazo
Wspomaga płodność, zapobiega poronieniom.

Wapń
Jest ważny dla utrzymania gęstości kości oraz dla wytwarzania i działania wielu enzymów.

Witamina D
Niezbędna dla przyswajania wapnia i dla odporności.

Witamina E
Jest ważna dla prawidłowych podziałów komórek,
chroni przed działaniem wolnych rodników tlenowych (działanie przeciwutleniające).

Jod
Jego suplementacja przed zajściem w ciążę jest ważna dla zapobiegania niedorozwojom płodu.

Mężczyzna
Cynk
Jest ważny dla płodności i utrzymania prawidłowego
poziomu testosteronu we krwi.

Selen
Jest istotny m.in. dla prawidłowego procesu wytwarzania nasienia.
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Suplementacja w czasie ciąży
W czasie ciąży zwiększa się znacząco zapotrzebowanie na składniki odżywcze potrzebne zarówno
organizmowi kobiety jak i szybko rozwijającemu się
płodowi. Jeżeli przyszła mama dobrze przygotowała
się do ciąży i wchodzi w nią z organizmem dobrze
nasyconym składnikami odżywczymi, rozwijające się
dziecko będzie miało już od samego początku wszystkie potrzebne składniki.
Jednakże, czas ciąży to jeszcze większe zapotrzebowanie na wartościowe pożywienie bogate w minerały, witaminy, enzymy oraz energię (o ok. 3000 kalorii
dziennie).
Najważniejszymi ze składników, które muszą być
dostarczane dla utrzymania zdrowia przyszłej
mamy oraz rozwijającego się dziecka są:
• witaminy: A, B12, C, D i E, kwas foliowy,
• minerały: żelazo, wapń, magnez, jod, cynk,
• nienasycone kwasy tłuszczowe (DHA i EPA).

PA M I Ę TA J !
O suplementacji
w czasie ciąży
decyduje
lekarz.

12

Witamina A
Jest bardzo ważna ponieważ chroni komórki przed
uszkodzeniami, jest niezbędna do wzrostu kości i zawiązków zębów. Jej niedobór może źle wpływać na
płód i jego oczy, może też spowodować np. wodogłowie. Niebezpieczny jest także jej nadmiar – może
wywołać wady mózgowia, serca i deformacje twarzy
dziecka. Dlatego, jeżeli kobieta w ciąży odżywia się
prawidłowo i spożywa odpowiednią ilość witaminy A,
lepiej nie suplementować dodatkowo tej witaminy.
Dzienne zapotrzebowanie kobiety w ciąży na witaminę A to 1200 µg (wystarczy zjeść np. dwie marchewki).
O ewentualnej suplementacji zdecyduje lekarz.

Witaminy z grupy B
Są one ważne dla bardzo wielu procesów zachodzących w organizmach mamy i dziecka, m.in.: metabolizmu energetycznego, odporności oraz sprawnej pracy
układu nerwowego oraz procesów poznawczych. Są
ważne dla redukcji poczucia zmęczenia. Szczególnie
ważnymi witaminami są B6 i B12.

Witamina B6
Zwana także pirydoksyną. Ułatwia wchłanianie kwasu
foliowego. Wpływa korzystnie na zmniejszenie porannych mdłości. Jej niedobór zwiększa niebezpieczeństwo wystąpienia wad cewy nerwowej nawet o 71%.
Ważne jest jej suplementowanie w czasie ciąży i karmienia. Jednakże, najlepiej zacząć je przed zajściem w
ciążę, ponieważ witamina B6 zmniejsza ryzyko uszkodzeń struktury DNA płodu i nieprawidłowego unaczynienia łożyska.
Podczas ciąży i karmienia kobieta powinna dziennie
spożywać ok. 2 mg witaminy B6.

Kwas foliowy – witamina B9
Jest konieczny do tworzenia DNA, co ma znaczenie
przy intensywnych podziałach komórek no-
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wopowstających tkanek i organów płodu. Bierze także udział w tworzeniu krwinek czerwonych. W pierwszych tygodniach ciąży jest on ważny przede wszystkim dla tworzącego się układu nerwowego dziecka,
zwłaszcza mózgu i rdzenia kręgowego.
Jego niedobory mogą powodować wady wrodzone,
niedorozwój łożyska oraz urodzenie dziecka z niską
masą ciała. Kwas foliowy ma udowodnioną skuteczność w redukcji wad cewy nerwowej – jego suplementacja przez miesiąc przed ciążą oraz przez pierwszy trymestr ciąży zmniejsza ryzyko wystąpienia wad
wrodzonych aż o 50–70 %.
Przed ciążą i w jej trakcie zaleca się spożywanie nie
mniej niż 400 μg kwasu foliowego dziennie.

Witamina B12
Jest istotna dla wielu procesów w organizmie oraz dla
funkcjonowania układu nerwowego. Ma wpływ na
przemianę materii, pracę mięśni i odgrywa ważną rolę
w wytwarzaniu czerwonych ciałek krwi. Przyczynia się
do prawidłowego przebiegu cyklu folianów i obniżenia
stężenia homocysteiny. Najkorzystniejsza jest w formie
metylokobalaminy lub hydroksykobalaminy.
Jej niedobór pięciokrotnie zwiększa niebezpieczeństwo wystąpienia wad cewy nerwowej oraz opóźnienia wzrostu wewnątrzmacicznego. Najnowsze badania wskazują także na to, że w przyszłości dziecko
może być bardziej podatne na zaburzenia metaboliczne i cukrzycę typu II.
Kobieta w ciąży powinna suplementować witaminę
B12 w ilości do 2,6 μg dziennie, w czasie karmienia ok.
2,8 μg. Ponieważ wiele osób ma jej niedobory lub problemy z wchłanianiem, a jej nadmiar nie jest toksyczny,
można spożywać o wiele wyższe porcje.
Przed planowaną ciążą lub po jej rozpoczęciu należy
wykonać badanie określające poziom witaminy B12.

Witamina C
Jest ważna dla odporności, szczelności naczyń krwionośnych a także tworzenia kolagenu będącego jednym z głównych składników budujących chrząstkę

14

stawową, skórę i wiele innych tkanek. Witamina C
bierze udział w przyswajaniu żelaza, potrzebnego dla
tworzenia hemoglobiny i krwinek czerwonych oraz
zapobiegania anemii.
Kobieta w ciąży powinna spożywać ok. 85 mg witaminy C dziennie.

Witamina D
Jest ważna dla przyswajania wapnia, tak potrzebnego zarówno mamie jak i tworzącym się kościom
dziecka. Jest niezbędna do utrzymania prawidłowej
gospodarki wapniowo-fosforanowej i prawidłowego
funkcjonowania wielu tkanek, narządów i komórek.
Jej prawidłowy poziom zapobiega występowaniu stanów przedrzucawkowych oraz sprawia, że zarówno
przyszła mama jak i dziecko będą mieli prawidłową
mineralizację kości.
Zbyt niski poziom witaminy D w organizmie matki
powoduje urodzenie dziecka z niedoborem tej witaminy. Może to powodować zbyt niską mineralizację
kości i krzywicę. Niedobór taki może zwiększać także
ryzyko wystąpienia m.in. cukrzycy typu I i chorób
autoimmunologicznych.
Od trzeciego trymestru stosuje się większą suplementację ustaloną przez lekarza. Przed ciążą i w jej trakcie
zaleca się spożywanie nie mniej niż 1500-2000 j.m. (IU)
witaminy D dziennie.
Przed planowaną ciążą lub po jej rozpoczęciu należy
wykonać badanie określające poziom witaminy D3.

Dobre odżywienie
sprzyja mamie
i dziecku. Przynosi dużo korzyści i zapobiega wielu
poważnym
problemom.

15

Witamina E
To bardzo silny antyutleniacz. Jest ważna dla stanu
skóry, wzroku, odporności. Jej niedobór może spowodować zaburzenia rozwoju płodu.
W ciąży dzienne zapotrzebowanie na witaminę E wynosi ok. 8-13 mg, a u kobiet karmiących ok. 14 mg.

Cholina
(Jako prekursor acetylocholiny) cholina usprawnia
przewodzenie impulsów nerwowych w mózgu dziecka. Wspomaga rozwój i funkcjonowanie układu nerwowego. Ma wpływ na obniżanie poziomu hormonu stresu (kortyzolu) u mamy i dziecka, co ma duże
znaczenie dla tworzących się wzorców psychicznych.
Jest także ważna dla pracy wątroby i metabolizmu
tłuszczów.
Niedobór choliny przed zajściem w ciążę i w jej trakcie
zwiększa ryzyko wystąpienia u płodu wad cewy nerwowej.
Zapotrzebowanie na cholinę w czasie ciąży i podczas
karmienia to ok. 450 mg.

Kwasy tłuszczowe DHA i EPA
W pożywieniu Polek zwykle występują niedobory
kwasów Omega-3, w szczególności najcenniejszego
z nich – kwasu dokozaheksaenowego (DHA). Kwasy Omega-3 muszą być dostarczane z pożywieniem.
DHA wchodzi w skład ok. 20-40% struktur fosfolipidowych tworzących mózg i siatkówkę oka. W czasie
życia płodowego są one niezbędnym materiałem
budulcowym dla komórek układu nerwowego i mózgu (funkcje psychoruchowe i intelektualne) oraz siatkówki oka (prawidłowe widzenie).
Przed ciążą i w jej trakcie zaleca się spożywanie ok.
400-600 mg DHA dziennie. Niekiedy lekarz może zalecić nawet 1000 mg.

Cynk
Jego niedobór może powodować przedwczesny poród i powikłania okołoporodowe.
Kobieta w ciąży potrzebuje około 12-20 mg cynku
dziennie.
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Selen
Ten pierwiastek jest niezbędny do prawidłowego
funkcjonowania tarczycy ale badacze wiążą jego prawidłowy poziom z lepszym rozwojem umysłowym
dziecka.
W czasie ciąży zaleca się spożywanie ok. 55-65 μg selenu na dobę.

Jod
Od jodu zależy prawidłowe funkcjonowanie tarczycy
dziecka. Przez pierwsze 10 tygodni życia płodowego dziecko jest w całości zależne od jodu i hormonów tarczycy matki. Hormony tarczycy niezbędne są
przede wszystkim do rozwoju mózgu i kości dziecka,
regulacji przemiany materii, gospodarki hormonalnej,
funkcjonowania układu nerwowego i prawidłowych
funkcji poznawczych. Niedobór może spowodować u
dziecka opóźnienie rozwoju umysłowego, zaburzenia
neurologiczne.
Przed ciążą i w jej trakcie zaleca się spożywanie ok.
150-200 μg jodu dziennie.

Wapń
Jest podstawowym pierwiastkiem tworzącym kości ale bierze także udział w pracy układu
nerwowego, tworzeniu i działaniu
wielu enzymów oraz utrzymaniu
równowagi pH organizmu.
W ciąży i w okresie karmienia zapotrzebowanie
na wapń wynosi
ok. 1000-1200 mg
na dobę.
Aby wapń został
dobrze przyswojony
przez organizm
potrzebna jest
witamina D.
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Magnez
Jego głównym działaniem jest wspomaganie prawidłowej pracy mięśni, w tym ich napięcia. Dlatego
działa on m.in. uspokajająco, rozluźniająco oraz, poprzez obniżanie napięcia mięśni gładkich naczyń
krwionośnych, wspomaga utrzymanie prawidłowego
ciśnienia krwi. Jego prawidłowy poziom zapobiega
bolesnym kurczom mięśniowym.
Podczas ciąży i laktacji powinno się spożywać ok.
12 mg magnezu na kilogram wagi ciała. Lekarz może
zalecić suplementację w ilości 200-1000 mg magnezu
dziennie.

Żelazo
Jest ważne dla tworzenia krwi, w szczególności hemoglobiny wchodzącej w skład krwinek czerwonych.
Żelazo jest istotne także dla funkcji poznawczych
dziecka – zauważono zależność pomiędzy poziomem
żelaza we krwi pępowinowej dziecka a zdolnościami
poznawczymi i motorycznymi kilkuletnich dzieci.
Oczywiście żelazo jest ważne także dla kobiety – zapobiega anemii.
Jednakże, należy uważać z przyjmowaniem żelaza, ponieważ jego nadmiar może powodować niską
masę urodzeniową dziecka.
Przed ciążą i w jej trakcie zaleca się spożywanie ok.
30-60 mg żelaza dziennie.
Przed planowaną ciążą lub po jej rozpoczęciu należy
wykonać badanie określające poziom żelaza.
Innymi składnikami ważnymi w czasie ciąży są:
– miedź (ważna dla przyswajania żelaza),
– mangan (niedobór może powodować zaburzenia
rozwoju kości i narządów oraz problemy ruchowe),
– witamina K (zapobiega nadmiernym krwawieniom,
np. z nosa).

18

A co z kawą?
W czasie ciąży i karmienia piersią kobieta musi zmienić wiele swoich codziennych nawyków. Powinna całkowicie powstrzymać się od szkodliwych używek (papierosy, alkohol, substancje psychoaktywne, itp.) lub
ograniczyć niektóre rodzaje pokarmów i napojów. Do
tych ostatnich zalicza się właśnie kawa.
Picie dużej ilości kawy w ciąży może mieć negatywny wpływ na płód, a w ekstremalnych przypadkach
nawet spowodować poronienie. Kofeina działa pobudzająco nie tylko na przyszłą mamę ale także na
rozwijające się dziecko. Sama kawa zaś ma działanie
zakwaszające – „wypłukuje” z organizmu magnez oraz
wapń, tak ważne dla mamy i dziecka. Dlatego nie zaleca się spożywania kawy przez kobiety w ciąży.
Jeżeli jednak przyzwyczajenie jest bardzo silne, a próba odstawienia kawy powoduje zbyt mocne reakcje,
postaraj się aby spożywać do maksymalnie 200 mg
kofeiny dziennie. Ta sama zasada dotyczy matek karmiących piersią.
Na szczęście dostępne są zdrowe alternatywy. Kawy
Chi-Cafe posiadają wszystkie zalety kawy, ale pozbawione są jej wad. Zawarta w nich guarana uwalnia
kofeinę wolniej i stopniowo, co daje przyjemne pobudzenie. Kawy Chi-Cafe nie zakwaszają i są źródłem
wapnia, magnezu, błonnika oraz antyutleniaczy. Wypróbuj kawy Chi-Cafe balans, bio, classic lub proactive
albo bezkofeinową free. Możesz też wybrać pyszną ReiChi Cafe z witaminą B12. Więcej na ChiCafe.pl.
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Suplementacja dla mam

weganek i wegetarianek
Zrównoważona dieta wegańska lub wegetariańska
jest korzystna dla zdrowia, a także dla środowiska.
Jednakże samo przejście na taki sposób odżywiania
jest tylko połową sukcesu, ponieważ stosowanie takiej diety bez odpowiedniej wiedzy może mieć także
niekorzystne efekty. Można być weganinem lub wegetarianinem i nadal odżywiać się bardzo źle.
Mama weganka lub wegetarianka powinna zadbać
o składniki, które występują w pokarmie roślinnym w
niewielkich ilościach. Oto najważniejsze z nich.

Witamina D

Witamina B12

Żelazo

Kwasy tłuszczowe Omega-3 DHA i EPA
Cholina Wapń

Jod

Cynk

Opisy działania tych składników są na stronach
wcześniejszych.

Witaminy D i B12
Są one szczególnie ważne w przypadku mam weganek i wegetarianek. W pożywieniu roślinnym jest ich
niewiele i trzeba je suplementować. Przed planowanym zajściem w ciążę należy zbadać ich poziom we
krwi. W przypadku stwierdzenia niedoborów należy
je intensywnie suplementować.

Witamina D
Jest wytwarzana w skórze pod wpływem promieni słonecznych (w Polsce w okresie od kwietnia do
września w godzinach okołopołudniowych). Jednakże, większość osób przebywa na słońcu zbyt krótko,
aby wytworzyć odpowiedni zapas witaminy D. W
pożywieniu wegan i wegetarian może jej być zbyt
niewiele, dlatego suplementacja jest konieczna. Na
rynku jest dostępna wegetariańska forma witaminy
D3 (z lanoliny) oraz forma wegańska D3 lub D2 (np.
z porostów).
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Witamina B12
Może być do pewnego stopnia wytwarzana przez
bakterie jelitowe. Dlatego od czasu do czasu warto
wzmocnić je poprzez spożywanie produktów z bakteriami probiotycznymi. Jednakże, powinna być ona
z pewnością suplementowana przez okres przed zajściem w ciążę, w ciąży i podczas karmienia.
Najkorzystniejszą formą witaminy B12 jest metylokobalamina lub hydroksykobalamina.

Żelazo i wapń
Wbrew pozorom składników tych może niekiedy
brakować ponieważ często w pożywieniu roślinnym
mogą one mieć formę trudno przyswajalną. Przed
zajściem w ciążę należy sprawdzić poziom żelaza
we krwi.

Kwasy tłuszczowe Omega-3 DHA i EPA
Na rynku są głównie produkty z tymi kwasami pozyskanymi z ryb. Jednakże, ryby są w nie bogate ponieważ jedzą algi, a to właśnie algi są pierwotnym źródłem tych cennych kwasów tłuszczowych. Dlatego
produkty z wegańskimi kwasami DHA i EPA są pozyskiwane z alg i stanowią świetne źródło tych jakże
ważnych składników.
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Probiotyki dobre

dla mamy i dla dziecka
Probiotyk to produkt zawierający bakterie, które tworzą naszą florę jelitową. Jest ona bardzo ważna dla
zdrowia, m.in. dla stymulacji układu odpornościowego oraz wytwarzania wielu ważnych substancji (np.
witaminy K i B12). Flora jelitowa może być uszkodzona
przez niewłaściwą dietę, niektóre leki oraz antybiotyki.
W czasie ciąży w organizmie kobiety zachodzi wiele
zmian, w tym także w mikroflorze przewodu pokarmowego oraz pochwy. Może to mieć korzystny wpływ
nie tylko na samopoczucie ciężarnej i przebieg ciąży
ale i na zdrowie dziecka. Bardzo wiele badań wskazuje, że stosowanie probiotyków przez kobietę w ciąży
może zmniejszać ryzyko rozwoju cukrzycy ciążowej
nawet o 66%*, nadmiernego przyrostu masy ciała
oraz porodu przedwczesnego. Flora bakteryjna jelit
i pochwy są ze sobą połączone. Dlatego spożywanie
probiotyków dodatkowo wspiera prawidłową florę
dróg rodnych, zapobiega infekcjom i przygotowuje
do porodu. Stosowanie probiotyków w czasie połogu
może zapobiec występowaniu lub zmniejszyć poczucie lęku oraz depresję poporodową.
Jeżeli dziecko rodzi się naturalnie, otrzymuje podczas
porodu nieco bakterii z dróg rodnych. Nie ma takiej
możliwości, jeżeli poród jest przez cesarskie cięcie,
dlatego powinno być nimi suplementowane.
Według aktualnej wiedzy najważniejsze dla tworzenia prawidłowej flory jelitowej są szczepy bakterii Bifidobacterium i Lactobacillus. Spożywanie ich podczas
ciąży i okresu karmienia oraz podawanie ich dziecku
(wysypać część zawartości kapsułki na sutek lub do
butelki z mlekiem) ma korzystny wpływ na tworzenie
prawidłowej flory bakteryjnej w organizmie dziecka.
Ma to bardzo duże znacznie dla jego zdrowia i zapobiega rozwojowi zakażeń i alergii.
*Luoto R., Laitinen K., Nermes M., Isolauri E., Impact of maternal probiotic supplemented dietary counselling on pregnancy outcome and prenatal and postnatal growth: a double-blind, placebo-controlled study,
„Br J Nutr.” 2010; 103, s. 1792-9.
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LactoBifido
Miliardy bakterii Lactobacillus

i Bifidobacterium dla flory jelit
üü Dla utrzymania prawidłowej flory bakteryjnej jelit
 olecane po antybiotyko- i sterydoterapii, dla źle
üü P
odżywiających się, po postach, po pobytach w krajach egzotycznych
üü Kapsułka odporna na działanie kwasu żołądkowego

90 kapsułek
90 porcji

Każda kapsułka z awiera oko ło 7 miliardów bak terii
probiotycznych szczepów Lakto- i Bifido-. Bakterie jelitowe są
ważne dla wielu funkcji organizmu, m.in.:
 korzystnie wpływają na układ odpornościowy, produkcję
przeciwciał,
w
 ytwarzają 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,
 w ytwarzają β-galaktozydazę rozkładającą laktozę.

LactoBifido suplement diety
Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: 1-2 kapsułki dziennie. Rano
na czczo lub wieczorem około 2 godziny po posiłku.
Składniki: skrobia ziemniaczana (wypełniacz), hydroksypropylometyloceluloza (kapsułka roślinna), szczepy bakterii: Lactobacillus helveticus
Rosell-52, Lactococcus lactis Rosell-1058, Bifidobacterium longum
Rosell-175, Lactobacillus rhamnosus Rosell-11, Bifidobacterium breve
Rosell-70, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (roślinnych) – substancja przeciwzbrylająca, Bifidobacterium bifidum Rosell-71, kwas
askorbinowy (przeciwuitleniacz).
Uwaga dla alergików: liofilizowane bakterie zawierają składniki mleka i soi.
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Suplementacja kobiety
w połogu i dziecka w

pierwszych dniach życia
Poród i połóg to ogromny wysiłek dla organizmu
matki. Trwa do 6-8 tygodni po porodzie i w tym czasie cofają się wszystkie zmiany wywołane przez ciążę.
Dodatkowo organizm kobiety ma teraz nową funkcję
– gruczoły mleczne zaczynają intensywną produkcję
mleka bogatego w składniki odżywcze.

Składniki ważne dla kobiety w pierwszych
dniach po porodzie:
Żelazo
Ważne dla produkcji hemoglobiny i krwinek czerwonych oraz energii. Wiele kobiet traci przy porodzie
dużo krwi, która musi być szybko uzupełniona. Suplementowanie żelaza zapobiega także anemii.

Witamina K
Dla prawidłowych procesów krzepnięcia krwi i gojenia się ran poporodowych oraz dla wyższego poziomu witaminy K w mleku.

Składniki, które warto podawać noworodkowi w pierwszych dniach po urodzeniu:
Witamina K
Dla prawidłowej krzepliwości krwi i zapobieganiu
krwawieniom, każde dziecko dostaje po porodzie zastrzyk z witaminą K.
W niektórych przypadkach witamina K powinna być
suplementowana, szczególnie jeżeli noworodek jest
karmiony piersią. Oczywiście suplementację taką
ustala lekarz. Zapotrzebowanie dziecka wynosi 1 mikrogram/kilogram wagi ciała na dobę. W 100 ml mleka kobiecego jest tylko 0,25 mikrograma witaminy K,
a często dziecko jest w stanie przyswoić jej tylko 30%.
Dlatego też lekarz może zalecić suplementację witaminy K od 8. dnia życia do ukończenia 3. miesiąca życia.
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Dziecko potrafi zmęczyć
Pojawienie się dziecka wywraca dotychczasowy
porządek dnia i styl życia. Szczególnie uciążliwe są
przerwy w wypoczynku nocnym, który jest jednym
z filarów zdrowia, zarówno psychicznego jak i fizycznego, w tym odporności. Już jedna nieprzespana
noc zaburza funkcjonowanie i sprawia, że o wiele
szybciej męczymy się i jesteśmy podirytowani. Jeżeli źle przespana jest prawie każda noc – zmęczenie
jest nieustające. Jeżeli to możliwe, rodzice powinni
naprzemiennie „dzielić się” nieprzespanymi nocami
(może to być trudne przy karmieniu piersią), tak aby
chociaż jedno z nich było wypoczęte w ciągu dnia.
Na pół godziny przed snem należy ograniczyć ilość
pobudzających bodźców, np.: nie patrzeć w świecące monitory telewizora, komputera czy telefonu,
nie oglądać filmów akcji, nie słuchać pobudzającej
muzyki, nie myśleć o sprawach stresujących. Zamiast tego miło spędzić czas z maluszkiem, czytać
lekturę, relaksować się czy wziąć ciepły prysznic.
Bardzo pomocnym w skracaniu czasu zasypiania
oraz poprawie jakości wypoczynku nocnego jest
stosowanie produktu z melatoniną. Dobrze aby zawierał on jeszcze witaminę B12, która wspiera wytwarzanie energii i redukuje zmęczenie, lub inne
składniki dla lepszej jakości wypoczynku nocnego.
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Suplementacja kobiety
karmiącej piersią oraz
niemowlęcia

Czy wiesz, że okres niemowlęcy to czas najszybszego
wzrostu i rozwoju w całym naszym życiu? Nigdy więcej nie podwoimy swojej wagi w tak krótkim czasie
i nie zwiększymy wzrostu o połowę. W tym czasie następuje także bardzo szybki rozwój centralnego układu nerwowego. Organizm niemowlaka potrzebuje
dobrego odżywienia, aby maksymalnie wykorzystać
tę szansę. To co zostanie osiągnięte przez dziecko w
tym czasie ma kluczowe znaczenie dla jego dalszego
rozwoju intelektualnego i fizycznego. Ewentualne
niedobory ważnych składników pokarmowych będą
rzutowały nie tylko na bieżący rozwój dziecka, ale
mogą mieć bardzo długofalowe skutki.
Głównym pokarmem w okresie niemowlęctwa jest
oczywiście mleko matki. Aby było ono nasycone
składnikami odżywczymi, należy zadbać o dobre odżywienie mamy. Jeżeli wszystko jest w normie, ten pokarm w pełni wystarczy niemowlakowi przez pierwsze pół roku i zapewni mu prawie wszystkie składniki
odżywcze potrzebne do prawidłowego rozwoju.
Jednakże, pomimo wszelkich zalet mleka matki, nie
obejdzie się bez suplementacji mamy, tak aby w jej
mleku nie zabrakło składników odżywczych ważnych
dla zdrowia rozwoju dziecka, oraz samego maluszka.
Oczywiście o stosowanej suplementacji decyduje
lekarz prowadzący.
Prawidłowe odżywianie kobiety jest bardzo istotne,
zwłaszcza że musi ona zrezygnować z wielu pokarmów, szczególnie surowych, ponieważ mogą one
zmieniać skład mleka i powodować u dziecka bolesne
kolki. Wiele wartościowych składników odżywczych
oddaje ona dziecku z mlekiem, dlatego takie zwiększone zapotrzebowanie powinno być wyrównane za
pomocą suplementacji.
Oto najważniejsze składniki potrzebne dla prawidłowego rozwoju maluszka:
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Witamina D
Dla mamy
Niezbędna dla odporności i przyswajania wapnia,
który bierze udział w tworzeniu wielu enzymów oraz
jest ważny dla utrzymania zdrowych kości i zębów.
Karmiąca mama powinna przyjmować codziennie,
niezależnie od pory roku, ok. 800-2000 j.m. witaminy D.

Dla dziecka
Witamina D jest bardzo ważna dla prawidłowego rozwoju i wzrostu kości, co zapobiega krzywicy. Ma ona
także korzystny wpływ na układ odpornościowy i wiele
innych rozwijających się funkcji organizmu maluszka.
Powinna być suplementowana już od pierwszych dni
życia dziecka. Należy podawać ok. 10 μg = 400 j.m. (jednostek międzynarodowych) dziennie.
Można robić to bardzo prosto za pomocą produktu w
kroplach, z witaminą D3 już rozpuszczoną w obojętnym smakowo oleju. Wystarczy raz na dzień lub raz na
kilka dni (w zależności od ilości jednostek D3 w kropli)
zakroplić produkt na sutek w momencie rozpoczynania karmienia dziecka.
Przykładowo: kropla produktu Witamina słońca D3
zawiera 800 jednostek D3 – należy podawać dziecku
jedną kroplę co drugi dzień. Dzieciom kilkumiesięcznym można podawać wprost do ust.

Czy wiesz, że...
...polskie mamy chwalą na forach internetowych Witaminę słońca D3 Dr. Jacob’s
za jej świetne działanie,
łatwość podawania
i bezpieczną porcję,
a najbardziej za to, że
n i e powod u je o n a
kolki u niemowląt.
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Witamina A
Przy prawidłowym poziomie witaminy A u matki, jej
mleko zaspokoi zapotrzebowanie dziecka. Witamina
A jest ważna m.in. dla prawidłowego widzenia, odporności i dobrego apetytu. Jeśli matka ma jej niedobór –
powinna szybko go uzupełnić lub podawać ją dziecku.

Kwasy tłuszczowe Omega-3 DHA i EPA
Są bardzo ważne dla budowy szybko rozwijającego
się układu nerwowego dziecka oraz dla oczu i prawidłowego widzenia. Badania wskazują, że kwasy te są
bardzo istotne w zapobieganiu ADHD i innym symptomom braku skupienia i nadpobudliwości. Karmiąca
mama, aby pokryć zapotrzebowanie dziecka i swoje,
powinna przyjmować ok. 200-500 mg DHA dziennie.
Najlepiej łączyć DHA z EPA.
Warto wspomóc organizm dziecka poprzez dodatkową suplementację i dodawać nieco oleju z DHA do
pokarmu w butelce lub smarować nim sutek przed
karmieniem dziecka. Jeżeli produkt jest w kapsułce,
należy wycisnąć z niej olej.

Probiotyki
Dziecko rodzi się z jałowym przewodem pokarmowym i dlatego nie ma w nim bakterii probiotycznych.
Mikroorganizmy te są bardzo ważne dla zdrowia –
wytwarzają wiele istotnych składników (witamina K,
witaminy z grupy B), korzystnie wpływają na odporność i chronią przed wieloma chorobami. Zapobiegają kolonizacji jelit przez bakterie gnilne i grzyby.
Niemowlę otrzymuje nieco pałeczek kwasu mlekowego (Lactobacillus) z mlekiem matki ale warto rozbudować florę jelitową dodając różne szczepy bakterii probiotycznych (np. lacto i bifido) do pokarmów
dziecka. Z pewnością trzeba to robić jeżeli dziecko
było urodzone poprzez cesarskie cięcie, przechodziło
terapię antybiotykiem lub ma niską odporność.
Jeżeli produkt z probiotykiem jest w kapsułkach, należy wsypać część zawartości kapsułki do pokarmu podawanego butelką lub zmieszać taki proszek z kroplą
mleka i posmarować tym sutek przed karmieniem .
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Witamina K
Jest bardzo ważna dla prawidłowej krzepliwości krwi.
Jej niedobór może powodować krwawienia. Wszystkie niemowlęta karmione piersią powinny ją otrzymywać od 8. d.ż. do ukończenia 3. m.ż. Pokarm matki jest
ubogi w tę witaminę, a dziecko nie ma jeszcze flory
jelitowej, która ją wytwarza.

Witamina B12
Jest ona ważna w zapobieganiu niedokrwistości, dla
prawidłowego rozwoju funkcji psychologicznych
oraz funkcjonowania układu nerwowego i odpornościowego zarówno mamy jak i dziecka. Kobieta karmiąca powinna mieć jej prawidłowy poziom już przed
zajściem w ciążę. Szczególną uwagę powinny zwrócić
mamy weganki lub wegetarianki.
Mama z odpowiednią suplementacją tej witaminy
przekaże ją swojemu dziecku wraz z mlekiem. W przypadku stwierdzenia jej niedoboru B12 u karmiącej
mamy należy rozpocząć bardzo intensywną suplementację.

Witaminy z grupy B
Są one ważne dla bardzo wielu procesów zachodzących w organizmach mamy i dziecka, m.in.: metabolizmu energetycznego, odporności oraz sprawnej pracy
układu nerwowego oraz procesów poznawczych. Są
ważne dla redukcji poczucia zmęczenia.
Suplementacja tych witamin pomoże mamie poprzez
usprawnienie procesów metabolizmu energetycznego,
co objawia się między innymi większą ilością energii
i skracaniem okresu regeneracji.

Wapń
Jest podstawowym pierwiastkiem tworzącym kości
ale bierze także udział w pracy układu nerwowego,
tworzeniu i działaniu wielu enzymów oraz utrzymaniu równowagi pH organizmu. Kobieta karmiąca musi
zapewnić odpowiednią ilość wapnia i sobie i dziecku.
Powinna spożywać ok. 1000-1200 mg na dobę. Dla
przyswojenia wapnia potrzebna jest witamina D.

29

Witamina słońca D3
Słońce w kroplach przez cały rok
üü Świetna cena i duża wydajność
üü D3 pozyskana z lanoliny z wełny owczej
üü Pełna biodostępność – D3 już rozpuszczona w oleju
üü Produkt najwyższej jakości, standaryzowany
üü Długa stabilność dzięki naturalnej witaminie E

20 ml

600 porcji
Zawartość w:

1 porcji (1 kropla)

Witamina D
20 µg (800 j.m.)
* Referencyjne wartości spożycia dziennego

% RWS*
400 %

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.
Kropla zawiera 20 µg witaminy D3 (800 j.m.), co stanowi 400 % dziennego zapotrzebowania. Według Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności bezpieczny poziom spożycia witaminy D ze
wszystkich źródeł dla dorosłych i dzieci od 11 roku życia wynosi 100 μg
(mikrogram). Dla dzieci od 1 do 10 roku życia – 50 μg. Do 11 roku życia
Witamina słońca D3 nie powinna być przyjmowana razem z innymi
produktami zawierającymi witaminę D.
Składniki: olej MCT (z kokosa, 95%), przeciwutleniacz: tokoferol
(naturalna witamina E), cholekalcyferol (witamina D3).
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Witamina K2
K2 MK-7

–

najlepsza biodostępność

üü 120 µg witaminy K2 na porcję
üü K2 z roślinnych olejków eterycznych (czyste MK-7)
üü S
 zczególnie dobra biodostępność i długotrwała
stabilność we krwi (do 72 godz.)

20 ml

100 porcji

Zawartość w:

1 porcji (6 kropli)

Witamina K
120 µg
* Referencyjne wartości spożycia dziennego

% RWS*
400 %

Witamina K2 suplement diety
Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: 6 kropli na łyżeczce lub
wprost do ust.
Kropla zawiera 20 µg witaminy K 2 (all-trans MK-7).
Uwaga: Produkt nie powinien być spożywany przez osoby przyjmujące
środki przeciwzakrzepowe zawierające antagonistów witaminy K (np. warfaryna i acenokumarol). Osoby takie powinny skonsultować przyjmowanie
produktu z lekarzem!
Składniki: olej MCT (z kokosa, 98%), przeciwutleniacz: mieszanina
tokoferoli, witamina K 2 (all-trans menachinon-7).
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Witamina D3K2
Podwójna siła witamin dla kości
i układu odpornościowego
üü Witaminy D3 + K2 MK-7 w świetnej cenie
üü O
 ptymalna biodostępność: witaminy już
rozpuszczone w oleju
üü Witamina K2 w postaci długołańcuchowego
menachinonu-7 (MK-7) z olejków eterycznych

20 ml

600 porcji

Zawartość w:

1 porcji (1 kropla)

Witamina D
20 µg (800 j.m.)
Witamina K
20 µg
* Referencyjne wartości spożycia dziennego

% RWS*
400 %
27 %

Witamina D3K2 suplement diety
Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: osoby dorosłe, w szczególności otyłe (BMI 30+ kg/m2), kobiety w ciąży i karmiące, osoby pracujące w nocy, z ciemną karnacją skóry, dzieci powyżej 15 roku życia,
dzieci otyłe (BMI pow. 90 percentyla dla lokalnej populacji): 2 krople.
Dzieci poniżej 15 roku życia: 1 kropla.
Uwaga: osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe (antagonistów
witaminy K, jak antykoagulant typu kumaryny) powinny skonsultować
przyjmowanie produktu z lekarzem!
Składniki: olej MCT (z kokosa) (94%), przeciwutleniacz: ekstrakt
bogaty w tokoferol (naturalna witamina E), witamina D3 (cholekalcyferol), witamina K 2 (all-trans menachinon-7).
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Witamina ADEK
Współdziałanie wszystkich witamin
rozpuszczalnych w tłuszczach
üü K
 ompleks wszystkich czterech witamin rozpuszczalnych w tłuszczach A, D3, E i K 2
üü Szerokie spektrum działania
üü O
 ptymalna biodostępność: witaminy wchłaniają
się już w ustach

20 ml
600 porcji

1 kropli / % RWS1

2 kroplach / % RWS

Witamina A

240 µg (800 j.m.)2 / 30 %

480 µg (1600 j.m.)2 / 60 %

Witamina D

20 µg (800 j.m.) / 400 %

40 µg (1600 j.m.) / 800 %

Witamina E

4 mg3 / 33 %

8 mg3 /66 %

Witamina K

20 µg / 26,5 %

40 µg /53 %

Zawartość w:

1%

referencyjnych wartości spożycia; 2 ekwiwalent retinolu; 3 ekwiwalent
tokoferolu.

Witamina ADEK suplement diety
Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: 1-2 krople na łyżeczce lub
wprost do ust.
Uwaga: osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe (antagonistów
witaminy K, jak antykoagulant typu kumaryny) powinny skonsultować
przyjmowanie produktu z lekarzem!
Składniki: olej MCT (z kokosa, 48%), mieszanka tokoferoli (naturalna
witamina E), cholekalcyferol (witamina D3), palmitynian retinylu, witamina K2 (all-trans menachinon-7), aromat – olejek z bergamotki.
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B12 Active!
Wegańska B12 w najczystszej,
w pełni bioaktywnej postaci
üü Aż 100 µg B12 metylokobalaminy w tabletce
podjęzykowej (B12 wchłaniana już w ustach)
üü Pełna przyswajalność! Metylokobalamina
natychmiast metabolizowana przez organizm
üü B12 wytwarzane w laboratoriach europejskich*

30 g
120 tabletek
120 porcji

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 prawidłowego poziomu witaminy B12 w organizmie,
jak i do szybkiego i skutecznego uzupełnienia jej niedoboru.
Zawartość w:
Witamina B12
Krzem

tabletce*
100 µg
5 µg

% RWS**
4 000 %
-

* porcja dzienna; ** referencyjne wartości spożycia

B12 Active! suplement diety
Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: 1 tabletka.
Składniki: środek słodzący (ksylitol), regulator kwasowości – kwas
jabłkowy, celuloza (wypełniacz), dwutlenek krzemu, olej rzepakowy,
naturalny aromat wiśniowy, metylokobalamina (B12). Może zawierać
śladowe ilości orzechów.
* w iększość B 12 dostępnej na rynku pochodzi z Chin
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B12 Fosfolipidy FORTE
Wegańska, liposomalna, w pełni
bioaktywna witamina B12
üü 5
 0 µg liposomalnej metylo- i hydroksykobalaminy
w kropli (precyzyjne porcjowanie)
üü 100% przyswajalności – B12 wchłaniana już
w ustach i jest natychmiast metabolizowana
üü B12 wytwarzane w laboratoriach europejskich*

20 lub 50 ml
ok. 500 lub
1250 porcji

Witamina B12 połączona w kompleksie fosfolipidowym (liposomalna), co znacząco zwiększa jej stabilność oraz przyswajalność.
Fosfolipidy (tłuszcze) bardzo ułatwiają przenikanie witaminy B12
przez ściany komórkowe. Forma kropli podjęzykowych sprawia, że
praktycznie 100% witaminy przenika do krwi.
Zawartość w kropli:
kropli
RWS**
Fosfolipidy
5 mg
Witamina B12
50 µg
2000 %*
w tym: metylokobalamina
25 µg
1000 %*
hydroksykobalamina
25 µg
1000 %*
*p
 orcja dzienna; ** referencyjne wartości spożycia

B12 Fosfolipidy FORTE suplement diety
Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: kropla pod język.
Składniki: woda, alkohol#, fosfolipidy słonecznikowe (13 %), gliceryna,
naturalny aromat wiśniowy, metylokobalamina (B12), hydroksykobalamina (B12), regulator kwasowości – kwas jabłkowy.
# Zawartość alkoholu w kropli = zawartości alkoholu w 10 ml soku jabłkowego.
* Większość B 12 dostępnej na rynku pochodzi z Chin.
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Lactacholin
Cholina, witaminy z grupy B i kwas
mlekowy dla układu nerwowego,
wątroby i metabolizmu tłuszczów
üü Przed i w czasie ciąży, w okresie laktacji
üü Dla zdrowia wątroby i wytwarzania energii
üü W
 czasie ciąży dla prawidłowego rozwoju i funkcji
układu nerwowego
üü Dla wytwarzania energii

100 ml
66 porcji
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 %*)
1,25 μg (50 %*)
2,5 μg (100 %*)
Witamina B12
L-(+)-kwas mlekowy
700 mg
1400 mg
# porcja; ## dwie porcje (porcja dzienna); * % referencyjnych
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.
Składniki: 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).
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Witamina C Fosfolipidy
Naturalna, bioaktywna witamina C
z owocu dzikiej róży w kompleksie
fosolipidowym
üü P
 orcja zawiera aż 200 mg naturalnej witaminy C
z dzikiej róży i wiśni acerola
üü Wchłania się już w ustach
üü Połączenie witaminy C z fosfolipidami tworzy
liposomalną witaminę C, która łatwo przenika
do komórek
üü W
 itamina C i cynk dla odporności i wytwarzania
kolagenu

150 g
88 porcji

Zawartość w:
Witamina C
Cynk
Owoc dzikiej róży - proszek
Fosfolipidy

1 porcji **
200 mg (250 %*)
2 mg (20 %*)
1g
0,2 g

2 porcjach **
400 mg (500 %*)
4 mg (40 %*)
2g
0,4 g

* Referencyjne wartości spożycia (RWS); ** Porcja = 1,7 g (miarka), 2 porcje =
3,4 g (2 miarki; porcja dzienna).
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.
Składniki: owoc dzikiej róży Rosa canina (proszek, 61%), lecytyna słonecznikowa (12%), substancja słodząca (ksylitol), kwas askorbinowy
(witamina C), ekstrakt z wiśni aceroli Malpighia emarginata (2%), węglan
magnezu, cytrynian cynku. Może zawierać śladowe ilości orzechów.
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DHA-EPA
Kwasy tłuszczowe Omega-3
üü W
 egańskie DHA i EPA z mikroalg
üü Z czystych ekologicznie akwenów
üü Niezbędne składniki budulcowe

60 kapsułek
60 porcji
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 funkcji mózgu
i dobrego widzenia, czynności serca, wspomagają 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 intelektualne) oraz prawidłowego rozwoju i funkcjonowania jego narządu wzroku.
Zawartość w:
Kwas

DHA 1

Kwas EPA 2

kapsułce *

2 kapsułkach *

167 mg

333 mg

83 mg

167 mg

* kapsułka = porcja; 2 kapsułki = 2 porcje (porcja dzienna);
1 kwas dokozaheksaenowy; 2 kwas eikozapentaenowy.
DHA-EPA suplement diety

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: kapsułka wraz z posiłkiem.
Składniki: olej z mikroalg Schizochytrium sp. bogaty w DHA i EPA,
skrobia, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol; olej słonecznikowy;
substancja zagęszczająca: karagen; przeciwutleniacze: mieszanina tokoferoli, palmitynian askorbylu; aromat: ekstrakt z rozmarynu; regulator
kwasowości: węglan sodu.
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Żelazo liposomane
Dla witalności i transportu tlenu
üü Żelazo + fosfolipidy dla doskonałej biodostępności
üü Z witaminami C i B2 dla dobrego wchłaniania oraz
metabolizmu żelaza

64 g
100 porcji
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 żołądek 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).
Zawartość w:
miarce 1
2 miarkach 2
Żelazo
8 mg (57 %3)
16 mg (114 %3)
32 mg (40 %3)
Witamina C
16 mg (20 %3)
Witamina B2
0,7 mg (50 %3) 1,4 mg (100 %3)
1 porcja (0,64 g); 2 2 porcje (1,28 g; porcja dzienna);
3 RWS (referencyjne wartości spożycia).
Żelazo liposomalne suplement diety

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: płaska miarka pod język
i rozprowadzona w ustach lub zmieszana z musli, sokiem, wodą.
Składniki: owoc mango w proszku (61%), kompleks żelazo-fosfolipidy
(pirofosforan żelaza, lecytyna słonecznikowa) (16%), ekstrakt z aceroli,
lecytyna słonecznikowa, ryboflawina (witamina B2). Może zawierać
śladowe ilości orzechów.
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pH balans
Organiczne cytryniany dla balansu
pH oraz mineralizacji organizmu
üü Z
 drowe kości (wapń, magnez, witamina D)
üü Tworzenie kolagenu dla budowy zdrowych kości

oraz chrząstek (witamina C)
üü Funkcje mięśni (potas, magnez)

üü P
 racę nerwów (potas, witamina B1)
üü Zmniejszenie poczucia zmęczenia (magnez, witamina C)
üü Metabolizm kwasowo-zasadowy (cynk)
üü Utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi (potas)

300 g
50 porcji

Zawartość w: M 1 = 4,5 g 1 % RWS 2
Sód
1,5 mg
Potas
750 mg
38 %
Wapń
270 mg
34 %
Magnez
185 mg
49 %
Cynk
2,5 mg
25 %
Witamina D
2,5 µg 3
50 %
Krzem
20 mg
1 Miarka = porcja, 2 Referencyjne
wartości spożycia; 3 ok. 100 j.m.
witaminy D na miarkę

Minerały w formie organicznych cytrynianów, które nie zmieniają pH
przewodu pokarmowego, odkwaszają organizm i głęboko mineralizują
na poziomie komórkowym .

pH balans proszek suplement diety
Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: 1–2 razy dziennie miarka
(4,5g) rozpuszczona w 250 ml soku lub wody. Po dodaniu 1,5 ml Lactacholinu powstaje idealne połączenie tworzące Kurację Cholinową.

Przy alkalozie, niewydolności nerek, nadmiarze potasu spożywanie pH
balans należy skonsultować z lekarzem. Porcja 2 miarek dziennie jest
odpowiednia od wieku 15 lat.
Składniki: cytrynian potasu, cytrynian wapnia, cytrynian magnezu
(sól magnezowa kwasu cytrynowego), węglan magnezu, kwas krzemowy, naturalny aromat cytrusowy, cytrynian cynku, witamina D3
(cholekalcyferol).
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FizjoBalans
Proszek zasadowy dla balansu pH,
kości, stawów, ścięgien i mięśni
üü Z
 drowe kości (wapń, magnez, witamina D)
üü Tworzenie kolagenu dla budowy zdrowych kości

oraz chrząstek (witamina C, glukozamina)
üü Funkcje mięśni (potas, magnez)

üü P
 raca układu nerwowego (potas, witamina B1)
üü Zmniejszenie poczucia zmęczenia (magnez, witamina C)
üü Metabolizm kwasowo-zasadowy (cynk)
üü Utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi (potas)

300 g
50 porcji

Zawartość w: 1 M* = 6 g1 % RWS2
Potas
640 mg
32 %
Wapń
230 mg
29 %
Magnez
180 mg
48 %
Cynk
2,5 mg
25 %
Witamina C
120 mg
150 %
Witamina B1
0,4 mg
36 %
Witamina D
2,5 µg
50 %
Krzem
20 mg
Glukozamina
400 mg
1 1 M (miarka) = 1 porcja; 2 Referencyjne
wartości spożycia

FizjoBalans suplement diety
Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: 1–2 razy dziennie
miarka (6g) rozpuszczona w 250 ml soku lub wody gazowanej. Pić
do posiłku. Przy alkalozie, niewydolności nerek, nadmiarze potasu – skonsultować z lekarzem.
Składniki: cytrynian potasu, mleczan wapnia, sole magnezowe kwasu
cytrynowego (cytrynian magnezu), siarczan glukozaminy (8,7%), sproszkowany owoc czarnej porzeczki (5,2%), sproszkowany owoc żurawiny (3,5%),
sproszkowany owoc dzikiej róży (3,5%), kwas l-askorbinowy (witamina C),
regulator kwasowości: kwas jabłkowy, węglan magnezu, dwutlenek krzemu,
naturalny aromat owocu czarnej porzeczki, substancja słodząca – glikozydy
stewiolowe, cytrynian cynku, chlorowodorek tiaminy (witamina B1), ergokalcyferol (witamina D2 z porostów). Może zawierać śladowe ilości orzechów.
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Jod + Selen probio
Jod, selen, witamina B12 oraz miliardy
bakterii dla zdrowia tarczycy i jelit

üü Jod i selen dla funkcjonowania tarczycy
üü Jod i B12 dla funkcjonowania metabolizmu ener-

getycznego oraz układu nerwowego
üü Bakterie probiotyczne Lacto i Bifido dla utrzymania

odporności i prawidłowego środowiska i pH jelit

90 kapsułek
90 porcji

Jod + Selen probio to innowacyjny produkt, w którym
jod i selen połączone są z bakteriami probiotycznymi dla
prawidłowego wchłaniania tych składników.
Zawartość w:
Jod
Selen
Witamina B12 (metylokobalamina)
Lakto- i Bifidobakterie

1 kapsułce*
140 µg (93 %#)
27,5 µg (50 %#)
2,5 µg (100 %#)
1,5 milliardów

2 kapsułkach*
280 µg (187 %#)
55 µg (100 %#)
5 µg (200 %#)
3 milliardy
* 1 kapsułka = 1 porcja, 2 kapsułki = 2 porcje (porcja dzienna); # referencyjne
wartości spożycia dziennego (RWS).

Jod + Selen probio suplement diety
Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: 1-2 kapsułki dla dorosłych,
kobiet w ciąży i matek karmiących; 1 kapsułka dla dzieci od 7 lat. Spożywać na czczo lub między posiłkami.
Składniki: algi Ascophyllum nodosum (68%), hydroksypropylometyloceluloza (kapsułka roślinna), Lactobacillus plantarum i Bifidobacterium
breve (mikrokapsułkowane, 8%), substancja przeciwzbrylająca – dwutlenek krzemu, selenin sodu, metylokobalamina (witamina B12).
Produkt może zawierać śladowe ilości orzechów.
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AminoBase
Łatwoprzyswajalne składniki dla pełnego

odżywienia, wzmocnienia i odporności

üü Pełnowartościowy, łatwoprzyswajalny posiłek dla
uzupełnienia białek, witamin i minerałów
üü Pełny skład aminokwasów z roślin
 przyrządzania na wiele sposobów i smaków –
üü Do
jako koktajl, zupa, mus

345 g
8 - 16 porcji
Porcja AminoBase zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy,
węglowodany złożone, błonnik, kwasy tłuszczowe, witaminy,
minerały oraz pierwiastki śladowe. Z AminoBase przyrządzisz różne
pełnowartościowe, lekkostrawne oraz łatwoprzyswajalne dania –
przepisy na DrJacobs.pl (dział Czytelnia).
Tabele wartości składników odżywczych oraz aminokwasów są zbyt
obszerne, by tu się zmieścić (patrz w opisie produktu na DrJacobs.pl).

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.
Składniki: 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 pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), chlorek III chromu,
jodek potasu, alfa-filochinon (witamina K), selenian sodu, molibdenian
sodu, biotyna, cyjanokobalamina (witamina B12), cholekalcyferol (witamina D3 z porostów). Może zawierać śladowe ilości orzechów.
Uwaga: przyjmując leki przeciwzakrzepowe, antagonistów witaminy K (np.
antykoagulant typu kumaryny) – skonsultować spożywanie z lekarzem!
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Moc Kobiety
Składniki dla organizmu kobiety
üü M etabolizm energii i zmniejszenie zmęczenia
(magnez, witamina B2, niacyna, kwas pantotenowy)
üü Układ odpornościowy i dobre samopoczucie (selen,
cynk, witaminy B6, B12, C, D)
üü Zdrowa skóra i włosy (biotyna, cynk, witamina E)
üü Prawidłowa mineralizacja kości (witamina D i K)
üü Funkcje psychologiczne, praca układu nerwowego
(magnez, witaminy B1, B6, B12, niacyna)
Proszek dodawany np. do
płatków zawierający wiele
minerałów witamin i innych
ak t y wnych sk ł adników
potrzebnych organizmowi
kobiety. Dla odporności, energii, witalności, funkcji układu
nerwowego, zdrowych kości
oraz spowalniania procesów
starzenia.

43 porcje
Moc Kobiety suplement diety, 333 g

Melatonina + B12 FORTE
Dla dobrego snu i energii

üü Melatonina przy kłopotach z zasypianiem,
płytkim snem, zmęczeniem porannym
üü 100% dziennej porcji B12 w tabletce
Melatonina pomaga skrócić
czas zasypiania oraz poprawić
jakość wypoczynku nocnego.
Nie ma działania uzależniającego. Witamina B12 korzystnie wpływa na metabolizm
energetyczny, co dodatkowo
poprawia efekt regeneracji sił
we śnie.

90 porcji
Melatonina + B12 FORTE
suplement diety, 90 tabletek
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Siła Mężczyzny
Dla męskości, witalności i wigoru
üü Wytwarzanie energii w komórkach i zmniejszenie
poczucia zmęczenia (magnez, witaminy B2, B6, B12, C,
niacyna, kwas pantotenowy)
üü Odporność (witamina A, B6, B12, C, D, selen, cynk)
üü Układ nerwowy (magnez, witaminy B1, B6, B12, C, niacyna)
üü Płodność, libido, utrzymywanie poziomu testosteronu we krwi (cynk)
üü Wytwarzanie nasienia (selen)
Proszek do sporządzania
koktajlu pełnego składników
potrzebnych organizmowi
mężczyzny – dla odporności
fizycznej i psychicznej, pracy
układu nerwowego, mięśni,
kości i stawów, dla witalności, wigoru, prawidłowego
poziomu testosteronu oraz
płodności.

35 porcji
Siła Mężczyzny suplement diety, 350 g

Dobry sen

Zdrowy, regenerujcy wypoczynek nocny
üü M
 elatonina dla szybszego zasypiania
üü 4 ekstrakty roślinne i magnez Hypro-ri®
dla równowagi psychicznej
Dobry sen Dr. Jacob’s to bardzo skuteczne w działaniu
połączenie ekstraktów z melisy, waleriany, męczennicy
i chmielu oraz melatoniny i opatentowanego kompleksu
magnezu Hypro-ri®.

90 porcji
Dobry Sen suplement diety
90 tabletek
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Silne Nerwy
Odporność psychiczna i spokój
üü Różeniec górski, ashwagandha i grzybek reishi
üü Witamina B5 (kwas pantotenowy) dla sprawności
umysłowej, redukcji poczucia zmęczenia i prawidłowej syntezy neuroprzekaźników
üü Witamina B1 dla funkcjonowania nerwów i psychiki
W życiu przyszłych i świeżo
upieczonych rodziców może
być wiele powodów do
stresu. Można wspomóc się w
radzeniu sobie z problemami
za pomocą sprawdzonych
ekstraktów roślinnych, które
działają łagodnie i nie powodują efektu uzależnienia,

50 porcji
Silne Nerwy suplement diety

MelisaBalans

Odporność psychiczna, dobry sen i ciśnienie

üü D
 la nerwów i funkcji psychologicznych,
wytwarzania energii, dla skóry i błon śluzowych
(magnez, witaminy B1, B2, B3, B5, B6, kwas foliowy, B12)
üü D
 la dobrego rytmu serca, pracy mięśni i nerwów,
funkcji umysłowych, wytwarzania energii (magnez)
üü D
 la dobrego stanu kości i zębów (wapń, magnez,
witamina D)
Specjalny ekstrakt z uspokajającego ziela melisy Cyracos
wzmocnionego składnikami
dla silnych nerwów, odporności psychicznej oraz utrzymania prawidłowego ciśnienia.
Dodatkowo ważne w ciąży:
kwas foliowy, wapń, potas.
magnez i witaminy B6 i B12.

50 porcji
MelisaBalans suplement diety
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Wiedza w służbie zdrowiu

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 stronie DrJacobs.pl w dziale Czytelnia, artykuły o zdrowym stylu życia i odżywiania.
Chcesz być na bieżąco z naszymi publikacjami i artykułami w Czytelni – zapisz się do newslettera.

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

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.
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„Wiedza w służbie zdrowiu“
To motto naszej firmy. A to oznacza dla nas: tworzenie
receptur produktów i koncepcji, które będą służyły zdrowiu, 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 półprodukty 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 skuteczne w działaniu.
Tworzymy lepszą przyszłość!

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

Wykonaj
Test Zdrowia na DrJacobs.pl
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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).

