
Dr. Jacob’s od roku 1997 specjalizuje się w natu-
ralnych suplementach diety najwyższej jakości. 
Wszystkie nasze produkty są wegańskie lub we-
getariańskie.

Dr. Jacob’s

DHA-EPA to nasza nowość i je-
den z niewielu takich produk-
tów na rynku. Został on stwo-
rzony specjalnie dla wegan. 
Nienasycone kwasy tłuszczowe 
DHA (kwas dokozaheksaenowy)
i EPA (kwas eikozapentaenowy) to jedne z niezbędnych 
składników budulcowych – są niezastąpionym elementem 
konstrukcyjnym wszystkich komórek  organizmu. Glony są 
zdrową, roślinną alternatywą jako źródło ważnych dla zdro-
wia kwasów tłuszczowych Omega-3. 
Tylko jedna kapsułka DHA-EPA zawiera aż 250mg kwasów 
EPA i DHA w proporcji 2:1. DHA przyczynia się do utrzyma-
nia prawidłowych funkcji mózgu i prawidłowego widze-
nia. EPA i DHA przyczyniają się do prawidłowej czynności serca. 

DHA-EPA  suplement diety   60 kapsułek na 30-60 dni 

wegańskie
Produkty 

Chi-Cafe balans  180 g / 450 g – ok. 36 / 90 porcji

Świetnie smakuje, ko-
rzystnie wpływa na ser-
ce, układ nerwowy i kost-
ny, nie zakwasza, jest 
źródłem wapnia i  mag-
gnezu. Filiżanka Chi-Cafe
ma tyle minerałów zasadowych co 100g warzyw (wg 
wartości PRAL). Kofeina z guarany wydziela się wolno, 
działa długotrwale, nie powoduje uderzeń gorąca oraz 
zmian pracy serca.
Harmonijna kompozycja kaw arabica i robusta, magne-
zu, błonnika z akacji, wyciągów z zielonej kawy, owoców 
granatu, guarany i żeńszenia, przypraw i kakao. Nie za-
wiera laktozy i glutenu.

DHA-EPA 
Olej z alg Schizochy-
trium bogaty w kwasy 
tłuszczowe Omega-3

AminoBase to pełno-
wartościowe pożywie-
nie roślinne. Zawiera 
wszystkie niezbędne 
aminokwasy, węglowo-
dany złożone, błonnik, 
kwasy tłuszczowe, wita-
miny i minerały. Są one

w odpowiednich proporcjach i łatwoprzyswajalnej for-
mie. AminoBase nie naraża na niedobory ważnych dla 
zdrowia składników odżywczych. Idealne dla wegan.  
Porcja AminoBase daje poczucie sytości, wspiera meta-
bolizm i aktywność jelit. Połączenie amarantusa z ciecior-
ką, białkiem grochu i białkiem sojowym (z dodawanego 
mleka sojowego) tworzy optymalny profil aminokwasów 
i odpowiednią zawartość białka.
Opakowanie AminoBase wystarcza na 7 pełnowarto-
ściowych posiłków (np. obiady na cały tydzień – przepisy 
na DrJacobs.pl). 

AminoBase 
18 aminokwasów,   
minerały i witaminy

AminoBase   300 g na 7 porcji

OPC Synergia 
Super-antyutleniacze
OPC z czerwonych winogron, 
kory sosnowej oraz zielonej 
herbaty wzbogacony innymi 
przeciwutleniaczami: polifeno-
lami, witaminą C z aceroli oraz 
naturalną witaminą E. Ważne 
mikroelementy (cynk i selen) 

wspomagają efekt synergii i chronią elementy komórek 
przed stresem oksydacyjnym. Witamina B6, B12 i kwas 
foliowy przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania 
systemu odpornościowego.
OPC Synergia ma bardzo korzystny wpływ na stan włókien 
kolagenowych, istotnych dla prawidłowego stanu tkanki 
łącznej, naczyń oraz skóry. OPC w połączeniu z komplek-
sem witamin oraz selenem i cynkiem wpływa bardzo ko-
rzystnie także na funkcjonowanie narządów wewnętrznych 
oraz układu nerwowego.
OPC Synergia   suplement diety 120 kapsułek na 120 dni  

Chi-Cafe balans 
Zdrowa kawa, któ-
ra nie zakwasza



Lactirelle 
zdrowe i pyszne orzeź-
wienie dla ciała i umysłu 

Lactacholin
bogate źródło kwasu mleko-
wego, choliny oraz witamin 
z grupy B

Koncentrat Lactirelle pozwa-
la na uzyskanie do ok. 8 litrów 
pysznego napoju o smaku owo-
cowym. Lactirelle nie zawiera 
sztucznych aromatów, mleka 
i cukru – jest słodka dzięki wy-
ciągowi z liści stewii. Porcja 5 ml 
zawiera tyle samo kwasu mle-
kowego i mleczanów co 300g  jogurtu naturalnego.
Lactirelle zawiera kwas mlekowy z naturalnej fermentacji 
i mleczany (2,4 g na porcję; produkt nie zawiera mleka), 
wyciągi z czarnej porzeczki, korzenia różanego oraz kwia-
tów czarnego bzu, potas i witaminy B1 i B12. Składniki te 
pomagają zmniejszyć zmęczenie, wspierają wytwarzanie 
energii w komórkach, korzystnie wpływają na układ ner-
wowy oraz funkcje umysłowe.

Kwas mlekowy odżywia bakterie 
jelitowe, które rozkładają go na 
kwas masłowy – najważniejszy 
składnik odżywczy dla błony ślu-
zowej jelit.  Kwas mlekowy utrzy-
muje prawidłowe, lekko kwaśne 
środowisko jelita grubego. 

Cholina jest niezbędna dla pracy wątroby i metabolizmu 
tłuszczów (oczyszczanie ze złogów tłuszczowych). Buduje 
osłonki komórek nerwowych (osłonki mielinowe). Większość 
osób spożywa z pokarmem jedynie 10% dziennego zapotrze-
bowania na cholinę. 
Witaminy z grupy B są ważne dla funkcji serca oraz wy-
twarzania energii. Mają korzystny wpływ na sprawność 
umysłową, wspomagają procesy regeneracji skóry i błon 
śluzowych, dla metabolizmu żelaza, procesu tworzenia 
krwi i krwinek czerwonych.
Lactacholin   suplement diety  100 ml na 30 dni 

Lactirelle  suplement diety  100 ml na 20 dni 

FizjoBalans
Cytryniany (potas, ma-
gnez, wapń), glukozami-
na, cynk i jagody

FizjoBalans   suplement diety    300 g na 50 dni

Prebiotyk* z kwasem mlekowym 
VitaColon bardzo korzystnie 
wpływa na jelita, odżywia i pielę-
gnuje ich błonę śluzową. Utrzy-
muje naturalne, lekko kwaśne 

pH jelit i aktywnie wspomaga 
przemianę materii. Stwarza 
dobre warunki dla rozwoju 
naturalnej flory jelitowej. 
Sprzyja regulacji funkcji je-
lit, prawidłowemu trawie-
niu i wypróżnianiu. 

VitaColon   suplement diety   500 ml na 25-50 dni 

Uregulowanie środowiska i funkcji jelit bardzo korzystnie 
wpływa na pracę wątroby i nerek. Ułatwia oczyszczanie or-
ganizmu z toksyn, pomaga w regeneracji, witalizuje.
Porcja VitaColonu zawiera: prawoskrętny kwas mlekowy 
(13%), wyciąg z topinamburu (37%), ekstrakty z czarnego 
bzu (6%), aronii (34%) i amli (0,1%), mieszankę ziół (5%).

VitaColon
Zdrowe jelita, silna flora 
jelitowa, prawidłowe pH

*substancja stymulująca rozwój flory bakteryjnej jelit

Proszek z liści pokrzywy, tra-
wy orkiszu i zielonej herbaty 
Matcha do przygotowywania
zielonych koktajli lub dań 
świetnych dla układu odpor-
nościowego oraz ochrony ko-
mórek przed stresem oksydacyjnym. Green C został stwo-
rzony w oparciu o receptury dr. Joachima Muttera, eksperta 
w dziedzinie ziół. 

Rośliny zawarte w Green C, dzięki procesowi łagodnego su-
szenia, zawierają około 10 razy więcej wartościowych skład-
ników niż w świeżych roślinach.  

Green C   organiczny bio-napój w proszku  160 g, 32 porcje

Green C
zielona siła roślin i wita-
mina C z aceroli

Dla odporności przez cały rok, 
szczególnie w okresie zwięk-
szonej zapadalności na prze-
ziębienia i grypę (składniki 
działają korzystnie na skraca-
nie czasu i łagodzenie obja-
wów przeziębienia i grypy). 
Zakrapla się go do ust i dlatego składniki aktywne Grana-
imunu działają na pierwszej linii obrony – wchłaniają się już 
w jamie ustnej i gardle. Działają korzystnie także na błony 
śluzowe jamy ustnej, gardła i dziąsła. Dla szybkiego efektu 
wchłaniania, do produktu dodany jest alkohol. Jednakże, 
jego ilość w porcji dziennej jest taka, jak w kromce razowe-
go chleba. Dlatego Granaimun to środek bezpieczny, także 
dla małych dzieci.

Grana imun
Granat, czarny bez, cynk, 
selen i witamina B2

Granaimun suplement diety  100 ml na 30 dni 

FizjoBalans to produkt dla 
wszystkich, którzy chcą zadbać 
o swoje stawy i kości oraz do-

bre funkcjonowanie mięśni. 
W szczególności polecany 
uprawiającym sport, wy-

siłek fizyczny, a także oso-
bom po 50 roku życia.

Witamina C i glukozamina, aktywne składniki FizjoBalans, 
są potrzebne do tworzenia chrząstek i mazi stawowej oraz 
włókien kolagenowych. Potas, wapń i magnez w formie 
naturalnych cytrynianów oraz dodatek witaminy D2 są nie-
zbędne dla zdrowych kości. Cynk wspomaga równowagę 
kwasowo-zasadową. Porzeczka, żurawina i róża nadają mu 
przyjemny smak. 
Bez glutenu, składników mleka, cukru, wypełniaczy.


