
Dr. Jacob’s od roku 1997 specjalizuje się w natu-
ralnych suplementach diety najwyższej jakości. 
Jesteśmy pionierami w wytwarzaniu produk-
tów odkwaszających na bazie cytrynianów. 

Dr. Jacob’s

FizjoBalans

Papierki lakmusowe
Pomiar wartości pH moczu za pomocą papierków lak-
musowych daje możliwość ustalenia ogólnej sytuacji 
metabolicznej i sprawdzenia, czy z pożywienia wchłaniana 
jest wystarczająca ilość elementów zasadowych. Pozwala 
także sprawdzić czy nerki i wątroba prawidłowo oczyszczają 
organizm z kwasów.
pH moczu waha się między 5,5 a 7,5. Ważne jest aby 
mierzyć je bardzo czułymi papierkami lakmusowymi, 
które wskazują wartości np. co 0,2 stopnia pH (takie są 
w zestawie Dr. Jacob’s), a nie co 1 stopień. 

Papierki 
lakmusowe 

– 30 papierków, 
zakres pomiaru 

pH 5,6 - 8,0,
– instrukcja użycia, 

– tabele do nano-
szenia wyników, 

– próbki produktów: 
FizjoBalans oraz Chi-Cafe balans.

Witamina D3K2

Witamina D3K2 suplementy diety 20 ml na 150 porcji

Połączenie witaminy D3 i K2 w for-
mie bioaktywnego menachi-
nonu-7 (MK-7). Witaminy te 
wzajemnie uzupełniają swoje 
działanie i są niezbędne dla 
zdrowych kości. K2 wpływa także 
korzystnie na krzepliwość krwi.
Koncentracja: kropla zawiera aż 
20 µg D3 (800 j.m.) oraz 19 µg K2.
Wysoka biodostępność – witaminy już rozpuszczone 
w ekologicznym oleju słonecznikowym.

Sposób użycia: dla dorosłych i dzieci powyżej 1 roku: 
1 kropla. Maksymalna porcja dla dorosłych: 4 krople. 
Produkt wegetariański.

FizjoBalans suplement diety

proszek 300g na 50 porcji

FizjoBalans 
to produkt dla wszystkich, którzy chcą zadbać o swoje stawy 
i kości oraz dobre funkcjonowanie mięśni. W szczególności 
polecany uprawiającym sport, wysiłek fizyczny oraz osobom 
po 50 roku życia. 
To wzorowana na naturze smaczna mieszanka łatwoprzy-
swajalnych cytrynianów i mleczanu (minerałów pocho-
dzenia naturalnego), glukozaminy z warzyw oraz innych 
aktywnych składników dla zdrowia kości, stawów i mięśni. 
Produkt zawiera czarną porzeczkę, żurawinę i różę, które 

nadają mu przyjemny smak.
Aktywne składniki, witamina 
C i glukozamina, są niezbędne 
dla tworzenia chrząstek, włókien 
kolagenowych i mazi stawowej. 

Podczas posiłku spożywać: 
1-2 razy dziennie miarka (6g) 
rozpuszczona w 300ml wody 
  (najlepiej lekko gazowanej). 

Lactirelle  suplement diety  100 ml na 20 porcji

Koncentrat Lactirelle pozwala 
na uzyskanie do ok. 8 litrów 
pysznego napoju o smaku 
owocowym.  Porcja 5 ml zawie-
ra tyle samo kwasu mlekowe-
go i mleczanów co 300g jogur-
tu naturalnego. Lactirelle to 
zdrowe i pyszne orzeźwienie 
dla ciała i umysłu.
Lactirelle zawiera prawoskrętny kwas mlekowy z naturalnej 
fermentacji i mleczany (2,4 g na porcję; produkt nie zawiera 
mleka), aromatyczne wyciągi z czarnej porzeczki, korzenia ró-
żanego i kwiatów czarnego bzu, potas oraz witaminy B1 i B12 
(metylokobalamina). Produkt wegański.
Pić z posiłkiem: w zależności, czy chce się uzyskać napój 
bardziej lub mniej intensywny w smaku, 5ml Lactirelle roz-
cieńczyć w 250-400 ml wody mineralnej (lekko gazowanej). 



Wartości w: 1 porcji* % RWS**

potas 1200 mg 60 %

wapń 233 mg 29 %

magnez 173 mg 46 %

cynk 1,5 mg 15 %

witamina C 120 mg 150 %

witamina B1 0,82 mg 66,5 %

witamina B12 1,5 µg*** 60 %

witamina D 2,5 µg*** 50 %

krzem 22 mg -

glukozamina 500 mg -

koncentrat z owoców 
czarnej porzeczki 2,8 g -

L-(+)-kwas mlekowy 2,4 g -
* 6g FizjoBalans i 5 ml Lactirelle; 
** Referencyjne Wartości Spożycia, *** mikrogram.

Zestaw na Napój Vitalny 
2 x Lactirelle 100 ml + FizjoBalans 300 g 

Przy zaburzeniach gospodarki potasowej, hiperkalie-
mii, zasadowicy, niewydolności wątroby lub nerek – stosować pod kontrolą lekarza.

Składniki aktywne Napoju Vitalnego

Produkty bez sztucznych aromatów, składników 
mleka, cukru, glutenu. 

Napój Vitalny polecany jest dla: 
osób aktywnych fizycznie, uprawiających sport

osób pracujących umysłowo, uczniów  

balansu pH organizmu i prawidłowego pH jelit

stawów i kości oraz siły mięśni

Zestaw ten powinny stosować w szczególności 
osoby po 50 roku życia.

Świetny jako orzeźwiający napój izotoniczny 
po wysiłku fizycznym. 

Wpływ składników Napoju Vitalnego: 
Tworzenie kolagenu chrząstek i kości – witamina C
Utrzymanie zdrowych kości – wapń, magnez, witamina D
Wspomaganie układu odpornościowego – witamina B12
Wytwarzanie energii w komórkach – witaminy B1 i B12
Równowaga kwasowo-zasadowa – cynk
Funkcjonowanie mięśni – potas, magnez
Wspomaganie funkcji serca – witamina B1
Redukcja zmęczenia – magnez, witamina C i B12
Utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi – potas
Korzystny wpływ na funkcje umysłowe – witaminy B1i B12
Dobry wpływ na układ nerwowy – potas, witaminy B1i B12

FizjoBalans
Koncentrat Lactirelle i proszek FizjoBalans doskonale 
uzupełniają swoje działanie. Razem tworzą pyszny, orzeź-
wiający izotoniczny Napój Vitalny. Dzięki owocom i ko-
rzeniowi róży, czarnemu bzowi, żurawinie i porzeczce 
Napój ma przyjemny, owocowy smak. 

Do szklanki letniej, najlepiej lekko gazowanej wo-
dy, wlej 5 ml Lactirelle i wsyp miarkę FizjoBalans. 
Dobrze wymieszaj i ciesz się orzeźwieniem. 
Pij wraz z posiłkiem. Napój Vitalny świetnie gasi pra-
gnienie i uzupełnia elektrolity po wysiłku fizycznym.

+Napój Vitalny to smaczne i zdrowe połączenie dwóch pro-
duktów: Lactirelle i FizjoBalans (opisy na odwrocie). Zawie-
ra on składniki niezbędne dla zdrowia, w szczególności pra-
cy nerwów, umysłu, dla kości, stawów i mięśni, a także dla 
równowagi pH organizmu.

Składniki dla kości i mięśni
Nasz układ ruchowy składa się z kości, 
mięśni i stawów. Dla ich prawidłowe-
go funkcjonowania niezbędne są róż-
ne składniki odżywcze. 
Dla kości i stawów potrzebne są: wapń, 
magnez, cynk, witaminy D, K i C. 
Dla mięśni niezbędne są: witamina D, 
wapń, potas i magnez. 
Dieta bogata w białko, stres oraz nadmierny wysiłek fizycz-
ny wpływają niekorzystnie na poziom tych składników 
w organizmie. 
Witamina C przyczynia się do prawidłowego tworzenia ko-
lagenu dla normalnego funkcjonowania kości i chrząstki. 
Glukozamina jest składnikiem chrząstki i mazi stawowej. 

Składniki dla układu nerwowego 
oraz funkcji psychologicznych
Napój Vitalny nie tylko korzystnie 
wpływa na ciało. Magnez, potas 
oraz witaminy B1 i B12 sprzyjają 
dobremu samopoczuciu, funk-
cjom psychologicznym, koncen-
tracji, pamięci oraz pracy układu 
nerwowego.  

Składniki dla równowagi pH
Cytryniany oraz cynk korzystnie wpływają 
na balans kwasowo-zasadowy organizmu. 
Cytryniany działają zasadowo dopiero na 
poziomie komórki, dlatego nie mają nega-
tywnego wpływu na pH jelit. 
Kwas mlekowy korzystnie wpływa zarów-
no na pH jelit jak i bakterie jelitowe.

Jak przyrządzić


