
Prawdziwe informacje
Firma Dr. Jacob’s informuje rzeczowo o działa-
niu swoich produktów. W przeciwieństwie do 
wielu innych firm, nie deklarujemy wyimagino-
wanych właściwości produktów czy też nie za-
śmiecamy etykiet frazesami reklamowymi. Nie 
oferujemy „cudownych kapsułek”, nie obiecuje-
my szybkich i cudownych efektów, gdyż wiemy 
dobrze, że jest to nieuczciwe.

Na opakowaniach produktów, w ich opisach 
oraz w katalogu są rzeczowe i prawdziwe 
informacje, podany rzeczywisty skład pro-
duktów oraz ilości substancji czynnych. To 
także sprawia, że klienci wybierają produk-
ty Dr. Jacob’s, utrzymują zdrowie i znacząco 
poprawiają jakość swojego życia. 

Informujemy także, że zdrowia nie da się utrzy-
mać tylko poprzez stosowanie naszych produk-
tów. Jest to jeden ze sposobów dbania o siebie, 
tak samo ważny jak prawidłowe odżywianie, 
ruch, wypoczynek, pozytywne myślenie czy do-
bre relacje z ludźmi. Dlatego też na naszej stro-
nie internetowej znajduje się dział Czytelnia, 
w którym publikujemy informacje pomocne 
w utrzymaniu zdrowia. 

Innowacyjność 
Dr. Jacob’s Medical, jako pierwsza firma w Polsce, 
wprowadziła linię produktów odkwaszających pH 
balans, opartych na cytrynianach, ze śladową ilo-
ścią sodu, a bogatych w potas. Nie powodują one 
zmian pH przewodu pokarmowego, gdyż odkwa-
szają na poziomie komórki. 

Stworzyliśmy pierwsze na rynku napoje kawowe 
– Chi-Cafe, które skutecznie pobudzają i mają 
wyborny smak kawy, ale nie zakwaszają organi-
zmu i nie pozbawiają go wartościowych minera-
łów. 

Od trzynastu lat, jako jeden z pierwszych insty-
tutów w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, badamy 
właściwości zdrowotne owocu granatu i jeste-
śmy w pierwszej trójce najlepszych europejskich 
producentów produktów z granatu. Opatento-
waliśmy także metodę żywej fermentacji koncen-
tratu z granatu, co w naturalny sposób bardzo 
znacząco podnosi bioprzyswajalność aktywnych 
polifenoli i sprawia, że nasze produkty z granatu 
mają jakość i witalność świeżych owoców. 
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nazwiskiem
Firma Dr. Jacob’s została założona w 1997 r. przez 
doktorów medycyny Karla O. i Ludwiga M. Jaco-
bów. Od samego początku jej twórcy kładli nacisk 
na wysoką jakość produktów i ręczyli za nie wła-
snym nazwiskiem, które jest w logo firmy. 

Nazwisko zobowiązuje. Dlatego też Dr. Jacob’s 
szczególnie dba o pochodzenie i czystość składni-
ków oraz technologie produkcji, które zachowują 
ich najwyższą bioaktywność. Najważniejsze są jed-
nak podstawy naukowe przy tworzeniu produk-
tów. Wszystko to gwarantuje, że każdy nasz pro-
dukt ma najwyższą jakość i bioaktywność.

Dr. Jacob’s troszczy się także o środowisko – wie-
le produktów zawiera składniki ekologiczne, ża-
den nie był testowany na zwierzętach, wszystkie 
produkty są odpowiednie dla wegetarian. 

Rzetelność i wiedza przynoszą efekty. Dr. Jaco-
b’s z małej firmy rodzinnej znacznie się rozrosła. 
Nasze produkty można znaleźć w coraz większej 
ilości krajów Europy. Skuteczność i bezpieczeń-
stwo – to powoduje, że coraz większa ilość osób 
wybiera produkty Dr. Jacob’s.

Składniki
Do produktów Dr. Jacob’s trafiają tylko najwyż-
szej jakości składniki roślinne i mineralne. Wie-
le z nich jest specjalnie sprowadzana od najlep-
szych producentów z różnych zakątków świata. 
Technologie produkcji jak i opakowania są do-
bierane tak, aby nie stracić nic z efektywności 
wartościowych składników. Dla zachowania ak-
tywności produktów nieodpornych na światło, 
używane są buteleczki ze szkła bursztynowego. 
Używamy tylko kapsułek z celulozy (nie zawie-
rają składników zwierzęcych). 

Odpowiedzialność za zdrowie ludzkie sprawia, 
że wszystkie składniki używane do tworzenia pro-
duktów są drobiazgowo badane na obecność nie-
pożądanych substancji. Jednakże, o wartości pro-
duktu decydują nie tylko jakość i bioaktywność 
składników oraz technologia produkcji. Bardzo 
ważnym jest odpowiednie połączenie składników 
głównych z pomocniczymi, które często są wa-
runkiem skutecznego działania tych pierwszych. 

Wszystkie nasze produkty są wieloskładniko-
we, ponieważ w naturze jedne składniki współ-
działają z innymi (efekt synergii). Ważne są ich 
właściwe proporcje i ilości, 
które gwarantują zarówno 
skuteczność jak i bez-
pieczeństwo. 

Wiedza
Skuteczność działania produktów jest wynikiem 
tego, że doktorzy medycyny Karl i Ludwig Ja-
cob wraz z zespołem tworzą je zarówno w opar-
ciu o stare, ponadczasowe mądrości jak i naj-
nowsze wyniki badań. Oczywiście duże zna-
czenie mają ich własne, wieloletnie doświad-
czenia. Jest to jedyny sposób na stworzenie 
produktów, które mają rzeczywisty, korzystny 
wpływ na organizm. 

Naukowcy z Dr. Jacob’s śledzą najnowsze rzetel-
nie potwierdzone odkrycia medyczne i na ich 
podstawie ulepszają produkty tak, aby być jak 
najbliżej doskonałości. 

Wytwarzanie naszych produktów pozostawiamy 
w rękach najlepszych specalistów z wybranych 
laboratoriów.

Produkty Dr. Jacob’s pomagają utrzymać dobre 
zdrowie i samopoczucie tysiącom ludzi w całej 
Europie. Jednakże dobrze zdajemy sobie sprawę, 
że odpowiednia suplementacja to jeden z filarów 
zdrowia. Dlatego doktor Ludwig M. Jacob ciągle 
prowadzi wnikliwe anali-
zy wyników badań, także 
pod kątem poszukiwania 
optymalnego sposobu 
odżywiania. Ich efektem 
są liczne prelekcje oraz 
książki, które niebawem 
ukażą się także w Pol-
sce. Zapowiedzią jed-
nej z nich jest broszura 
„Metoda Dr. Jacoba”. 


