
Dr. Jacob’s od 1997 roku specjalizuje się w naturalnych 
suplementach diety najwyższej jakości. 

Kapsułki z olejem boga-
tym w nienasycone kwasy 
tłuszczowe Omega-3: DHA 
i EPA. Dla funkcji mózgu,  
widzenia, pracy serca, 
przy problemach z nauką 
szkolną oraz niskiej zdol-
ności przyswajania wie-
dzy, przy zaburzeniach 
pamięci oraz koncentracji. 
Ważne szczególnie dla 
uczących się, pracujących 

umysłowo, osób starszych. U kobiet w ciąży i karmią-
cych – dla rozwoju oczu i układu nerwowego (funkcje 
psychoruchowe i intelektualne) płodu i dziecka.

Kapsułka DHA-EPA zawiera aż 250mg kwasów DHA 
oraz EPA w proporcji 2:1. Produkt wegański.

Oferta producenta

Mineralizacja i balans kwasowo-zasadowyBestsellery Dr. Jacob’s

Oferta producenta

Wiedza w służbie zdrowiu

Dr. Jacob’s
Produkty najwyższej jakości  

dla zdrowia całej rodziny

Żelazo w kompleksie 
fos fol ipidow y m  d la 
znacznego zwiększenia 
przyswajania. Proszek 
podjęzykowy o smaku 
owocu mango (bez nie-
przyjemnego, metalicz-
nego posmaku).
Dla tworzenia hemoglo-
biny i czerwonych krwi-
nek, produkcji energii, 
wspomagania odpornoś-

ci i funkcji poznawczych (myślenie, koncentracja), roz-
woju funkcji poznawczych u dzieci. Produkt dla całej 
rodziny, także dla małych dzieci.

Proszek podjęzykowy, 64g na 100 porcji po 8 mg żelaza. 
Produkt wegański.

Żelazo liposomalne
suplement diety

Silne nerwy
suplement diety

Jod + Selen probio
suplement diety

DHA-EPA
suplement diety

W wielu przypadkach 
niedobory jodu w orga-
nizmie mogą mieć przy-
czynę w nieprawidłowym 
wchłanianiu w jelitach. 
Dlatego w tym produk-
cie jod i selen, które 
wspomagają prawidłowe 
funkcjonowanie tarczycy, 
połączone są z bakteriami 
probiotycznymi lacto oraz 
bifido dla dobrego wchła-

niania tych składników w jelitach. Produkt zawiera 
także witaminę B12, która przyczynia się do prawidło-
wego funkcjonowania układu nerwowego. Witamina 
B12 wraz z jodem wspomaga sprawne działanie meta-
bolizmu energetycznego. 

90 kapsułek na 90 porcji dziennych po: 140 µg jodu, 
27,5 µg selenu, 2,5 µg B12, 1,5 miliarda bakterii lacto 
i bifido. Produkt wegański.

Potas jest najważniej-
szym minerałem zasado-
wym w każdej komórce 
ciała. Jest niezwykle 
ważny dla utrzymania 
prawidłowego ciśnienia 
krwi, funkcjonowania 
układu nerwowego oraz 
mięśni. Serce to nasz 
najbardziej aktywny mię-
sień. Dodatkowo produkt 
zawiera inne składniki dla 

ciśnienia krwi, serca i naczyń – potas (900 mg), magnez 
(200 mg), cynk (3,5 mg), L-argininę (1600 mg) oraz wita-
miny: B1 (1,1 mg), B12 (2,5 µg), C (80 mg).  

126 tabletek na 21 dni. Produkt wegański.
Podano wartości dla porcji dziennej.

Wysoce skuteczny pro-
dukt odkwaszający, któ-
rego składniki sprzyjają 
równowadze kwasowo-

-zasadowej oraz mineral-
nej organizmu. 
Magnez, wapń, potas oraz 
cynk w formie natural-
nych cytrynianów (95% 
składu) odpowiedzialnych 
za prawidłowe spalanie 
pokarmów i balans kwa-

sowo-zasadowy. Co ważne, pH balans nie zmienia pH 
jelit. Jedna porcja pH balans zawiera tyle substancji 
działających zasadowo co 1,6 kg świeżych warzyw!
Proszek do przygotowywania napoju zasadowego, 
300g na 30 - 60 porcji. Produkt wegański.

pH balans proszek zasadowy
suplement diety

Papierki lakmusowe
suplement diety

FizjoBalans
suplement diety

Tabletki potasowe
suplement diety

Składniki dla sprawnych 
stawów i mięśni, układu 
nerwowego, prawidło-
wego ciśnienia krwi, zdro-
wych kości i zębów oraz 
balansu kwasowo-zasa-
dowego (odkwaszanie). 
Połączenie minerałów 
organicznych: potasu, 
magnezu, wapnia, cynku 
(cytryniany i mleczany), 
glukozaminy (z warzyw),

owoców (porzeczka, żurawina, róża) i witaminy C dla 
wspomagania wytwarzania kolagenu, dobrego funk-
cjonowanie stawów, chrząstek, kości oraz mięśni. 
Produkt polecany szczególnie dla osób 50+, aktywnie 
żyjących, uprawiających sport lub pracujących fizycznie.

Proszek do przygotowywania smacznego napoju, 300g 
na 50 porcji dziennych. Produkt wegański.

Zbadaj stan balansu 
mineralnego i kwasowo-

-zasadowego organizmu 
poprzez proste i dyskret-
ne badanie pH moczu za 
pomocą Papierków lak-
musowych Dr. Jacob’s. 
To łatw y sposób na 
ogólne określenie stanu 
metabolizmu, czynności 
nerek, wątroby oraz po-
ziomu minerałów zasado-

wych. Wyniki pomiarów mogą bardzo pomóc w zauwa-
żeniu ewentualnych nieprawidłowości. Ponieważ pH 
moczu waha się w wąskim zakresie, dlatego Papierki 
lakmusowe Dr. Jacob’s są bardzo czułe (mierzą pH 
z dokładnością 0,2 stopnia).  

Zestawy po 33 lub 120 pomiarów, broszurka z instrukcją, 
skalą pH, tabelami do nanoszenia wyników, przykłado-
wymi interpretacjami wyników. 

Silne ekstrakty roślinne 
z różeńca górskiego, 
ashwagandhy i grzybka 
reishi oraz witaminy B1 
i B5 dla spokoju i silnych 
nerwów.
Składniki produktu poma- 
gają utrzymywać wew-
nętrzną równowagę, spo-
kój i odporność psychicz-
ną w ciągu dnia, co  popra-
wia także możliwość za-
padania w głęboki i rege- 

nerujący sen. Produkt polecany dla osób zestreso-
wanych, w trudnych sytuacjach życiowych, żyjących 
bardzo intensywnie, itp. Może być przyjmowany dłu-
gotrwale, ponieważ nie powoduje efektu uzależnienia.

100 kapsułek na 50 porcji dziennych po: 180 mg ekstraktu 
z różeńca, 180 mg ekstraktu z reishi, 180 mg ekstraktu 
z ashwagandhy, 0,55 mg B1, 3 mg B5. Produkt wegański.

Oferta producenta



Krople 20 ml, aż 600 kropli po 20 µg (800 j.m.) witaminy 
D3. Produkt wegetariański*.

Krople 20 ml, aż 600 kropli po: 240 µg (800 j.m.) wita-
miny A, 20 µg (800 j.m.) witaminy D3, 4 mg witaminy E, 
20 µg witaminy K2 MK-7. Produkt wegetariański*.

Krople 20 ml, aż 600 kropli po 50 µg (2000 j.m.) wita-
miny D3. Produkt wegetariański*.

Krople podjęzykowe, 20 ml, aż 600 kropli po 20 µg 
witaminy K2 MK-7. Produkt wegański*.

Krople 20 ml, aż 600 kropli po: 20 µg (800 j.m.) witaminy 
D3 i 20 µg witaminy K2 MK-7. Produkt wegetariański*.

Krople 20 ml, aż 600 kropli po: 50 µg (2000 j.m.) witaminy 
D3 i 50 µg witaminy K2 MK-7. Produkt wegetariański*.

* Witamina A pozyskiwana laboratoryjnie, witamina D3 z lanoliny (tłuszcz z wełny owczej), witamina E (tokoferole) roślinna, witamina K2 MK-7 z roślinnych olejków eterycznych, witaminy z grupy B pozyskowane z roślin, witamina B12 pozyskiwana laboratoryjnie ze składników roślinnych.

Dlaczego witaminy Dr. Jacob’s100% przyswajalności !
Produkty Dr. Jacob’s są tworzone tak, aby były przyswajalne w 
maksymalnym stopniu. Przykładowo: witaminy w kroplach oraz 

tabletkach do ssania wchłaniają się już w ustach, (ich przyswajalność 
nie zależy od stanu przewodu pokarmowego). To sprawia, że masz 

pewność wykorzystania pełnej porcji składników aktywnych! 

Dbamy o najwyższą jakość!
Produkty Dr. Jacob’s zawierają naturalne składniki pozyskiwane 

w wyspecjalizowanych laboratoriach europejskich*. Nasze produkty 
spełniają najwyższe standardy jakości!

* wiele firm stosuje tańsze składniki importowane z Chin
Pewność i bezpieczeństwo

Stosując produkty Dr. Jacob’s możesz mieć pewność, 
że podajesz sobie i bliskim najlepsze naturalne składniki, 

które przyniosą pożądany efekt.

Wysoka wydajność
Praktycznie każdy nasz produkt to koncentrat, który wystarcza 

na wiele dni. Przykładowo: każda buteleczka Witamin Dr. Jacob’s 
w kroplach to aż 600 kropli (porcji). 

Krople 100 ml, 33 porcje z: choliną, kwasem mlekowym, 
witaminami B1, B2, B6, B12 i niacyną. Produkt wegański.

Słońce w kroplach przez 
cał y rok! Precyzyjne 
dawkowanie porcji dla 
całej rodziny, także dla 
noworodków i niemow-
ląt (nie powoduje kolki). 
D3 wchłania się już w 
ustach! Dla silnego sys-
temu odpornościowego, 
zdrowia kości i zębów,  
funkcjonowania mięśni.

Składniki dla dobrego 
w zroku,  odporności , 
ochrony komórek przed 
stresem oksydacyjnym, 
spowalniania procesów 
starzenia, prawidłowego 
stanu błon śluzowych, 
zdrow ych kości oraz 
zębów, zdrowia skóry, 
metabolizmu żelaza, 
funkcji mięśni.

Duża porcja witaminy 
D3. Produkt szczególnie 
dla osób ze zwiększonym 
zapotrzebowaniem na 
D3: 60+, z ciemną karna-
cją, z nadwagą, otyłych, 
młodzieży, osób nie prze-
bywających na słońcu, ze 
schorzeniami, w których 
jest zwiększone zapotrze-
bowanie na D3.

Witaminę D powinno 
łączyć się z K2, ponieważ 
wspomaga ona działanie 
witaminy D w utrzyma-
niu zdrowych kości oraz 
zębów oraz dystrybucję 
wapnia. Czysta, bioak-
tywna witamina K2 MK-7 
all-trans Dr. Jacob’s jest 
pozyskana z olejków ete-
rycznych (100% MK-7).

Witamina D3K2 
suplement diety

D3 dla kości i zębów oraz 
odporności. Przy niedobo-
rach i w stanach wyższego 
zapotrzebowania (w nad-
wadze, otyłości, proble-
mach reumatycznych), 
jako profilaktyka wczesna 
osteoporozy po 50. roku 
życia, obowiązkowa porcja 
D3 po 70. roku życia (przy 
osteopenii i osteoporozie).

Cholina dla silnej wątroby, 
trawienia t łuszc zów, 
ważna w ciąży i laktacji. 
Kwas mlekowy dla pH 
jelita grubego. Witaminy 
z grupy B dla wytwarza-
nia energii, pracy układu 
nerwowego, sprawności 
umysłowej,  dobrego 
widzenia, metabolizmu 
żelaza, tworzenia krwi.

Duża porcja B12 w najle-
piej przyswajalnej formie 
metylokobalaminy. Dzięki 
formie tabletek do ssania, 
wchłania się już w ustach! 
Dla wytwarzania energii 
w komórkach, pracy 
układu nerwowego, zdro-
wia psychicznego i funkcji 
psychologicznych oraz 
odporności.

Krople podjęzykowe z li-
posomalną B12 o wysokiej
przyswajalności i bioak-
tywności. Dla wytwarza-
nia energii w komórkach, 
pracy układu nerwowego, 
zdrowia psychicznego oraz 
funkcji psychologicznych, 
układu odpornościowego, 
tworzenia krwinek czer-
wonych.

60 tabletek do ssania z 500 µg witaminy B12 (metyloko-
balamina) w tabletce. Produkt wegański*.

Oferta producenta Oferta producenta Oferta producenta

Witamina Słońca D3 FORTE  
suplement diety

Witamina Słońca D3 
suplement diety

Krople podjęz ykowe 
p o z w a l a j ą  t w o r z y ć 
dowolne porcje dla osób 
z różnym zapotrzebowa-
niem i w każdym wieku 
(nawet noworodki). 
Dodatek witaminy K2 w 
czystej formie MK-7 all-

-trans potęguje korzystny 
wpływ witaminy D3 na 
zdrowie kości i zębów. 

Witamina D3K2 FORTE 
suplement diety

Witamina ADEK 
suplement diety

Witamina K2 
suplement diety

B12 Fosfolipidy FORTE
suplement diety

B12 Active!
suplement diety

Lactacholin
suplement diety

Proszek podjęzykowy, 150 g, 88 porcji po 200 mg wita-
miny C i 2 mg cynku. Produkt wegański.

Naturalna, liposomalna 
witamina C z dzikiej róży 
i aceroli. Proszek podję-
zykowy, wchłania się już 
w ustach. Dla odporno-
ści, tworzenia kolagenu, 
pracy układu nerwowego 
i funkcji psychologicz-
nych, wchłaniania żelaza. 
Dodatkowo cynk dla 
odporności i balansu pH.

Witamina C Fosfolipidy
suplement diety

100 ml na: 128 porcji dla małych dzieci, 77 dla ucznów, 
33 maksymalne porcje dla dorosłych. Produkt wegański.

Naturalne krople ze skład-
nikami dla odporności. 
Koncentrat polifenoli 
z owoców granatu i czar-
nego bzu, witamina B2, 
cynk i selen. 
Działa na pierwszej linii 
obrony – wchłania się już 
w jamie ustnej i gardle. 
Skuteczny i bezpieczny, 
także u małych dzieci.

Grana imun
suplement diety

Proszek podjęzykowy, 80 g, 100 porcji po: 50mg Q10, 
4,2g B2, 7,5mcg B12, 16mg niacyny, 230mg tauryny, 
50mg L-karnityny, 5mg luteiny. Produkt wegański.

Naturalny, najczystszy 
koenzym Q10 (z Japo-
nii) oraz składniki dla: 
pracy serca, metaboli-
zmu  energetycznego, 
funkcji mózgu i układu 
nerwowego, zdrowia 
skóry i błon śluzowych, 
prawidłowego widzenia, 
prawidłowych podziałów 
komórek.

Q10 Synergia
suplement diety

1000 kropli podjęzykowych po 50 µg witaminy B12 
(metylo- i hydroksykobalamina) przyswajalnej w ustach. 
Produkt wegański.*


