
Fizjologiczne odżywianie organizmu 

jest niezbędne do uzyskania  
wysokiej skuteczności leczenia  

oraz do zapewnienia regeneracji organizmu!
Informacje przeznaczone dla lekarzy, farmaceutów, specjalistów lub osób zawodowo zajmujących się żywieniem.

Organizmowi człowieka należy dostarczać fizjologicznych tłuszczy

Wiele czynników sprzyja wystąpieniu i rozwojowi licznych schorzeń, główną przyczyną ich powstawania jest 
jednak zła kondycja organizmu, czyli niepełne i niefizjologiczne działanie najważniejszych systemów i układów  
w organizmie człowieka. 

Przykład: w organizmie człowieka co sekundę powstaje wiele zmutowanych komórek. Jeśli nie działa on 
prawidłowo, czyli fizjologicznie, nie stanowią dla nas większego zagrożenia.

Najnowocześniejsze metody terapii nie osiągną celu, jeśli organizm nie będzie działał fizjologicznie. Należy 
zadbać o jego fizjologiczne odżywienie, w pierwszej kolejności o fundament tłuszczowy, a sam będzie w stanie 
skutecznie nas chronić przed rozwojem wielu chorób. Jak udowodniono w badaniach, u osób chorujących 
brakuje fizjologicznych tłuszczy (nnkt EPA i DHA omega-3, skwalenu, alkilogliceroli, witaminy D3, witaminy A - 
retinolu), które są podstawą wielu fizjologicznych procesów organizmu, a ich niedobory są jedną z głównych 
przyczyn powstawania zaburzeń w organizmie. 

Zapotrzebowanie na te substancje jest uwarunkowane genetycznie, co oznacza, że ich obecność powoduje 
naturalną ekspresję genów. Co za tym idzie organizm wykorzystuje je do budowania kluczowych struktur, ale 
też warunkują one prawidłowy i pełen przebieg fizjologicznych procesów zachodzących w organizmie. Ich 
wykorzystanie przez organizm jest zatem wielokierunkowe, a zarazem nie da się zastąpić w żaden inny sposób. 

Co to oznacza? To, że żadna inna substancja obcego pochodzenia nie jest w stanie w pełni zastąpić substancji 
budulcowej organizmu, nie uruchomi wszystkich procesów, które prezentujemy w tym opracowaniu.

Substancje te w postaci kompozycji trzech olei zostały zebrane w produkcie BioMarine®Medical. Nie ma 
naukowego dowodu, że można je w jakikolwiek sposób zastąpić w organizmie. Walka z każdą chorobą bez 
tych substancji będzie znacznie mniej skuteczna. A zatem najwyższa pora, aby również medycyna włączyła 
organizm i jego wielokierunkowe, niezastępowalne działanie w eliminacji i zapobieganiu chorób, którego 
podstawą jest fizjologiczne odżywianie.

Do fizjologicznego odżywiania  
organizmu człowieka  
zawsze równolegle z leczeniem:

Badanie OFFER – lek + 4 kaps. BioCardine®Omega-3 dziennie przez 26 tygodni
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Łuszczyca - lek + 12 kapsułek BioMarine®570 dziennie przez 16 tygodni

Wyniki badań naukowych nad efektami fizjologicznego działania organizmu człowieka:
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Grupa leki przeciwpsychotyczne  
+ 2,2 g nnkt** EPA + DHA omega-3 
(BioCardine®Omega-3)

Grupa leki przeciwpsychotyczne 
+ placebo

*m. in. psychoz, urojeń, omamów, depresji, 
zmienności nastrojów, bezsenności,  
problemów z koncetracją
**nnkt - niezbędne nienasycone kwasy 
tłuszczowe

Kardiologia - lek + 2 kaps. BioCardine®Omega-3 i 2 kaps. BioMarine®1140 dziennie przez 52 tygodnie
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Immunologia - 30 kapsułek BioMarine®570 dziennie przez 4 tygodnie
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BioMarine®Medical to „żywność specjalnego przeznaczenia medycznego”,  
która powstała z połączenia 3 rodzajów pełnowartościowych olejów rybich.

5 ml = 2,99 zł

1,5 kapsułki

2 kapsułki

0,5 kapsułki

5 ml = 3,44 zł

W wyniku 18 lat pracy naukowej i: 

•	  przeprowadzenia 38 badań  
 i 34 ekspertyz lekarskich 

•	  otrzymania 5000 pisemnych opinii  
 pacjentów, lekarzy i farmaceutów 

udowodniliśmy, że tylko doprowadzając 
Organizm do fizjologicznego działania,  
możliwe jest przejęcie kontroli nad chorobą. 

TŁUSZCZE 5 ml
alkiloglicerole 0,35 g

skwalen 0,35 g

nnkt* omega-3 1,35 g

witamina A (retinol) 60 μg

witamina D3 (cholekalcyferol) 0,5 μg

KWASY TŁUSZCZOWE 100 g
C4:0 kwas masłowy <0,06 g

C6:0 kwas kapronowy <0,06 g

C8:0 kwas kaprylowy <0,06 g

C10:0 kwas kaprynowy <0,06 g

C11:0 kwas undekanowy <0,06 g

C12:0 kwas laurynowy <0,06 g

C13:0 kwas tridekanowy <0,06 g

C14:0 kwas mirystynowy 1,04 g

C14:1 kwas oleomirystynowy <0,06 g

C15:0 kwas pentadekanowy 0,14 g

C15:1 kwas cis-10 
-pentadekenowy <0,06 g

C16:0 kwas palmitynowy 7,15 g

C16:1 kwas palmitooleinowy 2,52 g

C17:0 kwas heptadekanowy 0,26 g

C17:1 kwas cis-10 
-heptadekenowy <0,06 g

C18:0 kwas stearynowy 3,00 g

C18:1t suma izomerów  
kw. transoleinowych <0,06 g

C18:1n9c kwas oleinowy 14,09 g

C18:1n7c kwas wakcenowy 3,47 g

C18:1n6c kwas cis  
12-oktadekenowy 0,20 g

C18:2n6tt kwas  
linoelaidynowy <0,06 g

C18:2n6ct kwas cis-9, 
trans-12-oktadekadienowy <0,06 g

C18:2n6c kwas linolowy 1,14 g

C20:0 kwas arachidowy 0,39 g

C18:3n6 kwas γ-linolenowy <0,06 g

C18:3n3t kwas  
trans-oktadekatrienowy <0,06 g

C20:1n9 kwas  
cis-11-eikozenowy 4,22 g

C18:3n3 kwas α-linolenowy 0,40 g

C21:0 kwas heneikozanowy <0,06 g

C20:2n6 kwas  
cis-11.14-eikozadienowy 1,35 g

C22:0 kwas behenowy 0,36 g

C20:3n6 kwas  
cis-8.11.14-eikozatrienowy 0,25 g

C20:4n6 kwas arachidonowy <0,06 g

C23:0 kwas trikozanowy 1,56 g

C22:2n6 kwas  
cis-13.16-dokozadienowy 1,00 g

C24:0 kwas lignocerynowy <0,06 g

C20:5n3 kwas cis-5.8.11. 
14.17-eikozapentaenowy 18,22 g

C24:1n9 kwas nerwonowy 0,92 g

C22:6n3 kwas cis-4.7.10.13. 
16.19-dokozaheksaenowy 12,13 g

pozostałe (suma) <0,06 g
*nnkt - niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe,  
RWS - referencyjna wartość spożycia

Zawartość wszystkich substancji budulcowych i regulatorowych w BioMarine®Medical

Rekomenduj BioMarine®Medical Swoim Pacjentom,  
bo leczenie nie osiągnie swojego celu bez prawidłowego, fizjologicznego odżywiania organizmu!

STOSOWANIE BioMarine®Medical U DOROSŁYCH: U DZIECI:

WALKA Z CHOROBĄ -  
w chorobach będących wynikiem zaburzeń fizjologicznej 

budowy i działania organizmu, m.in. infekcja,  

nowotwór, RZS, łuszczyca, alergia, choroba wieńcowa

0,7 ml oleju  

na kg masy ciała / dzień

do 6 m-cy

0,5 ml oleju  

na kg masy ciała / dzień

do 6 m-cy

REKONWALESCENCJA -  

po incydentach chorobowych m.in. infekcje, nowotwory, 

RZS, łuszczyca, alergie, schizofrenia, choroby wieńcowe

0,3 ml oleju  

na kg masy ciała / dzień

min. 12 m-cy

0,3 ml oleju  

na kg masy ciała / dzień

min. 12 m-cy

PREWENCJA -  

zaburzenia fizjologicznej budowy i działania organizmu

0,12 ml oleju  

na kg masy ciała / dzień

bezterminowo

0,12 ml oleju  

na kg masy ciała / dzień

bezterminowo

BioMarine®Medical jako jedyny dostarcza Organizmowi unikalnej kompozycji olei rybich, które zawierają 
biologicznie naturalne, niezbędne substancje budulcowe i regulatorowe organizmu, takie jak alkiloglicerole, 
skwalen, nnkt EPA i DHA omega-3, witamina A (w postaci retinolu), witamina D3. 
Taka kompozycja olei pozwala Organizmowi wykorzystać je, aby uruchomić najsilniejsze mechanizmy  
zdrowotne, których nie możemy zastąpić w żaden inny sposób oraz które nie działają bez tych konkretnych  
substancji. Efekty ich dostarczania zapewniają wielokierunkowe działanie organizmu, w obrębie m.in.:

1. UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO i SYSTEMU PRZECIWZAPALNEGO:

• fizjologiczne uruchamianie komórek układu opornościowego: komórek NK (natural killers), 
neutrofili, limfocytów B i T, makrofagów;

• ochrona organizmu przed reakcjami autoimmunologicznymi osiągana przez pobudzanie 
proliferacji limfocytów T na drodze zależnej od IL-2 oraz procesu ich różnicowania w kierunku  
limfocytów T regulatorowych;

• zwiększenie produkcji PAF (czynnik aktywujący płytki) przez komórki immunokompetentne  
w przebiegu zapalenia (główny mechanizm immunoregulujący alkilogliceroli);

• autoregulacja profilu lipidowego, korzystny wpływ na wydolność wieńcową i strukturę LDL  
(staje się mniej miażdżycogenna);

• regulacja ekspresji genów odpowiedzialnych za procesy miażdżycowe i zapalne (m.in. genów 
zaangażowanych w szlak syntezy prostaglandyn i eikozanoidów oraz transport lipidów);

• produkcja ochronnych i przeciwzapalnych rezolwin;

• zwiększenie aktywności przeciw drobnoustrojom: bakteriom, wirusom i grzybom oraz aktywności 
genów kodujących peptydy przeciwbakteryjne: katelicydynę i β-defensynę 2.

2. SYSTEMU KRWIOTWÓRCZEGO i ROZRODCZEGO:

• wzmaganie hemopoezy przez wpływ na komórki pnia szpiku (stem cells);

• regulacja procesu jajeczkowania, warunkowanie powstawania prawidłowych pod względem 
biochemicznym i morfologicznym plemników.

3. SYSTEMU OCHRONY PRZECIWNOWOTWOROWEJ:

• zmniejszenie kancerogenności środków chemicznych dzięki zdolności skwalenu do ich opłaszczania;

• ochrona komórek przed stresem oksydacyjnym przez aktywowanie czynnika transkrypcyjnego Nrf2, 
odpowiedzialnego za uruchomienie wrodzonej odporności antyoksydacyjnej, w postaci przede 
wszystkim enzymów, takich jak transferaza S-glutationowa, oksygenaza hemowa, oksydoreduktaza 
chinonowa;

• hamowanie namnażania komórek nowotworowych i procesu tworzenia nowych naczyń w guzie 
przez wpływ na procesy komórkowe na poziomie molekularnym;

• indukcja apoptozy komórek nowotworowych;

• zwiększenie ekspozycji komórek nowotworowych na leczenie, ochrona komórek prawidłowych 
przed negatywnym działaniem promieniowania i chemioterapii;

• produkcja przeciwnowotworowych protektyn (delta-12-prostaglandyna J3).

4. SYSTEMU ODBUDOWY I REGENERACJI:

• przyspieszenie gojenia się ran;

• polepszenie bariery ochronnej skóry: przywracanie skórze jej naturalnego nawilżenia i odżywienia, 
aktywacja procesu powstawania kolagenu i witaminy D3, szybsza regeneracja, uruchomienie  
różnicowania niedojrzałych keratynocytów w dojrzałe komórki epidermalne.

5. UKŁADU KOSTNEGO, TKANKI TŁUSZCZOWEJ I MIĘŚNIOWEJ:

• uruchomienie produkcji adipokin (leptyny, wisfatyny, adiponektyny), zwiększających insulinowrażliwość;

• wzmaganie procesu utleniania tkanki tłuszczowej poprzez aktywację AMPK (kinaza białkowa zależna 
od AMP, AMP-activated kinase);

• wzmaganie tworzenia tkanki kostnej i regulacja gospodarki wapniowo-fosforanowej,

• przywracanie równowagi między procesami syntezy a rozpadu białek mięśni szkieletowych (za efekt 
anaboliczny odpowiada pobudzający wpływ EPA + DHA na fosforylację białek mTOR i P70-S6K1, za 
efekt antykataboliczny hamujący wpływ EPA na ekspresję genu MURF-1, pobudzającego rozpad mięśni 
szkieletowych na drodze ubikwitynacji zależnej od proteasomów).
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•	  infekcji

•	  nowotworów

•	  RZS

•	  łuszczycy

•	  alergii

•	  schizofrenii

•	  choroby  
 wieńcowej

Twój Pacjent ma prawo osiągać efekty  
wykazane przez nas w badaniach.

www.marinex.com.pl/specjalisci/zywnosc-medyczna/badania 

Porozmawiaj o produktach, wskazaniach i dawkowaniu z naszymi ekspertami:

Dział Nauki, Badań i Rozwoju  
tel. 42 680 03 33, +48 600 102 012 
lub e-mail:  
dzial.naukowy@marinex.com.pl  
od poniedziałku do piątku  
w godz. 7.00 - 14.30 

Zapytaj o ofertę cenową i dostępność produktów naszego przedstawiciela:

Dział Obsługi i Budowania Relacji z Klientem

Paweł Nowacki 
tel. +48 604 611 611     
e-mail: pawel.nowacki@marinex.com.pl

mgr farmacji Milena Antczak
tel. +48 604 053 853      
e-mail: milena.antczak@marinex.com.pl

Złóż zamówienie w Dziale Obsługi Klienta:
pod numerem tel. 42 680 03 33 lub mailem: dzial.klienta@marinex.com.pl od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00  

dr n. biol. Joanna Zielińska-Tomaszewska  
- fizjolog, specjalista żywienia, kierownik działu 

mgr Milena Antczak 
przedstawiciel regionalny

dr n. biol. Barbara Bukowska 
- farmaceuta, diagnosta skażeń środowiska

Paweł Nowacki 
przedstawiciel regionalny

mgr Konrad Tomaszewski 
- fizjolog, dietetyk

www.marinex.com.pl
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Walka o zdrowie człowieka jest walką o jego życie
o jej skuteczności decyduje fizjologiczne odżywianie



Organizm człowieka wykorzystuje tłuszcze dostarczane z BioMarine®Medical do ekspresji wielu genów  
i uruchomienia szeregu procesów fizjologicznych, co nie nastąpi w żaden inny sposób

SYSTEM ODNOWY KOMÓRKOWEJ
DZIAŁAJĄCY FIZJOLOGICZNIE

Witamina D3, 25(OH)D,  
or 1,25(OH)2D

Prostaglandyna PGE2

Hamowanie apoptozy

HGF, EGF, IL-6, SCF, TNF-α,  
kolagen typu I, fibronektyna, LRP

Funkcja wspierająca

Moduluje funkcje naprawcze 
tkanek zależne od fibroblastów

IL-1, IL-10, TNF-α,  
HGF, TGF, FGF, EGF

Wygaszenie stanu zapalnego

SDF-1, VEGF, IGF-1

IL-10, TNF-α, HGF, MMP-9

Zapobieganie włóknieniu

HGF, FGF, EGF, TNF-α,  
IL-3, IGF, SCF

Różnicowanie

KOMÓRKA MEZENCHYMALNA

SYSTEM ODPORNOŚCIOWY
DZIAŁAJĄCY FIZJOLOGICZNIE

Interferony

Białka dopełniacze

Komórki NK

Fagocyty (np. granulocyty)

Odpowiedź zapalna

Bakterie symbiotyczne

Skóra

Sok żołądkowy

Pierwsza linia obrony Druga linia obrony

Bazofile uwalniają 
histaminę

Trzecia linia obrony

Limfocyty T  
cytotoksyczne

Obce komórki

Limfocyty T pomocnicze

Od komórek 
prezentujących 
antygen (APC)

Białka zgodności  
tkankowej

Antygeny Limfocyty

Limfocyty T

Aby aktywować  
limfocyty B  

i T cytotoksyczne

Wytworzenie odpo-
wiedzi humoralnej

Komórki prezentujące 
antygen (APC)

Pomagają limfocytom  
T w uwalnianiu  

interleukin
Limfocyty BPrzeciwciała

Limfocyty B przekształ- 
cają się w komórki  

plazmatyczne

składa się z

Patogeny

celuje w obejmuje celuje w opiera się na

takich jak

uwalniają  
interleukiny

otrzymują  
antygeny

dzielą się na

niszczą kiedy

wiążą

wtedyktóre 
uwalniają 

i

nie powinna wpły-
wać na komórki 
wyposażone w

obejmuje

Białka antybakteryjne

Komórki  
pamięci B

Wtórna  
odpowiedź  

immunologiczna

Limfocyty B

Przeciwciała  
wiążące się  

z antygenami

produkująmogą prze- 
kształcać się w

wytwarzają

Fagocytozę

Rozkurcz naczyń 
krwionośnych

Białka dopełniacza

stymuluje

powoduje to

wzmacniają

SYSTEM PRZECIWZAPALNY
DZIAŁAJĄCY FIZJOLOGICZNIE

DHA omega-3
12-LOX15-LOX

17S-H(p)DHA

4S(5)-epoxy- 
17SH-DHA

7S(8)-epoxy- 
17SH-DHA

16S(17)-epoxy- 
dokozatrien

5-LOX

RvD2

16,17S-
dokozatrien

RvD3

RvD6

RvD4

14S-H(p)-DHA

Marezyna 
MaR1

7S,14S- 
dihydroksy-DHA

RvD1

RvD5
Protektyna 

PDx

Protektyna
 PD1

EPA omega-3
COX-2

Rezolwina E1  
(RvE1)

18R-HEPE

5S, 6S-epoxy 
-18R-HEPE

5-LOX

5-LOXCOX-1

PGG3

LTA5

5-HPETE

LTC5

LTD5LTE5

PGH3

LTB5

peroksydaza

PGD3

PGJ3

PGE3 TXA3PGI3PGF3α

transferaza  
γ-glutamylowadipepty-

daza

Organizm człowieka przekształca fizjologiczne tłuszcze do substancji zapewniających mu fizjologiczne działanie i utrzymanie homeostazy

SYSTEM KRWIOTWÓRCZY
DZIAŁAJĄCY FIZJOLOGICZNIE

Komórka macierzysta

MieloblastKomórka  
tucznaErytrocytMegakariocyt

Komórki linii mieloidalnej

Limfocyty TTrombocyty NeutrofilBazofil Eozynofil Monocyt

Makrofag

Komórki linii limfoidalnej

Komórki NK Limfocyty

Limfocyty B

Plazmocyty

alkiloglicerole
Dojrzewanie i różni-

cowanie komórek  
szpiku kostnego

leukocyty

LipooksygenazaCyklooksygenaza

Kwas arachidonowy (AA)

Leukotrieny 
(LT4)

Lipoksyny 
(LX4)

Silna aktywacja układu immunologicznego  
w kierunku prozapalnym

Stan zapalny

Aktywacja NF-κB

Prostaglandyny (PGE2) 
Tromboksany (TXA2) 

PAF

Aktywacja  
kaskady przemian

IFNIl-8 TNFIl-6Il-2Il-1

Osłabienie

Hamowanie nadmiernej produkcji

Cyklooksygenaza
Cyklooksygenaza
/LipooksygenazaLipooksygenaza

Prostaglandyny (PGE3)
Tromboksany (TXA3)

Rezolwiny
Protektyny

Słaby stan zapalny

Zmniejszenie ekspresji  
NF-κB

WYGASZENIE 
STANU ZAPALNEGO

Leukotrieny 
(LT5)

Lipoksyny 
(LX5)

nnkt EPA + DHA omega-3

DZIAŁANIE PRZECIWZAPALNE

NASILENIE  
STANU ZAPALNEGO

OSŁABIENIE  
STANU ZAPALNEGO

Fosfolipidy cholinowe

Lysofosfatydylocholina 
(LPC)

Kwas arachidonowy (AA)

1-O-alkilo-2-acetylo-sn- 
glicero-fosforan

1-O-alkilo-sn-glicero- 
3-fosforan

Błona komórkowa

Acetylotransferaza

Fosfohydrolaza
CDP-

cholinofosfo-
transferaza

PAF Acetylo-
hydrolaza

Lyso-PAF 
Acetylotransferaza

Acylotransferaza
Fosfolipaza A2

Synteza de novo

HOMEOSTAZA

Organizm człowieka wykorzystuje fizjologiczne tłuszcze  
do uruchomienia wielokierunkowych procesów 

prowadzących do eliminowania patogenów

Retinol Kwas retinowy

CRABP

RDHs RALDHs

Retinaldehyd

Pol II

Pol II

TAFs
TBP

TBP
TAFs

RAR

RARE

RXR

Korepresory

Koaktywatory

Brak  
transkrypcji

Celowa transkrypcja genu
CRBP

Cholekalcyferol
VDR

IFN-γ

hamowanie  
angiogenezy

Delta-12-prosta-
glandyna J3

Rezolwina E1

Neuroprote- 
ktyna D1

CD4*
IL-1
IL-4
IL-5
IL-6

NOS
ROS

Przeciwciała IgA

IFN-γ IFN-γ
TNF-α

Limfocyt Th1

Komórka NK

Komórka  
organizmu

Limfocyt T Limfocyt Th2

Makrofag

Granulocyt

Komórka NK

Limfocyt B

ŚMIERĆ KOMÓRKI  
PATOGENNEJ

Skwalen 

Alkiloglicerole

Skwalen 

Alkiloglicerole

Skwalen 

Alkiloglicerole

Skwalen 

Alkiloglicerole

Skwalen 

Alkiloglicerole

Skwalen 

Alkiloglicerole

Skwalen 

Alkiloglicerole

Skwalen 

Alkiloglicerole

EPA + DHA 
omega-3

Witamina D3

Witamina A

Jednym z najbardziej spektakularnych działań organizmu jest zdolność do niszczenia 
komórek patogennych. W procesie tym wykorzystywane są właśnie tłuszcze dostarczane  
z BioMarine®Medical. Ich niedobór powoduje znaczące upośledzenie tego procesu,  
co może mieć destrukcyjne konsekwencje w zachowaniu równowagi zdrowotnej organizmu.

Pozostałość chylomikrona 
(Apo B-48, E)

Chylomikrony  
(Apo B-48, A, C, E)

VLDL - Naczynia krwionośne 
(Apo B-100, C, E)

FFA - Synteza w chylomikronach

Fosfolipidy

BioMarine®Medical

HDL Krwioobieg HDL Krwioobieg

Mięśnie Tkanka tłuszczowa

Wątroba

Kwasy żółciowe z cholesterolem

Lipaza lipo- 
proteinowa

Lipaza lipo- 
proteinowa

Cholesterol

AcetyloCoA

Apo C, E Apo C, E 
(CETP)

LPL 
HL

nnkt EPA i DHA omega-3, 
alkiloglicerole, skwalen, 

witamina D3 , retinol

Glukoza

Magazynowanie

IDL  
(Apo B-100, E)

IDL  
(Apo B-100)

Komórki  
docelowe

Transkrypcja 
genów

Układ  
immunologiczny

Wzrok

Skóra

Retinol  
(witamina A)

EnterocytyŚwiatło jelita

Powstawanie rodopsyny odpowiedzialnej 
za widzenie barwne i po zmroku

Łącznie z receptorami jądrowymi  
z grupy czynników transkrypcyjnych

Stymulacja proliferacji  
i różnicowania limfocytów T

Stymulacja różnicowania keratynocytów  
w dojrzałe komórki epidermalne

Chylomikrony

mTORC1

P70-S6K1

MURF-1 System  
ubikwityna - proteasom

Synteza białek mięśni Rozpad białek mięśni

CD36/FATP/FAPB pm/FAPc

Równowaga MPS : MPB

Wbudowanie  
w błony 

komórkowe

Rezolwiny serii  
D i E, protektyny

Stan zapalny

Zdeponowanie
Leptyna,  

wisfatyna,  
adiponektyna

Wzrost insulino-
wrażliwości, wzrost  
wychwytu glukozy

Utlenienie

PAF Alkiloglicerole

AMPK Wzrost β-oksydacji

GPR120

EPA + DHA 
omega-3

EPA + DHA omega-3

SkwalenLanosterol7-dehydrocholesterolCholekalcyferol

Kalcyfediol
Korneocyty

Skóra

Nerki Matrix  
lipidowa

Układ rozrodczy

Nowotwory

Jelita

Układ kostny

Układ immunologiczny

Kalcytriol
Keranocyty

Wzrost 
nawilżenia

Wzrost produkcji  
kolagenu

Wzmocnienie  
bariery ochronnej

Produkcja plemników, jajeczkowanie

Proliferacja komórek nowotworowych, angiogeneza
Apoptoza

Wchłanianie wapnia i fosforu

Mineralizacja kości

Synteza peptydów przeciwbakteryjnych
Produkcja cytokin

Mikroorganizmy, 
alergeny, UV

słońce

Hormony steroidowe

Pobudzanie procesu

Hamowanie procesu

Układ limfatyczny, 
krew

Komórki  
pozawątrobowe


