
BADANIE EKSPERCKIE

Obserwacja prozdrowotnych działań organizmu człowieka 

uruchamianych przez biologicznie niezbędne substancje żywieniowe

szczegóły badania



SZCZEGÓŁY BADANIA

CEL BADANIA: pokazanie, że odżywianie organizmu człowieka biologicznie
niezbędnymi substancjami budulcowymi prowadzi do poprawy zdrowia i jest podstawą
skutecznego leczenia.

CZAS TRWANIA BADANIA: 56 dni

SPOSÓB PROWADZENIA BADANIA: do badania wybrano farmaceutów, wysoko
wykwalifikowanych specjalistów, wykonujących czynności mające zapewnić optymalny
stan zdrowotny pacjentów. Ich udział w badaniu był kierowany chęcią efektywniejszej
pomocy pacjentom w powrocie do zdrowia.



UCZESTNICY – FARMACEUCI Z APTEK NA TERENIE CAŁEGO KRAJU
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LICZBA UCZESTNIKÓW W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH 

2 GRUPY BADANE ŁĄCZNIE: 52 OSOBY

I GRUPA 20 osób

II GRUPA 32 osoby



ZASADY BADANIA – GRUPA I

W grupie I znalazły się osoby, które znały zaoferowany im 

preparat. Wiedziały, jakie korzyści może osiągnąć ich 

organizm po dostarczeniu mu określonych substancji 

budulcowych. 

Wybór preparatu uzasadniały występowaniem określonych 

schorzeń i chęcią uzyskania konkretnych korzyści 

zdrowotnych.

lub

lub



ZASADY BADANIA – GRUPA II

W grupie II znalazły się osoby (zarówno zdrowe, jak i ze 

schorzeniami), które wyraziły chęć stosowania preparatów, 

poznały ich skład, ale nie wiedziały, jakich korzyści mogą się 

spodziewać.

Otrzymali do stosowania pełen zestaw preparatów.

+

+



ZASADY BADANIA

Preparaty stosowano codziennie:

GRUPA I: 4 kapsułki wybranego preparatu na dobę (2 x dziennie po 2 kapsułki)

GRUPA II: 

2 kapsułki BioMarine®1140

2 kapsułki NucleVital ®Q10COMPLEX

2 kapsułki BioCardine ®Omega-3

Kapsułki spożywano w całości ok. 30 min. przed posiłkiem i popijano niewielką 

ilością neutralnego płynu (np. niegazowaną wodą mineralną).



ZASADY BADANIA

Każdy uczestnik otrzymał dzienniczek badania, który uzupełnił danymi

personalnymi oraz informacjami o swoim stanie zdrowia (m.in. nazwy

przyjmowanych leków).

Po 4 i po 8 tygodniach interwencji żywieniowej sporządzano opis

zaobserwowanych efektów działania organizmu.

http://www.marinex.com.pl/specjalisci/wt/dzienniki_badania/ik/


WYNIKI SZCZEGÓŁOWE – GRUPA I

- jakie były oczekiwania uczestników?

poprawa pracy serca

poprawa kondycji fizycznej

poprawa funkcjonowania układu krążenia



WYNIKI SZCZEGÓŁOWE – GRUPA I

- jakie widoczne efekty osiągnięto?

Poprawa pracy serca (3 osoby):

• mniejsza częstotliwość napadów arytmii 

(kołatania) serca;

• ustąpienie objawów duszności i bóli okolic 

mostka.

Poprawa kondycji fizycznej (2 osoby):

• zanik zadyszki po wysiłku fizycznym.

Poprawa funkcjonowania układu krążenia

(3 osoby):

• ustąpienie skoków ciśnienia krwi;

• ustąpienie efektu puchnięcia nóg po całym dniu 

pracy;

• obniżenie poziomu cholesterolu LDL do 

wartości prawidłowych (134 mg/dl).



WYNIKI SZCZEGÓŁOWE – GRUPA I

- jakie efekty dodatkowe osiągnięto?

• Poprawa samopoczucia i koncentracji 

(3 osoby).

• Mniejsza podatność na stres (1 osoba).

• Spadek masy ciała (1 osoba).



WYNIKI SZCZEGÓŁOWE – GRUPA I

- jakie były oczekiwania uczestników?

podniesienie odporności 

organizmu

ograniczenie stanów 

zapalnych oraz bólu stawów 

i kręgosłupa



WYNIKI SZCZEGÓŁOWE – GRUPA I

- jakie widoczne efekty osiągnięto?

Podniesienie odporności organizmu (5 osób):

• mniejsza częstotliwość infekcji wirusowych 

i bakteryjnych;

• w przypadku wystąpienia infekcji: objawy 

ustępowały znacznie szybciej, nie było 

konieczności stosowania antybiotyków;

• czas infekcji skrócił się również u niemowlęcia 

karmionego piersią;

• poprawa stanu nawilżenia śluzówki gardła.

Ograniczenie stanów zapalnych oraz bólu 

stawów i kręgosłupa (1 osoba):

• całkowite ustąpienie dolegliwości bólowych 

stawów i kręgosłupa.



WYNIKI SZCZEGÓŁOWE – GRUPA I

- jakie efekty dodatkowe osiągnięto?

• Poprawa wyglądu skóry (4 osoby) – lepsze 

nawilżenie, większa gładkość skóry, brak wyprysków 

zapalnych.

• Poprawa kondycji włosów i paznokci (1 osoba) 

– stały się mocniejsze i bardziej lśniące.

• Rzadsze stany rozdrażnienia i niepokoju 

(1 osoba).



WYNIKI SZCZEGÓŁOWE – GRUPA I

- jakie były oczekiwania uczestników?

poprawa stanu skóry

poprawa kondycji oczu

wzmocnienie wydolności organizmu



WYNIKI SZCZEGÓŁOWE – GRUPA I

- jakie widoczne efekty osiągnięto?

Poprawa stanu skóry (5 osób)

• lepsze nawilżenie;

• większa jędrność;

• lepszy koloryt;

• brak wyprysków w okresie menstruacji.

Poprawa kondycji oczu (1 osoba):

• lepsze nawilżenie oczu, co umożliwiło rezygnację ze 

stosowania kropli.

Wzmocnienie wydolności organizmu 

(4 osoby):

• przypływ sił witalnych;

• mniejsze zmęczenie po wysiłku fizycznym (basen);

• zwiększenie siły i wydolności mięśni;

• mniejsze zmęczenie po pracy i mniejsze 

zapotrzebowanie na sen.



WYNIKI SZCZEGÓŁOWE – GRUPA I

- jakie efekty dodatkowe osiągnięto?

• Ogólna poprawa samopoczucia (3 osoby).

• Zmniejszenie dolegliwości wynikających z nadkwasoty żołądka 

(1 osoba).



WYNIKI SZCZEGÓŁOWE – GRUPA II

Grupa II nie wyznaczała sobie celów do realizacji, jedynie obserwowała i opisywała pojawiające się efekty. 



2. Poprawa kondycji umysłowej (7 osób):

• zwiększona koncentracja;

• zwiększona odporność na stres;

• poprawa pamięci.

WYNIKI SZCZEGÓŁOWE – GRUPA II

WIELKA TRÓJKA diety śródziemnomorskiej

Zmiany zaobserwowane przez uczestników 

(u jednej osoby często obserwowano kilka z wymienionych efektów równocześnie):

1. Poprawa kondycji skóry (20 osób):

• lepsze nawilżenie;

• poprawa kolorytu;

• zwiększona gładkość i elastyczność;

• zmniejszenie liczby wyprysków;

• zmniejszenie liczby przebarwień;

• zmniejszenie cellulitu;

• zmniejszenie intensywności krwawienia dziąseł.



4.  Poprawa odporności organizmu (4 osoby):

• brak infekcji, mimo występowania ich 

w najbliższym otoczeniu;

• skrócony czas trwania infekcji. 

WYNIKI SZCZEGÓŁOWE – GRUPA II

WIELKA TRÓJKA diety śródziemnomorskiej

3. Poprawa kondycji fizycznej (13 osób):

• poprawa pracy mięśni (mniejszy ból po wysiłku 

fizycznym);

• przypływ energii;

• poprawa witalności;

• mniejsze zmęczenie po wysiłku fizycznym;

• mniejsze nasilenie bóli kostnych i stawowych.



5. Poprawa funkcjonowania układu krążenia (6 osób):

• wyregulowanie ciśnienia krwi;

• ustąpienie efektu puchnięcia nóg po całym dniu pracy.

WYNIKI SZCZEGÓŁOWE – GRUPA II

WIELKA TRÓJKA diety śródziemnomorskiej

6.  Poprawa kondycji włosów i paznokci (4 osoby):

• mniejsza łamliwość;

• większy blask;

• większa wytrzymałość.

7.  Poprawa kondycji oczu (5 osób):

• lepsza ostrość widzenia;

• mniejsze zmęczenie oczu podczas pracy przy komputerze.



Jakie efekty dodatkowe osiągnięto?

1. Zmniejszenie intensywności bóli menstruacyjnych (1 osoba).

2. Lepsza perystaltyka jelit (2 osoby).

3. Spokojniejszy sen (32 osoby)

WYNIKI SZCZEGÓŁOWE – GRUPA II

WIELKA TRÓJKA diety śródziemnomorskiej



TRUDNOŚCI Z PRZYJMOWANIEM PREPARATÓW:

Trudności z połykaniem kapsułek ze względu na ich wielkość (2 osoby)

Odbijanie się rybą po przyjęciu kapsułek na czczo (4 osoby)

Problemy z zasypianiem po przyjęciu kapsułek tuż przed snem (4 osoby)

Uczucie ciężkości na żołądku po przyjęciu 3 kapsułek naraz (2 osoby)

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe (mdłości, biegunka) (2 osoby)

Wszystkie te 

niedogodności 

ustępowały 

samoistnie po 

kilku dniach (po 

przyzwyczajeniu 

się organizmu do 

przyjmowanych 

substancji).



ODNOTOWANE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

• Ze względu na 
utrzymujące się 
mdłości, bóle 
żołądka i jelit, po 
2 tygodniach jedna 
osoba odstawiła 
preparat.

• Pojawienie się 
wysypki 
niewiadomego 
pochodzenia 
u1osoby w okresie 
przyjmowania 
preparatu. 



ŻYWIENIE vs LECZENIE – ZAOBSERWOWANE EFEKTY NIEOCZEKIWANE

Kilka osób, mimo wieloletniego przyjmowania leków, widoczną poprawę zdrowia uzyskało dopiero po wzbogaceniu diety 

w substancje dostarczane przez                                    ,                                          i               . 

PROBLEM STOSOWANY LEK ŻYWIENIE

Nadciśnienie tętnicze NOLIPREL FORTE Zastosowanie 

dało widoczny i trwały efekt w postaci 

wyregulowania ciśnienia, ustąpienia 

gwałtownych jego skoków oraz 

zadyszki po wysiłku fizycznym.  

Odstawiono NOLIPREL.

Znacznie podwyższone tętno PROPRANOLOL, ISOPTIN Po zastosowaniu

nastąpiło wyregulowanie pracy serca 

i spadek tętna do wartości 

prawidłowych (ze 116 do 74). 



ŻYWIENIE vs LECZENIE – ZAOBSERWOWANE EFEKTY NIEOCZEKIWANE

Kilka osób, mimo wieloletniego przyjmowania leków, widoczną poprawę zdrowia uzyskało dopiero po wzbogaceniu diety 

w substancje dostarczane przez                                    ,                                          i               . 

PROBLEM STOSOWANY LEK ŻYWIENIE

Stany zapalne, bóle stawów 

i kręgosłupa

KETONAL Po zastosowaniu

ustąpiły bóle stawów i kręgosłupa. 

Odstawiono KETONAL. 

Nadkwasota żołądka, zgaga NOLPAZA Po zastosowaniu

unormowane zostało wydzielanie 

kwasu w żołądku, ustąpiły objawy zgagi. 

Odstawiono NOLPAZĘ.  



PODSUMOWANIE – GRUPA I

17%

83%

zrealizowane niezrealizowane

CELE ZREALIZOWANE CELE NIEZREALIZOWANE

17 ekspertów

15 ekspertów w 100%

2 ekspertów w 63%

3 ekspertów

Najważniejsze zrealizowane cele:

• poprawa pracy układu sercowo-naczyniowego;

• podniesienie odporności;

• poprawa kondycji skóry i wydolności organizmu. 



PODSUMOWANIE – GRUPA II

W grupie II (32 osoby) zaobserwowano w sumie 27 pozytywnych efektów zdrowotnych, 

uruchomionych przez organizm dzięki równoczesnemu stosowaniu 3 preparatów:

4 uczestników, dzięki uzyskanej podczas badania poprawie zdrowia, zdecydowało się 

odstawić przyjmowane wcześniej leki.



PODSUMOWANIE

Nadrzędnymi substancjami budulcowymi organizmu człowieka są tłuszcze. Odżywianie 
organizmu tłuszczami o nieprawidłowej strukturze i jakości może prowadzić do rozwoju wielu 
zaburzeń, skąd prosta droga do wystąpienia chorób. 

Dlatego też codzienna dieta powinna dostarczać odpowiednich lipidów w odpowiedniej ilości: 
alkilogliceroli, skwalenu, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych EPA i DHA omega-3 
i witamin tłuszczowych. 

Powinno się również spożywać karotenoidy (astaksantynę, likopen, luteinę i zeaksantynę), które 
są niezbędne do zapewnienia prawidłowej obrony antyoksydacyjnej oraz dostarczenia dużej 
dawki witalności i energii. 



WNIOSKI

Organizm wykorzystuje biologicznie niezbędne substancje budulcowe do zapewnienia 
prawidłowej budowy i działania swoich najważniejszych systemów i narządów. Dzięki temu 
możliwe jest przywrócenie homeostazy (równowagi biologicznej) organizmu.

Dobrze odżywiony organizm ma zdolność uruchomienia genetycznie uwarunkowanych 
mechanizmów prozdrowotnych. Są one tak potężne, że prowadzą do zwiększenia skuteczności 
stosowanych terapii leczniczych, skracają czas ich trwania i zmniejszają ryzyko wystąpienia 
działań niepożądanych. 

Efektów tych nie da się ani zastąpić, ani uruchomić w żaden inny sposób. 



PRZYKŁADOWY DZIENNICZEK BADANIA
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PRZYKŁADOWY DZIENNICZEK BADANIA



PRZYKŁADOWY DZIENNICZEK BADANIA



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Prezentację przygotował dla Państwa

Dział Nauki, Badań i Rozwoju

firmy Marinex International


