
Marinex International sp. z o. o. 

– przegląd prawie 25 lat badań naukowych



Zapotrzebowanie na tłuszcze złożone i wyższe kwasy tłuszczowe zapisane jest w genach. 

Konsekwencją tego zapotrzebowania jest fakt, że kluczowe dla odpowiedniego 
funkcjonowania organizmu narządy zbudowane są właśnie z tłuszczów:

ODŻYWIANIE ZGODNE Z GENETYCZNO-FIZJOLOGICZNYM 

ZAPOTRZEBOWANIEM ORGANIZMU 



ODŻYWIANIE ZGODNE Z GENETYCZNO-FIZJOLOGICZNYM 

ZAPOTRZEBOWANIEM ORGANIZMU 

Niezaspokojenie zapotrzebowania organizmu na 
tłuszcze złożone i wyższe kwasy tłuszczowe skutkuje 
pojawieniem się licznych zaburzeń.

Jeśli zaburzenia te nie zostaną w porę 
wyrównane, w organizmie dochodzi do rozwoju 
chorób lipidozależnych. 



Firma Marinex International sp. z o. o. od blisko 25 lat prowadzi badania naukowe 

nad genetyczno-fizjologicznym odżywianiem organizmu człowieka. 

Ich nadrzędnym celem jest pokazanie, jak zmienia się funkcjonowanie organizmu walczącego z chorobą, 

gdy, równolegle z leczeniem standardowym, są mu dostarczane odpowiednie tłuszcze. 

Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie blisko 25 lat pracy naukowej Firmy. 



IMMUNOLOGIA

Opis badania Badanie pod kierunkiem prof. Henryka Tchórzewskiego, przeprowadzone w 
Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polski w Łodzi.

13 zdrowych uczestników przez miesiąc przyjmowało codziennie
30 kapsułek żywności medycznej BioMarine®570
(ok. 15 ml – 1 łyżka stołowa oleju).

Celem badania była analiza podstawowych parametrów
funkcjonowania układu odpornościowego: aktywności komórek
immunokompetentnych oraz poziomów wydzielanych przez nie cytokin.



IMMUNOLOGIA – WYNIKI

Lewkowicz P., Banasik M., Głowacka E., Lewkowicz N., Tchórzewski H.: Modyfikujący wpływ dużych dawek preparatu oleju z wątroby rekina na

polaryzację limfocytówT i funkcję neutrofili krwi. Pol Merk Lek 2005, 108: 686–692.



IMMUNOLOGIA – WNIOSKI

Organizm, wykorzystując dostarczane mu tłuszcze, przebudował swoje struktury i zwiększył różnicowanie się
komórek macierzystych w szpiku kostnym.

W konsekwencji wzrosła produkcja limfocytów T i B, komórek NK, neutrofili i makrofagów, zwiększyła się również
reaktywność tych komórek względem patogenów.

Układ immunologiczny organizmu człowieka zaczął działać fizjologicznie: komórki
immunokompetentne zyskały gotowość do eliminacji patogenów; odpowiedni stosunek IL-2 do IL-10 warunkuje
aktywację i wygaszenie odpowiedzi immunologicznej w odpowiednich momentach, a także wytworzenie
odporności długotrwałej.



IMMUNOLOGIA – GDY UKŁAD ODPORNOŚCIOWY NIE DZIAŁA FIZJOLOGICZNIE

Gdy zamiast dostarczania 

odpowiednich tłuszczów, zastosowany 

zostanie lek stymulujący, układ 

immunologiczny zaczyna działać 

niefizjologicznie, co najlepiej widać po 

zaburzonym stosunku IL-2 do IL-10. 



ŁUSZCZYCA

Opis badania Badanie pod kierunkiem dr.  Artura Markowskiego, 
Pomorskie Centrum Medycyny estetycznej

25 pacjentów z łuszczycą typu I lub II przez 4 miesiące przyjmowało
codziennie 12 kapsułek żywności medycznej BioMarine®570,
równolegle ze stosowaną do tej pory zewnętrzną terapią leczniczą.

Celem badania była ocena kondycji skóry przed interwencją
żywieniową oraz po jej zakończeniu.



ŁUSZCZYCA – WYNIKI

dr Artur Markowski, Pomorskie Centrum Medycyny Estetycznej



ŁUSZCZYCA – WNIOSKI

Organizm, wykorzystując dostarczane mu tłuszcze, uruchomił procesy regeneracyjne i immunologiczne.

W konsekwencji zaobserwowano poprawę stanu klinicznego u 76% chorych. Pacjenci obserwowali również
polepszenie ogólnego stanu zdrowia: normalizację ciśnienia tętniczego krwi, polepszenie tolerancji glukozy,
ustąpienie świądu, eliminację trądziku.

Badanie to dowodzi, jak ogromne możliwości regeneracyjne ma organizm człowieka. Warunkiem koniecznym jest
jednak dostarczanie mu genetyczno-fizjologicznie niezbędnych substancji budulcowych – m.in. tłuszczów złożonych.



ŁUSZCZYCA – CASE STUDY

Obserwacje z badania lekarskiego 

potwierdza również case study. Jest to 

przypadek 46-letniego mężczyzny, 

od 13. lat nieskutecznie walczącego 

z łuszczycą. 

Już po 5 tygodniach interwencji 

żywieniowej opartej o 40 ml 

BioMarine®Medical, kompozycję 

olejów rybich, jego stan zmienił się 

diametralnie, czemu najlepiej dowodzą 

zdjęcia:



ŁUSZCZYCA – CASE STUDY CD.



REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW (RZS)

Opis badania Badanie pod kierunkiem prof. Henryka Tchórzewskiego, przeprowadzone 
w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polski w Łodzi.

10 pacjentów z RZS przez 3 miesiące przyjmowało codziennie
9 kapsułek żywności medycznej BioMarine®570, równolegle ze
stosowaną do tej pory terapią leczniczą.

Celem badania była analiza parametrów, których wartości w przebiegu RZS
zostają zaburzone: aktywności składowych układu dopełniacza,
wytwarzanie reaktywnych form tlenu oraz aktywność komórek
NK.



RZS – WYNIKI

Tchórzewski H., Banasik M., Głowacka E., Lewkowicz P., Modyfikujący wpływ niektórych składowych 

oleju z wątroby rekina na odporność naturalną u ludzi. Pol Merk Lek., 2002, XIII, 76, 329



RZS – WNIOSKI

Organizm, wykorzystując dostarczane mu tłuszcze, uruchomił procesy odpornościowe i przeciwzapalne,
czego konsekwencją była autoregulacja aktywności limfocytów Th w układzie Th1/Th2, normalizacja aktywności
składowych dopełniacza i komórek NK (wyjściowo podwyższone, dążyły do wartości obserwowanych u osób
zdrowych).

Po nałożeniu na siebie tych parametrów autorzy badania stwierdzili, że u chorych z RZS intensywność procesów
zapalnych zmalała o 80%.

Badanie to po raz kolejny dowodzi, jak ogromne możliwości regeneracyjne i autoregulacyjne ma organizm człowieka.
Warunkiem koniecznym jest jednak dostarczanie mu genetyczno-fizjologicznie niezbędnych substancji budulcowych
– m.in. tłuszczów złożonych.



RZS – OPINIA PACJENTA

Obserwacje z badania lekarskiego 

potwierdza również opinia jednego 

z naszych pacjentów. Jest to 

przypadek 34-letniego mężczyzny, 

chorującego na kilka chorób 

przewlekłych.

Już po kilku tygodniach interwencji 

żywieniowej opartej 

o BioMarine®1140 

i BioCardine®Omega-3 stan jego 

zdrowia znacząco się poprawił:



KARDIOLOGIA

Opis badania Badanie pod kierunkiem dr. n. med. Waldemara Rogowskiego, 
przeprowadzone w II Katedrze i Klinice Kardiologii UMED w Łodzi. 

31 pacjentów po przebytym zawale serca przez 52 tygodnie przyjmowało
codziennie 2 kapsułki żywności medycznej BioMarine®1140 i 2
kapsułki żywności medycznej BioCardine®Omega-3, równolegle z
terapią leczniczą.

Celem badania było porównanie lipidogramów oraz parametrów
stanu zapalnego między grupą badaną a kontrolną (stosującą wyłącznie
leczenie chemiczne) po 52 tygodniach interwencji żywieniowej.



KARDIOLOGIA – WYNIKI



KARDIOLOGIA – WYNIKI



KARDIOLOGIA – WNIOSKI

Organizm, wykorzystując dostarczane mu tłuszcze, uruchomił procesy autoregulacji, dzięki którym po
52 tygodniach interwencji żywieniowej udało się uzyskać prawidłowe wartości lipidogramu.

Dostarczane tłuszcze organizm wykorzystał również do wytworzenia substancji przeciwzapalnych, przez co
w grupie badanej obserwuje się tak wyraźne zmniejszenie stanu zapalnego (poziom hs-CRP).

Obserwowane korzystne efekty udało się osiągnąć jedynie w grupie, w której do standardowego leczenia dołączono
oleje rybie. Samo leczenie chemiczne, nawet po 52 tygodniach, nie zdołało uruchomić w organizmie tak silnych
procesów autoregulacyjnych i przeciwzapalnych.



SCHIZOFRENIA

Opis badania Badanie pod kierunkiem dr. hab. n. med. Tomasza Pawełczyka, 
przeprowadzone w Klinice Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych UMED 
w Łodzi. 

36 pacjentów po przebytym pierwszym epizodzie schizofrenii przez
26 tygodni codziennie przyjmowało 4 kapsułki żywności medycznej
BioCardine®Omega-3, równolegle z terapią leczniczą. Ich wyniki
porównywano z grupą placebo, stosującą oliwę z oliwek (n = 35).

Celem badania było porównanie parametrów biochemicznych
i klinicznych, mierzonych za pomocą odpowiednich skal medycznych
stosowanych w psychiatrii między dwiema grupami.



SCHIZOFRENIA – WYNIKI



SCHIZOFRENIA – WYNIKI



SCHIZOFRENIA – WNIOSKI

Organizm, wykorzystując dostarczane mu tłuszcze, uruchomił procesy regeneracji mózgu, co skutkowało
znaczącą poprawą funkcjonowania pacjentów ze schizofrenią, a także zmniejszeniem objawów depresji.

Dostarczane tłuszcze organizm wykorzystał również do uruchomienia procesów, które w przebiegu
schizofrenii są zaburzone: mechanizmów antyoksydacyjnych, zwiększenia aktywności telomerazy i poziomu
białka BDNF oraz odbudowy kory mózgowej w obszarach odpowiedzialnych za rozwój objawów schizofrenii.

Obserwowane korzystne efekty udało się osiągnąć jedynie w grupie, w której do standardowego leczenia dołączono
oleje rybie. Samo leczenie chemiczne, nawet po 26 tygodniach, nie zdołało uruchomić w organizmie tak silnych
procesów regeneracyjnych i regulacyjnych.



PARADONTOZA

Opis badania Badanie pod kierunkiem dr. hab. n. med.  Natalii Lewkowicz, przeprowadzone 
w Zakładzie Chorób Błon Śluzowych Jamy Ustnej i Przyzębia UMED w Łodzi. 

30 pacjentów ze zdiagnozowaną paradontozą przez
3 miesiące codziennie przyjmowało 20 ml żywności medycznej
BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids, równolegle z
planowaniem i skalowaniem korzeni. Ich wyniki porównywano z grupą
placebo (n = 14).

Celem badania było porównanie parametrów
klinicznych i immunologicznych, mierzonych za pomocą odpowiednich
skal medycznych stosowanych w stomatologii między dwiema grupami.



PARADONTOZA – WYNIKI

Na wykresie zaznaczono % różnicę obserwowanych parametrów w grupie badanej po 3 miesiącach w stosunku do poziomu wyjściowego.



PARADONTOZA – WYNIKI

Na wykresie zaznaczono korzyści jakie osiągnięto w obserwowanych parametrach w grupie badanej po

3 miesiącach w stosunku do grupy kontrolnej.



PARADONTOZA – WNIOSKI

Organizm, wykorzystując dostarczane mu tłuszcze, uruchomił procesy regeneracji błon śluzowych, co
skutkowało znaczącą poprawą parametrów klinicznych u pacjentów z paradontozą.

Dostarczane tłuszcze organizm wykorzystał również do uruchomienia procesów immunologicznych:
autoregulacji poziomu cytokin i innych czynników zapalnych, które mają ogromny wpływ na rozwój objawów
paradontozy, jak również powodzenie jej leczenia.

Obserwowane korzystne efekty udało się osiągnąć jedynie w grupie, w której do standardowego postępowania
dołączono oleje rybie. Samo leczenie niechirurgiczne nie zdołało uruchomić w organizmie tak silnych procesów
regeneracyjnych i regulacyjnych.



ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY

Opis badania Badanie pod kierunkiem doc.  Aleksandry Wilkowskiej, przeprowadzone 
w Klinice Dermatologii, Alergologii i Wenerologii Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego. 

44 pacjentów z AZS w stopniu umiarkowanym lub ciężkim przez 12 tygodni
przyjmowało żywność medyczną BioMarine®Medical Immuno &
Neuro Lipids w ilości 0,5 ml na kg masy ciała, równolegle
z dotychczasowym leczeniem.

Celem badania była analiza parametrów
klinicznych (SCORAD, obszar zajęty zmianami, nasilenie zmian) oraz
subiektywnych po 3 miesiącach interwencji w porównaniu do stanu
wyjściowego.



AZS – WYNIKI

Przeprowadzone badania wykazały kliniczną poprawę stanu skóry u większości Pacjentów z AZS, którzy stosowali oleje rybie (spadek

SCORAD o prawie o 29% po 12 tygodniach i o 51% po 16 tygodniach).

Obszar zajęty zmianami i nasilenie zmian podczas stosowania produktu zmniejszyły się odpowiednio o 15% i 32%, a w okresie follow up

o kolejne 27%. I 16%. 



AZS – WYNIKI

Wśród obserwowanych objawów subiektywnych na szczególną uwagę zasługuje zmniejszenie nasilenia świądu już po 12 tygodniach o 24%

(33% po 16 tygodniach) oraz poprawa jakości snu o 45 % (59% po 16 tygodniach).
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AZS – WYNIKI

Zaobserwowano również wyraźny spadek liczby nadżerek: aż o 68% (88% po 16 tygodniach). Każdy z odnotowanych efektów utrzymywał się 

przez kolejne 4 tygodnie, podczas których już nie stosowano interwencji żywieniowej.
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AZS – WNIOSKI

Organizm, wykorzystując dostarczane mu tłuszcze, był w stanie uruchomić procesy tłuszczozależne,
prowadzące do poprawy stanu klinicznego i zmniejszenia objawów choroby.

Efekty te udało się osiągnąć dzięki genetyczno-fizjologicznemu odżywianiu Organizmu. Sama terapia lecznicza,
czasami wieloletnia, nie przynosiła zadowalającej poprawy.

BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids jest niezbędnym elementem skutecznej terapii AZS.



STWARDNIENIE ROZSIANE

Opis badania Badanie in vitro pod kierunkiem dr. hab. n. med. Przemysława Lewkowicza, 
przeprowadzone w Klinice Neurologii UMED w Łodzi. 

Oceniano wpływ kompozycji olejów rybich (BioMarine®Medical) na
funkcjonowanie ludzkich oligodendrocytów.



STWARDNIENIE ROZSIANE – WYNIKI



STWARDNIENIE ROZSIANE – WYNIKI



STWARDNIENIE ROZSIANE – WYNIKI



STWARDNIENIE ROZSIANE – WNIOSKI

Ludzkie neurony wykorzystują tłuszcze dostarczane z BioMarine®Medical do uruchomienia procesów
regeneracyjnych, przede wszystkim do uruchomienia procesów syntezy białka mielinobazowego, glikoproteiny
mieliny oligodendrocytowej oraz białka proteolipidowego.

W obecności biologicznych lipidów zmniejsza się również synteza prozapalnych cytokin i chemokin,
a nasila wydzielanie czynnika wzrostu fibroblastów 2 oraz czynnika wzrostu śródbłonka
naczyniowego.

Wymienione procesy są zaburzone w przebiegu większości chorób neurodegeneracyjnych. Dlatego też uzyskane
wyniki mogą mieć istotne znaczenie we wprowadzaniu właściwego żywienia w przebiegu chorób demielinizacyjnych.



NOWOTWORY

Opis badania Badanie pod kierunkiem prof. Przemysława Bilińskiego, przeprowadzone w 
Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii 
im. M. Kopernika w Łodzi. 

30 pacjentów z niedrobnokomórkowym nowotworem płuca w stadiach
IIIA, IIIB i IV równolegle z leczeniem przyjmowało żywność medyczną
BioMarine®Medical: przez pierwsze pół roku 50 ml dziennie, przez
kolejne 6 miesięcy – 20 ml dziennie.

Celem badania było porównanie kondycji pacjentów między dwiema
grupami.



NOWOTWORY – WYNIKI

Podczas interwencji żywieniowej zespół badaczy zaobserwował:

• u części pacjentów zmniejszenie sią masy guza, co uwidoczniono 

w badaniach obrazowych;

• poprawę kondycji organizmu, co pozwoliło na zastosowanie 

właściwego cyklu chemioterapii;

• ustąpienie objawów depresji;

• utrzymywanie się dobrych wyników morfologii krwi, które 

dopuszczały pacjentów do kolejnych cykli chemioterapii;

• zachowanie prawidłowej masy ciała;

• poprawę kolorytu skóry, wzmocnienie włosów i paznokci. 

W wyniku przeprowadzonego badania powstała pierwsza i jedyna w Polsce i Europie oficjalna Rekomendacja 

Żywieniowa Dietetyków Klinicznych w chorobach nowotworowych.



NOWOTWORY – WNIOSKI

Organizm, otrzymując kompozycję niezbędnych mu genetycznie i fizjologicznie tłuszczów uruchomił
procesy obronne i regeneracyjne. Dzięki temu pacjenci z chorobą nowotworową mieli znacząco większe
szanse na przejście cyklu leczenia w dobrej kondycji.

Prezentowane badanie jest pierwszym tego typu na świecie, w którym u pacjentów z chorobą nowotworową
zastosowano tak duże ilości tłuszczów w postaci olejów rybich.

Zakres spektakularnych efektów, osiągniętych w tym badaniu, jednoznacznie wskazuje na konieczność
odpowiedniego odżywiania organizmu równolegle z prowadzonym leczeniem onkologicznym.



PODSUMOWANIE

PODSUMOWANIE

Tłuszcze złożone i wyższe 
kwasy tłuszczowe 

dostarczane z olejami rybimi 
są niezbędne dla 
prawidłowego 

funkcjonowania organizmu 
człowieka.

Jest to szczególnie istotne 
dla osób przewlekle 

chorych, które walczą nie 
tylko z chorobą 

podstawową, ale również ze 
skutkami ubocznymi 

przyjmowanych leków.

Każde z badań 
przeprowadzonych przez 
firmę Marinex niezbicie 
dowodzi, że włączenie 

olejów rybich, równolegle ze 
standardowym leczeniem, 
pozwala osiągnąć wyższą 

skuteczność 
i bezpieczeństwo terapii.



https://marinex.com.pl/specjalisci/zywnosc-medyczna/azs/

https://marinex.com.pl/specjalisci/zywnosc-medyczna/paradontoza/

•https://marinex.com.pl/specjalisci/zywnosc-medyczna/infekcje/Immunologia

•https://marinex.com.pl/specjalisci/zywnosc-medyczna/luszczyca/Łuszczyca

•https://marinex.com.pl/specjalisci/zywnosc-medyczna/rzs/RZS

•https://marinex.com.pl/specjalisci/zywnosc-medyczna/kardiologia/Kardiologia

•https://marinex.com.pl/specjalisci/zywnosc-medyczna/schizofrenia/Schizofrenia

Paradontoza

AZS

•https://marinex.com.pl/specjalisci/stwardnienie-rozsiane/Stwardnienie rozsiane

•https://marinex.com.pl/specjalisci/zywnosc-medyczna/nowotwory/Nowotwory

Prezentacja zawiera najważniejsze informacje odnośnie do poszczególnych badań. 

W celu uzyskania pełniejszych danych, zachęcamy do zapoznania się ze stronami firmy Marinex, dedykowanymi specjalistom:

https://marinex.com.pl/specjalisci/zywnosc-medyczna/azs/
https://marinex.com.pl/specjalisci/zywnosc-medyczna/paradontoza/
https://marinex.com.pl/specjalisci/zywnosc-medyczna/infekcje/
https://marinex.com.pl/specjalisci/zywnosc-medyczna/luszczyca/
https://marinex.com.pl/specjalisci/zywnosc-medyczna/rzs/
https://marinex.com.pl/specjalisci/zywnosc-medyczna/kardiologia/
https://marinex.com.pl/specjalisci/zywnosc-medyczna/schizofrenia/
https://marinex.com.pl/specjalisci/stwardnienie-rozsiane/
https://marinex.com.pl/specjalisci/zywnosc-medyczna/nowotwory/


Dorobek firmy Marinex International to także 
25 badań lekarskich, które można znaleźć na stronie:

• https://marinex.com.pl/specjalisci/zywnosc-medyczna/badania/

Oraz ponad 5000 pisemnych opinii pacjentów:

• https://marinex.com.pl/specjalisci/zywnosc-medyczna/opinie/

https://marinex.com.pl/specjalisci/zywnosc-medyczna/badania/
https://marinex.com.pl/specjalisci/zywnosc-medyczna/opinie/


Powyższa prezentacja dotyczy wyłącznie badań naukowych prowadzonych przez firmę 

Marinex International. 

Szczegółowe informacje o roli tłuszczów w genetyczno-fizjologicznym odżywianiu organizmu

znajdą Państwo w prezentacji dostępnej pod adresem:

https://marinex.com.pl/pliki_artykuly/prezentacja-tluszcze.pdf

A portfolio produktowe firmy Marinex International pod adresem:

https://marinex.com.pl/pliki_artykuly/prezentacja-produkty.pdf



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Prezentację przygotował

Dział Nauki, Badań i Rozwoju

firmy Marinex International


