
Marinex International sp. z o. o.  

– portfolio produktowe 



BioMarine® to naturalny olej z wątroby  

4 gatunków rekinów głębinowych  

z Południowo-Zachodniego Oceanu Spokojnego  

i Morza Tasmana (Australia, Nowa Zelandia)  

o statusie  

„żywność specjalnego przeznaczenia medycznego”. 
 

BioMarine® dostarcza organizmowi tłuszczów 

złożonych (przede wszystkim alkilogliceroli  

i skwalenu), które stanowią genetyczny i fizjologiczny 

fundament szpiku kostnego, głównego narządu 

układów i systemów  

odpornościowego i krwiotwórczego.  

 

BioMarine® przeznaczony jest do odżywiania 

organizmu człowieka tłuszczami złożonymi, 

równolegle z leczeniem zaburzeń i chorób związanych  

z procesami tłuszczozależnymi,  

a w szczególności: infekcji, nowotworów, RZS, 

łuszczycy, alergii. 







* równolegle z leczeniem – stosowaną dawkę prewencyjną należy podwoić 





BioMarine® – skuteczność potwierdzona 

30. wielokierunkowymi badaniami 

naukowymi u pacjentów oraz ponad 5300 

pisemnymi opiniami pacjentów, lekarzy, 

farmaceutów i dietetyków.  

 

 

www.biomarine.pl 



BioCardine®Omega-3 to naturalny olej z mięśni 

sardynek, sardeli i makreli 

z południowego Oceanu Spokojnego  

o statusie  

„żywność specjalnego przeznaczenia medycznego”. 
 

BioCardine®Omega-3 dostarcza organizmowi 

wyższych kwasów tłuszczowych (ETE, EPA, DPA, 

DHA omega-3, NA omega-9), które stanowią 

genetyczny i fizjologiczny fundament budowy  

i działania mózgu i układu nerwowego, serca i układu 

krążenia oraz systemu przeciwzapalnego.  

 

BioCardine®Omega-3 przeznaczony jest do 

odżywiania organizmu człowieka wyższymi kwasami 

tłuszczowymi, równolegle z leczeniem zaburzeń  

i chorób związanych z procesami tłuszczozależnymi,  

a w szczególności: choroby wieńcowej, 

schizofrenii, RZS, łuszczycy. 









BioCardine®Omega-3 skuteczność 

potwierdzona 25. wielokierunkowymi badaniami 

naukowymi u pacjentów oraz ponad 5000 

pisemnych opinii pacjentów, lekarzy, farmaceutów  

i dietetyków.  

 

www.biocardine.pl 



BioMarine®Medical Immuno&Neuro Lipids  żywność 

specjalnego przeznaczenia medycznego 

to unikatowe połączenie  

3 rodzajów biologicznych olejów rybich: 

 
• BioMarine®- oleju z wątroby 4 gatunków rekinów głębinowych 

• BioNeuro®Omega-3 - oleju z mięśni sardynek, sardeli i tuńczyków 

• Tran Olava® - oleju z wątroby dorszy alaskańskich. 

 
 

BioMarine®Medical Immuno&Neuro Lipids  

dostarcza organizmowi tłuszczów złożonych  

(alkiloglicerole i skwalen, witamina A i D3)  

i wyższych kwasów tłuszczowych  

(ETE, EPA, DPA, DHA omega-3, NA omega-9). 

 



Tłuszcze dostarczane z BioMarine®Medical Immuno&Neuro Lipids są wykorzystywane do zapewnienia 

odpowiedniej budowy i działania głównych narządów i systemów obronno-regeneracyjnych 

organizmu człowieka:  

BioMarine®Medical Immuno&Neuro Lipids rekomendowany jest do podstawowego odżywiania 

organizmu człowieka równolegle z leczeniem zaburzeń i chorób związanych z procesami 

tłuszczozależnymi, a w szczególności infekcji, nowotworów, RZS, łuszczycy, alergii, AZS, 

choroby wieńcowej, schizofrenii.  







BioMarine®Medical Immuno&Neuro Lipids 

– skuteczność potwierdzona 

41wielokierunkowymi badaniami 

naukowymi u pacjentów oraz ponad 5300 

pisemnymi opiniami pacjentów, lekarzy, 

farmaceutów i dietetyków.  

 

 

www.biomarinemedical.pl 



NucleVital®Q10COMPLEX suplement diety  

to kompleksowo przebadana kompozycja naturalnych 

lipidowych substancji budulcowych, genetycznie i fizjologicznie 

niezbędnych systemom ochrony DNA organizmu człowieka.  

 

NucleVital®Q10COMPLEX należy stosować w celu 

zapewnienia skutecznej ochrony DNA, która prowadzi do: 

 
• optymalizacji budowy i działania szpiku kostnego, komórek 

macierzystych, mięśnia sercowego, mięśni szkieletowych, oczu i skóry; 

• maksymalizacji procesów regeneracyjnych; 

• minimalizacji skutków ubocznych stresu psychicznego  

i fizycznego; 

• optymalizacji powstawania i wykorzystywania energii produkowanej 

przez organizm.  

 

 







NucleVital®Q10COMPLEX– skuteczność 

potwierdzona 5. badaniami genetyczno-

biochemicznymi u kobiet. 

 

 

www.nuclevital.pl 



La®Squalana to olejek zawierający skwalan, tłuszcz 

fizjologicznie niezbędny skórze do właściwej regeneracji.  

 

Skwalan to substancja, która wnika głęboko i nawilża 

wewnętrzne warstwy skóry, gdzie nie docierają syntetyczne 

„nawilżacze” stosowane w popularnych produktach.  

 

Skwalen to substancja budulcowa skóry, produkowana przez 

ludzki organizm. Po 25 roku jej poziom drastycznie spada, 

dlatego, aby utrzymać prawidłowe funkcjonowanie skóry 

niezbędne jest jej uzupełnianie. W kosmetyce stosowana jest 

stabilna forma tej substancji znana jako skwalan.  

 

La®Squalana zawiera minimum 99,7% skwalanu. 

 





La®Squalana to skuteczność potwierdzona  

w badaniach eksperckim i dermatologicznym,  

a także w rekomendacjach wybitnych specjalistów  

z zakresu dermatologii i kosmetologii. 

 

www.lasqualana.pl 

 

 



Powyższa prezentacja dotyczy wyłącznie preparatów oferowanych  

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-badania-marinex.pdf 

 

A dane odnośnie badań naukowych Firmy Marinex International pod adresem: 

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

Prezentację przygotował 

Dział Nauki, Badań i Rozwoju 

firmy Marinex International 

 

 


