
Marinex International sp. z o. o.  

– znaczenie tłuszczów w genetyczno-fizjologicznym odżywianiu organizmu człowieka 



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  



JAKIE TŁUSZCZE SĄ NAJBARDZIEJ POTRZEBNE ORGANIZMOWI CZŁOWIEKA? 

Tłuszcze złożone   

• alkiloglicerole 

• skwalen 

Wyższe wielonienasycone kwasy tłuszczowe (WWKT) 

• EPA omega-3 

• DHA omega-3 

• NA - kwas nerwonowy 

Witaminy tłuszczowe 

• Witamina A 

• Witamina D3 



JAKIE TŁUSZCZE SĄ NAJBARDZIEJ POTRZEBNE ORGANIZMOWI CZŁOWIEKA? 

Tłuszcze nienasycone pochodzenia rybiego, w odróżnieniu od tłuszczów roślinnych, mają 

złożoną strukturę, idealnie pasującą do organizmu człowieka. 

 

Tłuszcze roślinne jako tłuszcze niższe, zanim zostaną przez organizm wykorzystane, muszą 

zostać przekształcone do form bardziej złożonych.  

 

W wielu przypadkach wydajność tych procesów jest na bardzo niskim poziomie.  

tłuszcz 

roślinny 

tłuszcze 

rybie 



GDZIE ZNAJDZIEMY GENETYCZNO-FIZJOLOGICZNIE NIEZBĘDNE  TŁUSZCZE? 

Olej z wątroby rekina 

• alkiloglicerole, skwalen 

Olej z mięśni małych ryb morskich 

• wyższe wielonienasycone kwasy tłuszczowe (przede 
wszystkim EPA i DHA omega-3, a także kwas nerwonowy) 

Olej z wątroby dorsza 

• witamina A w postaci retinolu 

• małe ilości witaminy D3 w postaci jej biologicznego źródła  

Najlepszym źródłem 

wymienionych 

wcześniej genetyczno-

fizjologicznych 

tłuszczów są ryby  

i owoce morza,  

a także 

pełnowartościowe  

i biologiczne oleje  

z nich pozyskane. 



OLEJ OLEJOWI NIERÓWNY… 

Każdy olej rybi ma swoje unikatowe właściwości.  

W zależności od gatunku ryby, z której jest pozyskany, znacząco różni się profilem dostarczanych lipidów… 

W OLEJU Z WĄTROBY REKINA: 

 
W OLEJU Z MIĘŚNI SARDYNEK, 

SARDELI I MAKRELI: 

 

W OLEJU Z WĄTROBY DORSZA: 

 

937 mg alkilogliceroli 
937 mg skwalenu 
306 mg WKT omega-3 
875 IU witaminy A 

 

2479 mg WKT omega-3 
w tym: 
1363 mg EPA 
909 mg DHA 

1200 mg WKT omega-3  
5750 IU witaminy A 

 

łyżeczka zawierająca 5 ml oleju rybiego: 



CZY MOŻNA ZATEM WSKAZAĆ NAJLEPSZY RODZAJ OLEJU RYBIEGO? 

Każdy jest tak samo ważny w organizmie człowieka – 
każdy olej rybi dostarcza zupełnie innych tłuszczów. 

Tłuszcze te są wykorzystywane w różnych etapach 

procesów obronno-regeneracyjnych. Wszystkie są jednak 

niezbędne do uruchomienia pełnego potencjału 

genetycznego i fizjologicznego organizmu. 



SYSTEMY OBRONNO-REGENERACYJNE ORGANIZMU CZŁOWIEKA SĄ BOWIEM 

TŁUSZCZOZALEŻNE… 

Tłuszcze stanowią 66% szpiku kostnego. 

  

Są więc niezbędne do zapewnienia jego prawidłowej 

budowy i działania. 

 

To tu powstają komórki kluczowe dla odporności 

nieswoistej (neutrofile, makrofagi), jak i swoistej 

(limfocyty B). 

 

Dla szpiku kostnego największe znaczenie mają 

alkiloglicerole. 

SYSTEM ODPORNOŚCIOWY 



SYSTEMY OBRONNO-REGENERACYJNE ORGANIZMU CZŁOWIEKA SĄ BOWIEM 

TŁUSZCZOZALEŻNE… 

SYSTEM ODPORNOŚCIOWY 

Genetyczno-fizjologiczne tłuszcze są 

niezbędne do uruchomienia sprawnie 

działających mechanizmów usuwania 

patogenów z organizmu. 

 

Alkiloglicerole, skwalen, WWKT EPA+DHA 

omega-3 i witaminy tłuszczowe włączane są  

w kilkanaście niezależnych procesów, których 

cel jest jeden – eliminacja zagrożenia. 

 

 



SYSTEMY OBRONNO-REGENERACYJNE ORGANIZMU CZŁOWIEKA SĄ BOWIEM 

TŁUSZCZOZALEŻNE… 

SYSTEM PRZECIWZAPALNY 

W sytuacji, gdy codzienna dieta bogata jest  

w tłuszcze szeregu omega-6, np. 

kwas arachidonowy AA, których źródłem są 

oleje roślinne, czerwone mięso czy żywność 

przetworzona, na szlaku przemian 

enzymatycznych powstają substancje  

o właściwościach silnie prozapalnych  

i prozakrzepowych: prostaglandyny  

i tromboksany serii 2 oraz leukotrieny serii 4.  

 

 



SYSTEMY OBRONNO-REGENERACYJNE ORGANIZMU CZŁOWIEKA SĄ BOWIEM 

TŁUSZCZOZALEŻNE… 

SYSTEM PRZECIWZAPALNY 

Jeśli tłuszcze omega-6 zostaną 
zastąpione przez WKT omega-3, to  
w miejsce wspomnianych substancji 
powstaną prostaglandyny  
i tromboksany serii 3 oraz 
leukotrieny serii 5 o znacznie 
słabszych właściwościach 
prozapalnych. Co więcej, tylko z WKT 
omega-3 organizm człowieka jest  
w stanie wytworzyć dodatkowe 
substancje ochronne i przeciwzapalne: 
rezolwiny, protektyny i marezyny. 

 



SYSTEMY OBRONNO-REGENERACYJNE ORGANIZMU CZŁOWIEKA SĄ BOWIEM 

TŁUSZCZOZALEŻNE… 

REGULACJA EKSPRESJI GENÓW 

WWKT EPA  
i DHA omega-3  
i witamina D3 

regulują 
ekspresję 

ponad 1300 
genów! 



Jakie ilości tłuszczów powinniśmy stosować? 



DIETA ESKIMOSÓW 

Inuici grenlandcy spożywają dietę wybitnie 

wysokotłuszczową  
(ponad 12 g EPA + DHA omega-3 dziennie). 

 

Mają bardzo wysoki poziom cholesterolu,  

a mimo to choroby układu sercowo-naczyniowego niemal 

u nich nie występują.  

 

Z czego to wynika? Ze źródła spożywanych tłuszczów – 

każdy ich posiłek opiera się  

o tłuste ryby i ssaki morskie. Nie jedzą natomiast 

wędlin, czerwonego mięsa, żywności przetworzonej  

i innych źródeł „złych” tłuszczów. 



Z DRUGIEJ STRONY… 

Hamburger z frytkami dostarcza  

58 g tłuszczu, z czego zdecydowana 

większość to tłuszcze trans i tłuszcze 

nasycone  

spożywane ilości „dobrych” tłuszczów 

muszą być co najmniej porównywalne, aby 

organizm mógł zachować homeostazę 

między procesami pro- i przeciwzapalnymi – 

nie mogą to być ilości homeopatyczne.  



ILE TŁUSZCZÓW POWINNA WIĘC ZAWIERAĆ DIETA OSOBY WALCZĄCEJ Z CHOROBĄ? 

Kondycja 

organizmu 

Aktywność 

fizyczna 

Zapotrze-

bowanie 

energetyczne 

Kaloryczność 

diety 

% kalorii  

w diecie  

z tłuszczów 

Liczba kalorii 

w diecie  

z tłuszczów 

Jaka to ilość 

tłuszczów? 

Ile to g 

tłuszczu na 

kg masy 

ciała? 

osoba zdrowa 

znikoma 

24 kcal / kg 

m.c. 

1 800 kcal 30% 540 kcal 60 g 0,8 g / kg m.c. 

osoba 

przewlekle 

chora 

35 kcal / kg 

m.c. 

 

2 652 kcal 40% 1050 kcal 117 g 1,5 g / kg m.c. 

 

osoba z ciężkim 

niedożywieniem 

i wyniszczeniem 

45 kcal / kg 

m.c. 

 

3 375 kcal 50% 1700 kcal 190 g 2,5 g / kg m.c. 

 



ILE TŁUSZCZÓW POWINNA ZAWIERAĆ DIETA OSOBY WALCZĄCEJ Z CHOROBĄ? 

Tłuszcze spożywane z codzienną dietą dzielą się na „dobre” i „złe”. Te nieprawidłowe, pochodzące z czerwonego mięsa, 

żywności przetworzonej, olejów roślinnych są wykorzystywane wyłącznie jako źródło energii. Powinny być dostarczane 

w jak najmniejszych ilościach, ponieważ, jeśli jest ich za dużo, organizm nie jest ich w stanie zużyć na bieżące potrzeby 

i wtedy odkładają się w postaci tkanki tłuszczowej, prowadząc do rozwoju nadwagi, otyłości, cukrzycy, chorób 

kardiologicznych i wielu innych schorzeń.  

 

Aby zrównoważyć te niekorzystne efekty uruchamiane po dostarczeniu organizmowi „złych” tłuszczów, dobre - 

budulcowe (czyli tłuszcze złożone i wyższe kwasy tłuszczowe: alkiloglicerole, skwalen, wielonienasycone 

kwasy tłuszczowe EPA i DHA omega-3, witaminy A i D3) powinny stanowić co najmniej 50% wszystkich 

tłuszczów w diecie.  

kondycja organizmu zapotrzebowanie na tłuszcze 

energetyczne 

zapotrzebowanie na tłuszcze 

budulcowe 

osoba zdrowa 50% energii z tłuszczów 50% energii z tłuszczów 

osoba przewlekle chora 20–45% energii z tłuszczów 55–80% energii z tłuszczów 



ILE TŁUSZCZÓW POWINNA ZAWIERAĆ DIETA OSOBY WALCZĄCEJ Z CHOROBĄ? 

Jedynym i unikatowym, chronionym europejskim patentem połączeniem tłuszczów złożonych i wyższych kwasów 

tłuszczowych, niezbędnych do genetycznego i fizjologicznego funkcjonowania podstawowych systemów obronno-

regeneracyjnych organizmu człowieka jest BioMarine®Medical.  

 

Ustalono, że pacjent ważący 75 kg chorujący przewlekle potrzebuje 117 g tłuszczu ogółem. Do zapewnienia 

genetycznego i fizjologicznego funkcjonowania podstawowych systemów obronno-regeneracyjnych organizmu 

przynajmniej połowa z tego powinna pochodzić z BioMarine®Medical. Daje nam to ilość 63 ml BioMarine®Medical.  

 

Firma Marinex International w ciągu 20 lat pracy badawczej przeprowadziła ponad 40 badań naukowych u pacjentów. 

Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu udało nam się doprowadzić do ustalenia optymalnej dawki tłuszczów złożonych 

i wyższych kwasów tłuszczów, których potrzebuje organizm walczący z chorobą.  



PODSUMOWANIE 

PODSUMOWANIE 

Tłuszcze złożone i wyższe 
kwasy tłuszczowe 

dostarczane z olejami 
rybimi są niezbędne do 

prawidłowego 
funkcjonowania systemów 
obronno-regeneracyjnych 

organizmu człowieka. 

Ich jedynym biologicznym 
źródłem są ryby i owoce 
morza, a także pozyskane 
z nich pełnowartościowe  
i wysokogatunkowe oleje 

rybie.   

Aby mechanizmy obronne 
zadziałały  

z całym swoim 
biologicznym potencjałem, 

niezbędne im tłuszcze 
muszą być dostarczane  

w odpowiednich ilościach, 
szczególnie u pacjentów 

przewlekle chorych.  



Prezentacja zawiera najważniejsze informacje z zakresu tłuszczów genetycznie  

i fizjologicznie niezbędnych organizmowi człowieka.  

 

Zapraszamy do zapoznania się również z szerszym opracowaniem z tego zakresu: 

https://marinex.com.pl/specjalisci/pliki_artykuly/kompendium-o-tluszczach.pdf, jak również 

z całą stroną internetową: https://marinex.com.pl/specjalisci/kompendium-wiedzy/ 

https://marinex.com.pl/specjalisci/pliki_artykuly/kompendium-o-tluszczach.pdf
https://marinex.com.pl/specjalisci/pliki_artykuly/kompendium-o-tluszczach.pdf
https://marinex.com.pl/specjalisci/pliki_artykuly/kompendium-o-tluszczach.pdf
https://marinex.com.pl/specjalisci/pliki_artykuly/kompendium-o-tluszczach.pdf
https://marinex.com.pl/specjalisci/pliki_artykuly/kompendium-o-tluszczach.pdf


Powyższa prezentacja dotyczy wyłącznie znaczenia genetyczno-fizjologicznych tłuszczów 

w funkcjonowaniu organizmu człowieka.  
 

Szczegółowe informacje o badaniach firmy Marinex znajdą Państwo w prezentacji dostępnej pod 

adresem: 

https://marinex.com.pl/pliki_artykuly/prezentacja-badania-marinex.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 

 

 


