


Badania kliniczne: 11 

Wiemy co mówimy !!!! 

Liczba pacjentów: 426 



Najwyższy wzrost poziomu siły 
bójczej układu odpornościowego 
osiągnięty w badaniach u człowieka, 
efektem stosowania: 
 

1,5 łyżki stołowej BioMarine®570 
u 13 pacjentów 

Niedobory odporności 

Stosując 30 kapsułek BioMarine®570 dziennie przez  
1 miesiąc uzyskano znaczący wzrost naturalnej i nabytej 
odporności organizmu. O 451% wzrosła siła bójcza 
(przeciwwirusowa, przeciwbakteryjna, przeciwgrzybicza) 
komórek odpornościowych. O 20% wzrosła ochrona 
organizmu przed uszkodzeniami oksydacyjnymi. 

dr n. med. Przemysław Lewkowicz, dr hab. n. med. 
Małgorzata Banasik, Ewa Głowacka, dr n.med. Natalia 
Lewkowicz, prof. dr hab. n. med. Henryk Tchórzewski. 
Pol. Merk. Lek., 2005, XVIII, 108, 686. 

40% wzrost naturalnej odporności 
u zdrowych ludzi w zapobieganiu 
rozwojowi patogenów,  
efektem stosowania: 
  

9 kapsułek BioMarine®570 
u 10 pacjentów 

 
Stosując 3x3 kapsułki  BioMarine®570 dziennie przez       
1 miesiąc stwierdzono, że preparat wspomaga  
odporność naturalną organizmu u ludzi zdrowych. 
Świadczyć to może o potencjalnie lepszej odpowiedzi 
organizmu w kontakcie z patogenami. Organizm   
znacznie szybciej reaguje na wniknięcie patogenów i nie 
dopuszcza do rozprzestrzenienia się infekcji. 

prof. dr hab. n. med. Henryk Tchórzewski, Głowacka 
Ewa, dr hab. n. med. Małgorzata Banasik, dr n. med. 
Przemysław Lewkowicz. Pol. Merk. Lek., 2005, XVIII, 
105, 303. 



Niedobory odporności – Łuszczyca i RZS 

Bardzo znacząca poprawa parametrów 
klinicznych łuszczycy u 76% pacjentów, 
efektem stosowania: 
 

12 kapsułek BioMarine®570 
u 25 pacjentów 

  

Stosując 3x4 kapsułki BioMarine®570 dziennie przez  
4 miesiące uzyskano poprawę parametrów klinicznych 
u 76 % pacjentów. Wszyscy pacjenci podkreślali 
polepszenie ogólnego stanu zdrowia m.in. normalizację 
ciśnienia tętniczego i ustąpienie świądu. 

dr n. med. Artur Markowski, Pomorskie Centrum 
Medycyny Estetycznej. 

80% obniżenie intensywności procesów 
zapalnych i poważna poprawa zdrowia  
u pacjentów z reumatoidalnym zapa-
leniem stawów, efektem stosowania: 
  

9 kapsułek BioMarine®570 
u 10 pacjentów 

Stosując 3x3 kapsułki BioMarine®570 dziennie przez         
3 miesiące uzyskano poprawę stanu u chorych 
cierpiących na przewlekłą postać reumatycznego 
zapalenia stawów (rzs). Po leczeniu preparatem wszystkie 
parametry świadczące o występowaniu RZS wykazywały 
tendencję dążenia do poziomu jaki występuje u ludzi 
zdrowych. 

prof. dr hab. n. med. Henryk Tchórzewski, 
Głowacka Ewa, dr hab. n. med. Małgorzata 
Banasik, dr n. med. Przemysław Lewkowicz.  
Pol. Merk. Lek., 2002, XIII, 76, 329. 



Niedobory odporności – infekcje bakteryjne 

20% zmniejszenie częstości infekcji 
górnych dróg oddechowych, 
efektem stosowania: 
 

9 kapsułek BioMarine®570 
u 19 pacjentów 

 

Stosując 3x3 kapsułki BioMarine®570 dziennie przez         
2 miesiące osiągnięto 20% zmniejszenie częstości 
występowania infekcji górnych dróg oddechowych. 
Uzyskano silniejszą aktywację komórek 
odpowiedzialnych za podnoszenie naszej odporności. 

dr n. med. Przemysław Lewkowicz, dr n. med. Natalia 
Lewkowicz, Ewa Głowacka, dr hab. n. med. Małgorzata 
Banasik, prof. dr hab. n. med. Henryk Tchórzewski. 
Problemy Terapii Monitorowanej, Tom 13 numer 4 
grudzień 2002. 

3-krotne zmniejszenie ilości 
zachorowań na infekcje bakteryjne  
i wirusowe u pacjentów chorych na 
cukrzycę typu 2, efektem stosowania: 
 

9 kapsułek BioMarine®570 
u 48 pacjentów 

 
 

Stosując 9 kapsułek BioMarine®570 dziennie przez 1 
miesiąc uzyskano zmniejszenie częstotliwości 
występowania infekcji u tych pacjentów z 67% do 19% 
w skali roku. Naturalne mechanizmy naprawcze naszego 
organizmu okazują się być najskuteczniejsze w walce 
o nasze zdrowie. 

prof. dr hab. n. med. Lucjan Pawlicki, dr n. med. 
Zygmunt Trojanowski, dr n. med. Leszek 
Markuszewski, I Klinika Chorób Wewnętrznych 
WAM w Łodzi. 



Niedobory odporności – afty nawrotowe 

40% zmniejszenie częstości 
występowania aft nawrotowych, 
efektem stosowania: 
 

9 kapsułek BioMarine®570 
u 25 pacjentów  

Stosując 3x3 kapsułki BioMarine®570 dziennie przez 3 
miesiące uzyskano 40% zmniejszenie częstości 
występowania aft nawrotowych w pierwszym miesiącu 
po badaniu i złagodzenie przebiegu choroby. 

dr n.med. Natalia Górańska, dr n. med. 
Przemysław Lewkowicz, dr med. Barbara 
Urbaniak, dr hab. n. med. Małgorzata Banasik 
i współ. Pol. Merk. Lek., 2001, XI, 63, 233 

W badaniu wykazano, że codzienne stosowanie 6 
kapsułek preparatu NucleVital®Q10COMPLEX opóźnia 
znacząco procesy starzenia u kobiet w wieku 35+. 
Wykazano m.in. wzrost aktywności tzw. genów młodości 
SIRT-1 o 15% i SIRT-2 o 17% oraz wzrost aktywności 
enzymów chroniących telomery DNA  przed skracaniem 
o 31%. Udowodniono także, że dzięki przyjmowaniu 
NucleVital®Q10COMPLEX organizm zwiększa poziom 
ochrony komórek przed działaniem wolnych rodników 
tlenowych. 



Choroby serca i układu krążenia 

Zmniejszenie ilości powtórnych 
incydentów wieńcowych, w tym spadek 
śmiertelności u pacjentów po zawale 
serca, efektem stosowania: 
 

2 kapsułek BioMarine®1140 
2 kapsułek BioCardine®Omega-3 
u 31 pacjentów 

Stosując profilaktycznie 2 kapsułki BioMarine®1140 + 2 
kapsułki BioCardine®Omega-3 dziennie w połączeniu z 
leczeniem standardowym przez 52 tygodnie w 31 
osobowej grupie badanej (MCS) uzyskano spadek 
ponownych incydentów wieńcowych, spadek ponownych 
rewaskularyzacji. A co najważniejsze mniej zgonów niż w 
grupie kontrolnej (S) 46 osobowej. 

dr n. med. Waldemar Rogowski, II Klinika i Katedra 
Kardiologii UMed w Łodzi. 

30% spadek poziomu TG i 42% spadek 
poziomu LDL-C, efektem stosowania: 
  

7 kapsułek BioCardine®Omega-3  
i czerwonego ryżu 
u 74 pacjentów 

Stosując 3,8 g EPA + DHA omega-3 dziennie 
(BioCardine®Omega-3 - 7 kapsułek) w połączeniu  
z ekstraktem z czerwonego ryżu przez 12 tygodni  
u pacjentów z podwyższonym poziomem cholesterolu 
(hipercholesterolemia), uzyskano spadek stężenia 
całkowitego cholesterolu (TC) o 32% i frakcji LDL-C o 42% 
oraz trójglicerydów o 30%. Osiągnięte efekty były 
znacznie lepsze niż u pacjentów z grupy kontrolnej 
stosującej 40 mg simvastatyny. 

lek. med. David J. Becker i współ. Mayo Clin Proc. 
July 2008;83(7):758-764 



Choroby neurologiczne i badania genetyczne 

25% redukcja objawów chorobowych  
i 50% redukcja nasilenia objawów 
klinicznych pierwszego epizodu 
schizofrenii efektem stosowania: 
 

4 kapsułek BioCardine®Omega-3 
u 36 pacjentów  

Stosując 3x3 kapsułki BioMarine®570 dziennie przez 3 
miesiące uzyskano 40% zmniejszenie częstości 
występowania aft nawrotowych w pierwszym miesiącu 
po badaniu i złagodzenie przebiegu choroby. 

Tomasz Pawełczyk, Marta Grancow-Grabka, 
Magdalena Kotlicka-Antczak, Elżbieta Trafalska, 
Agnieszka Pawełczyk.  Journal of Psychiatric 
Research 73 (2016) 34-44 

19% spowolnienie procesów 
starzenia się organizmu w wyniku 
stosowania: 
 

6 kapsułek NucleVital®Q10COMPLEX 

u 100 kobiet 

W badaniu wykazano, że codzienne stosowanie 6 
kapsułek preparatu NucleVital®Q10COMPLEX opóźnia 
znacząco procesy starzenia u kobiet w wieku 35+. 
Wykazano m.in. wzrost aktywności tzw. genów młodości 
SIRT-1 o 15% i SIRT-2 o 17% oraz wzrost aktywności 
enzymów chroniących telomery DNA  przed skracaniem 
o 31%. Udowodniono także, że dzięki przyjmowaniu 
NucleVital®Q10COMPLEX organizm zwiększa poziom 
ochrony komórek przed działaniem wolnych rodników 
tlenowych. 

dr Aneta Balcerczyk, dr Agnieszka Gajewska, dr Ewa 
Macierzyńska-Piotrowska, dr n. med. Tomasz 
Pawełczyk, prof. dr hab. Grzegorz Bartosz, dr hab. 
prof. nadzw. Janusz Szemraj. Molecules 2014, 19(9), 
14794-14808.  



Badania lekarskie: 22 

Wiemy co mówimy !!!! 

Liczba pacjentów: 758 



Niedobory odporności 
 - infekcje 



Skrócenie o 50% czasu trwania infekcji  
i natychmiastowy powrót do zdrowia, 
efektem stosowania: 
 

14 kapsułek BioMarine®1140,  
10 kapsułek BioCardine®Omega-3, 
6 kapsułek NucleVital®Q10COMPLEX  
u 40 pacjentów 

40 pacjentów z ostrą infekcją wirusową górnych dróg 
oddechowych przez okres 14 dni stosowało 14 kapsułek 
BioMarine®1140 + 10 kapsułek BioCardine®Omega-3 + 6 
kapsułek NucleVital®Q10COMPLEX dziennie. Już po 7 
dniach stosowania, nastąpiła zdecydowana poprawa 
samopoczucia pacjentów, ustąpienie objawów choroby 
(normalizacja temperatury, mniejszy kaszel, katar  
i ustąpienie bólów mięśniowych) i brak jakichkolwiek 
nawrotów infekcji wirusowej w okresie 4-6 tygodni... 

lek. med. Beata Łubkowska, lek. med. Zofia Lasocińska 
 

Poważne zmniejszenie o 20% ilości 
powikłań poinfekcyjnych  i skrócenie 
przebiegu infekcji, efektem stosowania: 
  

6 kapsułek BioMarine®1140  
i później 4 kapsułek BioMarine®1140 
u 56 pacjentów 

Stosowanie 6 kapsułek BioMarine®1140 dziennie przez 
okres 7 dni a następnie 4 kapsułek dziennie przez 4 
miesiące u pacjentów nawracającymi infekcjami 
nosogardła i oskrzeli spowodowało łagodniejszy i krótszy 
przebieg infekcji oraz zmniejszenie o 20% ilości powikłań 
poinfekcyjnych. 

lek. chorób wewnętrznych Robert Kramarczuk  



Wzmocnienie odporności i znacząco 
łagodniejszy przebieg infekcji bez 
konieczności stosowania antybiotyko-
terapii, efektem stosowania: 
 

15 kaps. BioMarine®1140 
i później 2 kaps. BioMarine®1140 
u 26 pacjentów 
 

Stosowanie 2 kapsułek BioMarine®1140 dziennie przez 
okres 3 miesięcy (w tym wstępnej dawki korygującej 15 
kaps. przez 7 dni) u pacjentów nawracającymi infekcjami 
górnych dróg oddechowych : zapaleniem nosogardła, 
krtani i tchawicy, obniżoną odpornością oraz astmą 
oskrzelową spowodowało wzmocnienie odporności i 
zmniejszenie nasilenia przebiegu infekcji i bez 
konieczności stosowania antybiotykoterapii.  

Stosowanie 3-5 kapsułek BioMarine®570 dziennie przez 
okres 3 miesięcy u pacjentów z nawracającymi infekcjami 
górnych dróg oddechowych : zapaleniem nosogardła, 
krtani i tchawicy spowodowało u 60 % pacjentów 
zmniejszenie częstości występowanie infekcji i 
łagodniejszy ich przebieg bez konieczności stosowania 
antybiotykoterapii. 

lek. med. Marzena Piłacik-Binkowska  

Znaczące wzmocnienie odporności 
u pacjentki z infekcją grzybiczą 
górnych dróg oddechowych, 
efektem stosowania: 
 

6 kapsułek BioMarine®1140 
u 1 pacjentki 
lek. med. Barbara Pluta-Walczak  



Poważne zmniejszenie występowania 
infekcji i łagodniejszy ich przebieg 
bez konieczności stosowania 
antybiotykoterapii. Spadek poziomu 
trójglicerydów średnio o 8% i poprawa 
wydolności fizycznej, efektem stosowania: 
 

2-5 kapsułek BioMarine®1140  
2 kapsułek BioCardine®Omega-3 
u 28 pacjentów 

lek. med. Renata Kupis 



Znaczące zmniejszenie częstotliwości 
wystąpienia infekcji i czasu ich trwania  
oraz całkowite ustąpienie aft 
nawrotowych. Uzyskanie przez 90% 
pacjentów poprawy wydolności 
fizycznej i wzmocnienie organizmu, 
efektem stosowania: 
 

4 kapsułek BioMarine®1140  
2 kapsułek BioCardine®Omega-3 
u 26 pacjentów  

Stosowanie 4 kapsułek BioMarine®570 dziennie przez 
okres 7 miesięcy u pacjentów z nawracającymi infekcjami 
dolnych i górnych dróg oddechowych oraz aftami 
nawrotowymi spowodowało znaczne zmniejszenie 
częstości występowanie infekcji i czasu ich trwania oraz 
całkowite ustąpienie aft nawrotowych.  
Stosowanie 2 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 
7 miesięcy u pacjentów z chorobą wieńcową i 
nadciśnieniem tętniczym spowodowało u 90 % z nich 
poprawę wydolności fizycznej i ogólne wzmocnienie 
organizmu. 

lek. med. Monika Nowakowska-Dobrogowska spec. 
medycyny rodzinnej 

U pacjentki z przewlekłą aspergillozą płuc leczonej 
bezskutecznie przez ponad 4 lata z użyciem różnego 
rodzaju antybiotyków zastosowanie dodatkowo przez 
okres ponad 12 miesięcy 6 kapsułek BioMarine®1140 
dziennie spowodowało znaczną poprawę stanu zdrowia 
i wzmocnienie sił witalnych i odporności organizmu. 



Niedobory odporności  
– infekcje u dzieci 



Poważne zmniejszenie liczby zachorowań 
infekcyjnych w okresie zimowo-
wiosennym efektem wzrostu odporności 
organizmu dzieci, w wyniku stosowania: 
  

2-4 kapsułek BioMarine®570 
u 40 pacjentów  

Bardzo znaczące zmniejszenie ilości 
zakażeń układu oddechowego 
i poważne złagodzenie objawów astmy 
oskrzelowej, efektem stosowania: 
  

2 kapsułek BioMarine®570 
u 25 pacjentów 

Stosowanie 2 kapsułek BioMarine®570 dziennie przez 
okres 8 miesięcy u dzieci zdrowych w wieku 3-17 lat oraz 
dzieci chorych na astmą oskrzelową i nawracające 
zakażenie górnych dróg oddechowych spowodowało 
zmniejszenie częstości zakażeń układu oddechowego 
oraz ich łagodniejszy przebieg a także z łagodzenie 
nasilenia objawów astmy oskrzelowej. 

lek. med. Zofia Lasocińska, specjalista chorób dzieci  

Stosowanie BioMarine®570 w dawce 10 mg alkilogliceroli 
/kg masy ciała dziennie oraz przez okres 4 miesięcy 
u dzieci w wieku 6-18 lat z nawracającymi infekcjami 
górnych dróg oddechowych oraz zapaleniami oskrzeli 
i astmą oskrzelową spowodowało zmniejszenie liczby 
zachorowań infekcyjnych w danym okresie czasu oraz 
wzmocnienie odporności organizmu obrazowane 
poprawą wyników badań morfologicznych. 

lek. med. Ewa Wiśniewska  



55% dzieci ze znaczącym zmniejszeniem 
częstotliwości nawrotów infekcji i 40% 
dzieci z łagodniejszym przebiegiem 
infekcji, efektem stosowania: 
 

1-2 kapsułek BioMarine®570 
u 20 pacjentów 

Znaczące zmniejszenie liczby 
zachorowań, poprawa apetytu oraz 
wyjątkowe wzmocnienie kondycji 
włosów u dzieci, efektem stosowania: 
 

2 kapsułek BioMarine®570 
u 20 pacjentów 
 

Stosowanie 2 kapsułek BioMarine®570 dziennie oraz 
przez okres 4 miesięcy u dzieci o zwiększonej 
zachorowalności na schorzenia górnych dróg 
oddechowych oraz z zaburzeniami metabolicznymi 
i nawrotowym wypadaniem włosów spowodowało 
zmniejszenie liczby zachorowań, poprawę apetytu oraz 
wzmocnienie kondycji włosów. 

lek. med. Barbara Pluta-Walczak  

Stosowanie 1-2 kapsułek BioMarine®570 dziennie oraz 
przez okres 5 miesięcy u dzieci w wieku 1-7 lat 
z nawracającymi infekcjami górnych dróg oddechowych, 
nieżytem nosa oraz z atopowym zapaleniem skóry ( AZS) 
spowodowało zmniejszenie częstotliwości objawów 
nawrotowych (55% pacjentów) i łagodniejszy przebieg 
infekcji (40 % pacjentów). 

lek. med. Aleksandra Toll-Bromboszcz  



Choroby serca  
i układu krążenia 



13,3% spadek cholesterolu całkowitego, 
15,8% spadek LDL-cholesterolu, 12,5% 
spadek trójglicerydów i 30% wzrost 
cholesterolu HDL, efektem stosowania: 
  

2 kapsułek BioCardine®Omega-3 
u 42 pacjentów 

Wyraźne obniżenie stężenia trójglicerydów, 
znacząca poprawa wydolności fizycznej 
i zauważalne zmniejszenie odczuwania 
kołatania serca potwierdzone badaniem 
EKG, efektem stosowania: 
 

6 kapsułek BioCardine®Omega-3 
u 40 pacjentów  

Stosowanie 6 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 
4 miesięcy u pacjentów z stabilną chorobą wieńcową  
i z wysokim poziomem trójglicerydów spowodowało 
poprawę wydolności fizycznej, zmniejszenie odczuwania 
kołatania serca potwierdzone badaniem EKG, oraz 
obniżenie stężenie trójglicerydów średnio o 6% 

lek. chorób wewnętrznych Agnieszka Traciewicz-Muszyńska 

Stosowanie 2 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 
6 miesięcy jako dodatku do leczenia standardowego 
u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową 
i hyperlipidemią mieszaną spowodowało dodatkowy 
spadek cholesterolu całkowitego o 13,3%, LDL-
cholesterolu o 15,8%, trójglicerydów o 12,5% i wzrost 
cholesterolu HDL o 30 %. Odnotowano również 
dodatkowe zwiększenie tolerancji wysiłku o 13,3%. 

lek. med. Krystyna Pieniążek  



Zdecydowane zmniejszenie częstości 
ponownych koronarografii i znacząca 
redukcja nawrotów dolegliwości 
wieńcowych, efektem stosowania: 
  

2 kapsułek BioCardine®Omega-3 
u 54 pacjentów 

Stosowanie 2 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 
2,5 miesiąca jako dodatku do leczenia standardowego u 
pacjentów szpitalnych ze chorobą wieńcową leczonych 
angioplastyką naczyń wieńcowych spowodowało 
redukcję nawrotów dolegliwości wieńcowych oraz 
mniejszą częstość ponownych koronarografii. 

dr hab. n. med. Jan Z. Peruga 

Stosowanie 3 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 
6 miesięcy jako dodatku do leczenia standardowego u 
pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową i samoistnym 
nadciśnieniem tętniczym spowodowało cholesterolu 
całkowitego o 5 %, LDL-cholesterolu o 11 %, 
trójglicerydów o 12% oraz spadek ciśnienia krwi: 
skurczowego  o 5,5 % i rozkurczowego o 4 %. 

dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek  

Przywrócenie prawidłowych wartości 
lipidogramu i regulacja ciśnienia krwi, 
efektem stosowania: 
 

3 kapsułek BioCardine®Omega-3 
u 50 pacjentów 



Skrócenie czasu trwania infekcji, 
przywrócenie prawidłowego poziomu 
cholesterolu całkowitego u 90% 
pacjentów, efektem stosowania: 
  

2-3 kapsułek BioMarine®1140  
2-4 kapsułek BioCardine®Omega-3 
u 35 pacjentów 

Przywrócenie prawidłowych wartości 
lipidogramu, efektem stosowania: 
  

2 kapsułek BioMarine®1140 
2 kapsułek BioCardine®Omega-3 
u 38 pacjentów 

Stosowanie 2 kapsułek BioCardine® + 2 kapsułek 
BioMarine®1140 dziennie przez okres 6 miesięcy jako 
dodatku do leczenia standardowego u pacjentów ze 
stabilną chorobą wieńcową spowodowało spadek 
cholesterolu całkowitego o 8,4% a trójglicerydów o 9 %. 
Dodatkowo zaobserwowano poprawę kondycji fizycznej i 
kondycji skóry. 

dr n. med. Konrad Wąsikowski  

Stosowanie 2 - 3 kapsułek BioMarine®1140 dziennie 
przez okres 3 miesięcy u pacjentów z obniżoną 
odpornością i nawracającymi infekcjami wirusowymi 
górnych dróg oddechowych spowodowało wzmocnienie 
odporności i obniżenie częstości występowania infekcji. 
Stosowanie 2-4 kapsułek BioCardine® dziennie przez 
okres 3-4 miesięcy u pacjentów z podwyższonym 
poziomem cholesterolu >250 mg/dl i trójglicerydów >200 
mg/dl spowodowało spadek poziomu cholesterolu 
całkowitego u 90 % pacjentów poniżej 200 mg/dl i 
spadek trójglicerydów średnio o 50 %. 

lek. spec. rehabilitacji med. Ewa Wądołowska  



Choroby skóry 



Widoczne zmniejszenie nasilenia zmian 
trądzikowych, łuszczycy i atopowego 
zapalenia skóry, efektem stosowania: 
  

4 kapsułek BioMarine®570 
u 40 pacjentów 

Widoczna poprawa stanu 
dermatologicznego skóry oraz znaczące 
złagodzenie objawów alergii w atopowym 
zapaleniu skóry, efektem stosowania: 
  

4 kapsułek BioMarine®570  
2 kapsułek BioCardine®Omega-3 
u 25 pacjentów 

Stosowanie 4 kapsułek BioMarine®570 oraz 2 kapsułek 
BioCardine® dziennie oraz preparatu La®Squalana na 
skórę przez okres 8 miesięcy u pacjentów chorobami 
skórnymi: trądzikiem, łuszczycą oraz atopowym 
zapaleniem skóry (AZS) spowodowało znaczną poprawę 
stanu dermatologicznego skóry oraz złagodzenie 
objawów alergii w przypadku AZS. Korzystne zmiany 
pozwoliły pacjentom ograniczyć stosowanie kremów i 
maści sterydowych. 

Stosowanie 4 kapsułek BioMarine®570 dziennie przez 
okres 8 miesięcy u pacjentów z problemami skórnymi 
spowodowało znaczne zmniejszenie nasilenia takich 
zmian jak trądzik, łuszczyca i atopowe zapalenie skóry 
oraz wzrost odporności i skrócenie czasu infekcji dolnych 
i górnych dróg oddechowych. 

lek. med. Jadwiga Feliks  

lek. med. Beata Łubkowska  



Zaburzenia ginekologiczne  
i problemy hormonalne 



lek. med. Maria Wilk   

Zmniejszenie częstotliwości zachorowań, 
wzrost sił witalnych (90% pacjentów), 
widoczna reemisja zmian skórnych. 
Obniżenie poziomu trójglicerydów o 40% 
i złagodzenie uciążliwych dolegliwości 
klimakterium, efektem stosowania: 
 

4 kapsułek BioMarine®570 
3 kapsułek BioCardine®Omega-3 
u 30 pacjentów 



Stosowanie 4 kapsułek BioMarine®570 dziennie przez 
okres 3 miesięcy u pacjentów z częstymi infekcjami 
górnych dróg oddechowych i ogólnych osłabieniem 
organizmu oraz pacjentów z atopowym zapaleniem skóry 
i łuszczycą spowodowało spadek częstości zachorowań i 
wzrost sił witalnych (90% pacjentów), skrócenie czasu 
infekcji (10% pacjentów) a także remisje zmian skórnych.  

Skrócenie czasu leczenia niepłodności, 
zmniejszenie ryzyka poronienia 
i przedwczesnego porodu, doprowadzenie  
do całkowitego braku objawów depresji 
poporodowej oraz uzyskanie normalizacji  
wagi urodzeniowej i wyeliminowanie 
chorób neurologicznych u noworodków, 
efektem stosowania: 
 

2-4 kapsułek BioMarine®1140  
2-4 kapsułek BioCardine®Omega-3 
u 47 pacjentów 
 

Stosowanie 2-4 kapsułek BioMarine®1140 dziennie oraz przez 
okres 9 miesięcy u kobiet leczonych na bezpłodność z powodu 
stanu zapalnego narządu rodnego spowodowało skrócenie 
czasu leczenia.  
Stosowanie 2-4 kapsułek BioCardine®Omega-3 dziennie   
u kobiet w okresie przed koncepcyjnym i podczas ciąży 
spowodowało zmniejszenie ryzyka poronienia 
i przedwczesnego porodu, normalizacje wagi urodzeniowej 
dziecka i całkowity brak objawów depresji poporodowej oraz 
brak chorób neurologicznych u narodzonych dzieci. 

lek. Karol Włodarczyk, specjalista ginekolog-położnik, seksuolog  



Ogólna wydolność 
 organizmu 



Stosowanie 2 kapsułek BioMarine®1140 dziennie przez okres 6 
miesięcy u pacjentki ze skłonnością do wypadania włosów i 
zaburzeniami funkcjonowania przewodu pokarmowego (zaparcia) 
spowodowało poprawę funkcjonowania przewodu pokarmowego 
oraz zmniejszenie łamliwości włosów oraz ich wypadania. 
Stosowanie 4 kapsułek BioCardine® + 2 kapsułek BioMarine®1140 
dziennie przez okres 4 miesięcy u pacjentki z wysokim poziomem 
cholesterolu LDL i nietolerancją statyn spowodowało spadek poziomu 
cholesterolu całkowitego o 60 mg/dl a frakcji LDL o koło 45 mg/dl z 
jednoczesną poprawą wydolności sercowo-naczyniowej. 

lek. med. Maria Wilk   

Poprawa pracy układu oddechowego, 
poprawa samopoczucia i wydolności 
fizycznej oraz prawidłowa regulacja 
parametrów lipidowych krwi, efektem 
stosowania: 
  

2 kapsułek BioMarine®1140  
2-3 kapsułek BioCardine®Omega-3 
u 25 pacjentów 

Stosowanie 2 kapsułek BioMarine®1140 dziennie przez okres 3 
miesięcy u pacjentów z obniżoną odpornością spowodowało 
zmniejszenie dolegliwości ze strony układu oddechowego (60% 
pacjentów), zmniejszenie dolegliwości ze strony narządu ruchu 
(40% pacjentów) poprawę kondycji psychicznej (80% 
pacjentów) i ogólne wzmocnienie organizmu (40% pacjentów). 
Stosowanie 2-3 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 3 
miesięcy u pacjentów kardiologicznych spowodowało poprawę 
samopoczucia i wydolności fizycznej(60% pacjentów), spadek 
poziomu cholesterolu całkowitego (35% pacjentów) i 
wyrównanie ciśnienia tętniczego (15% pacjentów). 

lek. med. Maciej Steuer  



Odczuwalna poprawa funkcjonowania 
przewodu pokarmowego oraz znaczące 
zmniejszenie łamliwości włosów i ich 
wypadania. Regulacja lipidogramu 
do wartości prawidłowych z poprawą 
ogólnej wydolności sercowo-
naczyniowej, efektem stosowania: 
  

2 kapsułek BioMarine®1140  
4 kapsułek BioCardine®Omega-3 
u 50 pacjentów  

lek. med. Janusz Nowak  



Efekty uzyskane w badaniach potwierdzają 
lekarze i farmaceuci! 

Infekcje RZS Łuszczyca Zawał Nowotwory   



Ponad 1100 
 przebadanych 

 pacjentów! 



SM (Stwardnienie rozsiane) 

 
lek. med. Maria K., Kraków 

 
Choruję na SM od 30 lat, 8 lat temu rozwój choroby uniemożliwił mi chodzenie. W czerwcu 
ubiegłego roku zaprezentowano mi preparat stymulujący odporność - BioMarine®570. Jest  
to wyciąg z wątroby rekina głębinowego żyjącego w oceanie u wybrzeży Tasmanii i Nowej 
Zelandii. W skład preparatu wchodzą alkiloglicerole, skwalen i omega-3, witaminy A i D. 
Zwiera więcej nienasyconych kwasów tłuszczowych niż inne preparaty z rekina. Działa 
stymulująco i uzupełniająco na odporność, która jest zachwiana w SM. Osłabiony układ 
odpornościowy przestaje nas chronić również przed zakażeniami, co jest bardzo ważne  
dla SM. Jak wiemy po infekcjach bardzo często występują rzuty choroby. Moje osobiste 
doświadczenie to potwierdza. Preparat BioMarine® używam od roku. W tym czasie nie 
chorowałam na grypę, ani na infekcje kataralne, jak również na zakażenia układu 
moczowego, na które zapadałam kilkakrotnie w ciągu roku. Ogólne czuję się silniejsza  
i mam więcej energii. W ciągu całego roku nie zauważyłam postępu choroby,  
a częstotliwość oddawania moczu, szczególnie w nocy, zmniejszyła się.  
Wydaje mi się, że warto używać ten preparat jako wspomagający w leczeniu SM. 



Niedobory odporności 
 
lek. med. Olga B., Łódź 

 
Dbam o swoje zdrowie, a BioMarine® zawiera najlepszej jakości substancje w odpowiedniej 
dawce. Można ją stosować praktycznie u wszystkich pacjentów bez przeciwwskazań, ale 
szczególnie polecam u pacjentów z osłabioną odpornością, niedożywionych, w czasie 
rekonwalescencji po chorobie, u kobiet w ciąży i planujących ciążę. 

 
lek. med. Jadwiga B., Kętrzyn  
 
Nikt nie zadba o moje zdrowie jak BioMarine®. Stosuję u pacjentów w następujących 
przypadkach: spadki odporności, rekonwalescencja po chorobach, choroby układu krążenia.  

 
lek. med. Agata O., Łódź  
 
"Żywność Medyczną" BioMarine® zastosuję u swoich pacjentów w przypadku pacjentów 
z obniżoną odpornością, w okresach wzmożonej zapadalności na infekcje, jako profilaktykę 
chorób wirusowych i bakteryjnych.  



Efekty uzyskane w badaniach potwierdza 
również blisko 5000  

opinii naszych klientów! 

 



Choroby nowotworowe 
 
Małgorzata, lat 45,  Łódź 
 
Od trzech lat walczę z nowotworem piersi. Obecnie są przerzuty do płuc (IV stopień).  
Cały ten czas nękały mnie infekcje górnych dróg oddechowych - znaczny spadek odporności. 
Odkąd zażywam BioMarine570 - jak ręką odjął. Lekarze są zdumieni poprawą. Gorąco 
polecam ten preparat. Ja nigdy z niego nie zrezygnuję! Dawkowanie BioMarine570: 6 
kapsułek/dobę. Okres stosowania: 5 miesięcy.  
 

 
Marianna, lat 77, Skarszewy 
 
Stosuję BioMarine1140 ponieważ preparat ten zwiększa moją odporność. Stosuję go od 5 lat. 
Przez te lata przyjmowałam 2 kapsułki dziennie. Jednak od marca 2014 r. dawkę zwiększyłam 
ze względu na chorobę nowotworową. Na początku brałam 15 kapsułek, a obecnie 9 
dziennie. Na pewno jeszcze długo będę kontynuować terapię preparatem BioMarine1140. 

 
Damian, lat 33, Warszawa  
 
Na początku lipca tego roku wykryto u mnie guza mózgu. Jest to glejak IV stopnia.  
Od trzech tygodni dostaję chemioterapię i radioterapię. Przyjaciółka poleciła mi 
BioMarine1140 i postanowiłem go zażywać. Biorę 15 kapsułek dziennie, ale teraz już 
zmniejszam dawkę do 6 kapsułek, Przede mną kolejne trzy tygodnie leczenia, a następnie 
pół roku cyklicznej chemioterapii. Na pewno będę zażywał BioMarine1140 ponieważ 
wyniki krwi mam w tej chwili bardzo dobre, a chcę się utrzymać w jak najlepszym zdrowiu  
i korzystać z życia. 



 
Wanda lat 66, , Starogard Gdański 
 
O preparacie dowiedziałam się od koleżanki, która stosowała terapię by wyleczyć zapalenie 
płuc - antybiotyki nie dawały efektu. Jestem po operacji czerniaka złośliwego IV stopnia  
w skali Clarka, więc moja odporność praktycznie zerowa-ciągłe zaziębienia, infekcje. Od czasu 
kiedy biorę BioMarine organizm skutecznie zwalcza wszelkie infekcje, przeziębienia. 
Zauważyłam, że winnam stosować przez cały rok bez przerw, bowiem każda przerwa kończy 
się febrą na ustach bądź innych dolegliwościach typu przeziębieniowych. Stosuję od 9-18 
kaps. dziennie w zależności od stanu zdrowia.  

 
Grażyna lat 51, Kuźnia Raciborska 
 
BioMarine stosuję, bo jestem chora na raka. Bardzo dotkliwie odczuwałam spadek 
odporności. Wcześniej stosowany preparat nie dawał pozytywnych efektów, więc 2 lata temu 
sięgnęłam po BioMarine. Moja odporność zwiększyła się - rzadziej choruję, a antybiotyku 
lekarz nie przepisał mi już od kilku miesięcy. Spadł mi poziom cholesterolu i trójglicerydów  
i pierwszy raz mam w normie HDL i LDL. Poza tym zniknęła łuszczyca i alergia mniej dokucza. 
Preparat biorę po 4 miesiące 3x2 kaps., potem 2 miesiące przerwy i tak stale. Będę brać BM 
dopóki żyję. 6kaps.BM570/codziennie  
 
 
 

Choroby nowotworowe 
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Choroby nowotworowe 



Choroby serca i układu krążenia 
 
Pawlicki L., Łódź 
 
Mam 85 lat. Od 18 lat mam baypasy. Przebyłem 2 zawały i założono mi rozrusznik. Od prawie 
2 lat stosuję BioCardine. Gdy stan mojego zdrowia zaczął się pogarszać w 2014r. 
skontaktowaliśmy się z osobą udzielającą porad w Marinexie. Zwiększyłem ilość do 4 
kapsułek dziennie i po kilku miesiącach wróciły siły i kondycja, poprawiłą się odporność, 
myślenie szybsze i oddychanie lepsze. Wcześniej używałem BioMarine, które dostawałem  
w prezencie od dzieci. Odkąd przeczytałem opracowanie otrzymane w aptece o BioCardine - 
używam tylko BioCardine. Jednocześnie dowiedziałem się, że lekarz kardiolog, który mnie 
prowadził badał BioCardine u pacjentów (szkoda, że nie u mnie) byłoby bezpłatnie. 
Dawkowanie BioCardineOmega-3: 4 kapsułki/dobę. Okres stosowania: 4 kaps/1,5 roku. 

 
Andrzej R, lat 46,  Łódź 
 
Zażywam BioCardineOmega3 od 2008 roku. Biorę 2-4 kapsułki dziennie. Mam nadciśnienie 
tętnicze i oprócz leków na to schorzenie, za radą kardiologa biorę BioCardineOmega3.  
Od kiedy zażywam ten preparat poprawiła mi się odporność oraz mam w normie poziomy 
tłuszczu we krwi. Dzięki diecie z której wyeliminowałem nadmiar tłuszczu, utrzymuję wagę 
mojego ciała w normie. Mam 46lat i latem jeżdżę na rowerze, a zimą na rowerze 
stacjonarnym. Nie przechodzę żadnych przeziębień. Jestem przekonany, że to za sprawą 
poprawy odporności, wynikającej z zażywania BioCardineOmega3 w sposób regularny. 
Polecam ten preparat znajomym w moim wieku, aby nie dopadały ich choroby.  
 
 
 



 
Marta S.,  Skawina 
 
Witam serdecznie! Długo szukałam preparatu dla osoby z rodziny po poważnym schorzeniu 
serca. Wiedziałam, że trudno będzie znaleźć preparat, który spełni moje oczekiwania i będzie 
łączył w sobie wszystkie właściwości i wskazania a zarazem nie będzie posiadał właściwości 
niepożądanych i skutków ubocznych. Sama związana jestem z branżą farmaceutyczną i moje 
wymagania, w związku z posiadaną wiedzą i doświadczeniem są naprawdę bardzo wysokie. 
W aptekach jest mnóstwo preparatów zawierających kw. omega więc wybór był o tyle 
trudniejszy. Wybrałam BIOCARDINE OMEGA 3, znalazłam jego opis na forum kardiologicznym 
i zaczęłam wgłębiać się w jego skład i działanie. Od tego czasu minęły 2,5 roku. Jest 
stosowany nieprzerwanie i spełnia najbardziej wygórowane oczekiwania i zauważalną 
poprawę a konkretnie: - usprawnienie funkcjonowania mózgu(znaczną poprawę pamięci) - 
doskonale reguluje pracę serca - zmniejsza odczucie zmęczenia, zadyszki, kołatanie serca, 
arytmię - normalizuje krążenie krwi - poprawia uelastycznienie naczyń krwionośnych 
(mniejsza skłonność do pękania naczynek krwionośnych) - wzmacnia układ odpornościowy 
(mniejsza zapadalność na infekcje) Podsumowując po stosowaniu ogólna poprawa stanu 
zdrowia jest naprawdę zauważalna. Ponadto posiada badania kliniczne i nie zamieniliśmy  
go na żaden inny preparat, mimo tego, że bardzo trudne okazało się sprowadzenie do apteki 
w mojej miejscowości. Na dużą liczbę aptek tylko jedną przekonałam do prowadzenia  
i sprzedaży BioCardine i zamawia go tylko dla mnie. BioCardine Państwa firmy będzie dalej 
stosowany. 
 

Choroby serca i układu krążenia 



Alergie i choroby skóry 
 
Anna, syn lat 8, Kraków 
 
Mam 8-letniego synka, który jest alergikiem, astmatykiem. Od kilku lat nie było miesiąca, aby 
nie chorował, nie brał ciągle jakiś leków i antybiotyków na przewlekłe infekcje. Zaczęłam mu 
podawać biomarine570 i żeby nie zapeszyć, jak na razie jak ręką odjął! Nic się nie dzieje! Brał 
mnóstwo leków, organizm już na pewne preparaty w ogóle nie reagował, teraz bierze tylko 
biomarine570 i syrop histaminowy, a ja nareszcie mogę spokojnie spać.  
 

 
 
Inga, Tarnowskie Góry 
 
Jestem osobą alergiczną, półtora roku temu przeszłam operację, po której miałam problemy 
z gojeniem ran, bo okazało się, że jestem uczulona na nici chirurgiczne. Co kilka miesięcy w 
znieczuleniu ogólnym miałam czyszczenie miejsc w których były nici. Po zabiegach wychodziły 
mi włosy, źle się czułam. Teraz, kiedy biorę biomarine570 włosy przestały wypadać, a miejsca, 
w których były nici zaczynają się goić. 
 
 
 

 
 
 
Zuzanna, Koszalin 
 
Preparat w wyraźny sposób poprawił stan mojej skóry. Jestem alergikiem i często miałam 
problemy ze skórą. Odkąd stosuję biomarine570 moja twarz jest gładka i bez żadnych zmian 
alergicznych.  
 
 
 



Łuszczyca 
 
Claudia B., lat 75, Stockholm  
   
Każdy się dziwi dlaczego ja mam taką niezwykle piękną skórę, a mięśnie zrobiły się 
elastyczne, ustąpiły bóle i opuchlizna stawów, cierpię na łuszczycowe zapalenie stawów. 
Jestem bardzo zadowolona, obniżyło się ciśnienie. 
 

 
 
Małgorzata P., lat 37, Częstochowa 
 
BioMarine polecił mi dermatolog u którego leczę się na łuszczycę. Stosując BioMarine mam 
dłuższe okresy remisji choroby i łagodniejszy przebieg w czasie rzutu choroby. Preparat 
stosuję kilka lat robiąc 3 miesięczne przerwy. Stosuję po 6 kaps. dziennie jesienią i wiosną. 
Dawka : 6 BM570  
 
 

 
 
 
Iwona S., lat 41, Lubcza 
 
Choruję na łuszczycowe zapalenie stawów. Jest to choroba wynikająca z zaburzeń w systemie 
odpornościowym (genetyczna). Lekarz pomógł mi "uśpić" tę chorobę. Pytałam go jak sobie 
pomóc dodatkowo wzmacniając odporność. Najpierw usłyszałam, że te wszystkie 
"witaminki" w postaci tabletek nic nie dają. Po jakimś czasie, sam polecił mi BioMarine. 
Wypróbował go na swojej rodzinie i polecił jako naprawdę skuteczny. Preparat przyjmuję  
od września do marca od 3 lat średnio po 2 kapsułki. Od 3 lat mam odstawione sterydy i inne 
leki na moją dolegliwość. Dawka:2-3BM570 dziennie 
 
 



 
Urszula W., lat 41, Działdowo 
   
Stosuję BioMarine570, ponieważ choruję na reumatyzm, który niszczy stawy i również 
stosowane w tej chorobie sterydy powodują osteoporozę, dlatego biorę 2 kapsułki 
BioMarine570 dziennie od maja 2014 roku. Moje kości stały się mocniejsze. BioMarine570, 
skutecznie zapobiega powstaniu u mnie osteoporozy, dlatego biorę go codziennie  
i zamierzam kontynuować jego przyjmowanie. 

 
 
 
Zofia W., lat 64, Lubawa 
 
Mam 64 lata od ponad 25 choruję na RZS. Mam też kłopoty z sercem. Obydwie choroby 
wymagają brania sporej ilości leków, przez co mam również kłopoty z żołądkiem. Od córki 
dostałam w prezencie rok temu BM i odkąd go biorę (2x2 dziennie) czuję się o wiele lepiej. 
Nawet lekarze byli zdziwieni faktem, iż RZS przestał postępować tak szybko jak atakował 
zwłaszcza moje stawy dłoni i stóp. Palce mam bardzo powykrzywiane. Serce też jakby się 
ustabilizowało. Bardzo Wam dziękuję. Mój wnuczek ma astmę, postanowiłam BM dawać też 
jemu. Pozdrawiam.  Dawka: 4 kaps.BM570/dz. 
 

Łuszczyca 



Czy wiesz jak powstały te efekty? 



Czy wiesz jak powstały te efekty? 

Po dołączeniu do leków  
substancji budulcowych organizmu 

 zmienił się sposób, w jaki działają jego 
systemy obronno-regeneracyjne 

- zaczęły działać fizjologicznie. 



Doskonałym źródłem tych substancji jest 
specjalistyczna Żywność Medyczna: 



Tylko preparaty przebadane mają takie 
dokładne tabele stosowania. 



Tylko preparaty przebadane mają takie 
dokładne tabele stosowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dlatego BioMarine® i BioCardine®Omega-3 
są zarejestrowane do stosowania z 



Każdy z nas jest pacjentem  
a stosowanie żywności medycznej 
BioMarine® i BioCardine®Omega-3  

to nie jest kwestia wyboru lecz wiedzy! 

Podsumowanie: 



Ratuj zdrowie i życie swoich 
pacjentów rekomendując  

BioMarine® i BioCardine®Omega-3 



Dziękuję za uwagę 

INFEKCJE • ŁUSZCZYCA • NOWOTWORY• RZS • ZAWAŁ 

Substancje budulcowe organizmu człowieka 

ODŻYWIAJ ORGANIZM BUDULCOWO  
by był silniejszy od choroby 


