
Skuteczność 



Co nas upoważnia do takich stwierdzeń: 

• 16 lat prowadzenia badań u ludzi 

• w sumie 41 badań u ludzi, ponad 1100 
przebadanych pacjentów 

• przełomowe badania immunologiczne, 

• wyjątkowe wyniki badań u pacjentów 
po zawale serca 

• 45 ekspertyz i opinii naukowych 



Co nas upoważnia do takich stwierdzeń: 

• Pierwsze badanie genetyczne u kobiet  
   w ochronie DNA i spowalnianiu procesów   
   starzenia 

• pierwsza na świecie publikacja dotycząca fizjologii 
systemów obronnych organizmu człowieka 

• pierwsze na świecie badanie olejów rybich 
dostarczających nnkt EPA i DHA omega-3  

   w schizofrenii 



Podstawowe zasady: 

•  Każda terapia powinna być uzupełniona    
     prawidłowym żywieniem. 

• Sama dieta to za mało. Prawidłowe żywienie  
     to dieta uzupełniona niezwykle ważnymi dla  
     zdrowia i życia fizjologicznymi substancjami   
     organizmu człowieka.  



Podstawowe zasady: 

Jak wybrać odpowiednie preparaty 
zawierające substancje budulcowe? 



Badania kliniczne 



Badania kliniczne 

• Tylko badania wykazują jak preparat działa. 

• Tylko badania pokazują czy preparat jest 
skuteczny i bezpieczny. 

• Czy można stosować go z lekami i jakie są 
tego efekty. 

• Tylko preparat przebadany posiada tabele 
dawkowania i czas stosowania. 



Badania kliniczne 



Badania kliniczne 



Jak pokazują efekty uzyskane w badaniach klinicznych 
podczas terapii leczniczej konieczne jest uzupełnienie  
jej preparatami z kategorii żywność medyczna. Przy 
prawidłowo uruchomionym organizmie znacząco wzrasta 
skuteczność i bezpieczeństwo takiej terapii. 

Leki chociaż mają ratować życie są substancją obcą 
dla naszego organizmu i  dlatego niosą również ze 
sobą szereg skutków ubocznych.  

= zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa 
terapii leczniczej. 





Ratuj zdrowie i życie swoim pacjentom 

do każdej recepty z lekami 
• immunosupresyjnymi 
• immunostymulującymi 
• przeciwzapalnymi 
• przeciwcholesterolowymi 
• neurologicznymi 

 

rekomendując żywność medyczną  
BioMarine® i BioCardine®Omega-3: 



Ratuj zdrowie i życie swoim pacjentom 

stosowanymi w leczeniu  
• infekcji 
• łuszczycy 
• nowotworów 
• RZS 
• zawałów 
• schizofrenii 

rekomendując żywność medyczną  
BioMarine® i BioCardine®Omega-3: 



mgr inż. Katarzyna Burzyńska 
biotechnolog, doradca dietetyczny 
Kierownik Działu Przedstawicieli 
Marinex International 

Co zrobić by organizm 
działał fizjologicznie  
i mógł skutecznie 
chronić swoje 
zdrowie i życie? 
 



Wybitnie niska śmiertelność z powodu chorób serca 
u Inuitów Grenlandzkich - 5%  
 
 
Śmiertelność u Duńczyków - 35% 

„Paradoks eskimoski” 
czyli jak to się zaczęło? 



„Paradoks eskimoski” 
Diametralne różnice w diecie 

Eskimosi: 
 
Dieta bogata w tłuste 
ryby oraz mięso 
ssaków morskich 
 

Mieszkańcy Danii: 
 

Dieta tradycyjna taka  
jaką my spożywamy  
na co dzień: mięso 
wołowe i wieprzowe 
 

Co takiego zawierają ryby  
i owoce morza? 

Prof. Jørn Dyerberg 



nnkt EPA+ DHA omega-3  

 Skwalen  Alkiloglicerole 

Podstawowe substancje budulcowe 
organizmu człowieka. 



z których zbudowane są najważniejsze  
i niezastępowalne  struktury organizmu  
czyli te decydujące o stanie naszego  
zdrowia i długości życia.  

Co zrobiłeś dzisiaj dla nich??? 



Dzisiaj system przeciwzapalny organizmu 
większości z nas działa prozapalnie  

Stan zapalny  
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Dzisiaj system przeciwzapalny organizmu 
większości z nas działa prozapalnie  



Stan zapalny  

Dzisiaj system przeciwzapalny organizmu 
większości z nas działa prozapalnie  



Stan zapalny  

Dzisiaj system przeciwzapalny organizmu 
większości z nas działa prozapalnie  



II Katedrze i Klinice Kardiologii UM w Łodzi, kierownik: dr n. med. Waldemar Rogowski, dr Piotr Pagórek, dr 
Tomasz Wcisło, dr n. med. Zbigniew Bednarkiewicz 

Stan zapalny  

Wynikiem nieprawidłowej aktywacji systemu 
przeciwzapalnego jest tylko nieznaczne obniżenie 
stanu zapalnego w organizmie. 



II Katedrze i Klinice Kardiologii UM w Łodzi, kierownik: dr n. med. Waldemar Rogowski, dr Piotr Pagórek, dr 
Tomasz Wcisło, dr n. med. Zbigniew Bednarkiewicz 

Stan zapalny  

Wynikiem nieprawidłowej aktywacji systemu 
przeciwzapalnego jest tylko nieznaczne obniżenie 
stanu zapalnego w organizmie. 



Likwidacja stanu zapalnego 

System przeciwzapalny kiedy dostarczymy mu odpowiednich 
substancji budulcowych zaczyna działać przeciwzapalnie. 



Likwidacja stanu zapalnego 
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Likwidacja stanu zapalnego 



II Katedrze i Klinice Kardiologii UM w Łodzi, kierownik: dr n. med. Waldemar Rogowski, dr Piotr Pagórek, dr 
Tomasz Wcisło, dr n. med. Zbigniew Bednarkiewicz 

Likwidacja stanu zapalnego 

Wynikiem pełnego uruchomienia systemu 
przeciwzapalnego jest likwidacja stanu zapalnego  
i powrót do jego wartości prawidłowych. 
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Likwidacja stanu zapalnego 

Wynikiem pełnego uruchomienia systemu 
przeciwzapalnego jest likwidacja stanu zapalnego  
i powrót do jego wartości prawidłowych. 



Pełny efekt połączonej terapii: 

II Katedrze i Klinice Kardiologii UM w Łodzi, kierownik: dr n. med. Waldemar Rogowski, dr Piotr Pagórek, dr 
Tomasz Wcisło, dr n. med. Zbigniew Bednarkiewicz 

Zabiegi inwazyjne 



Pełny efekt połączonej terapii: 
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Zabiegi inwazyjne 



Więc jak chcemy żeby nasz organizm działał?  



Ma być stymulowany? 



Czy może budowany? 



Tak działa system odpornościowy większości z nas. 



Stymulacja lekiem 



Fizjologiczna aktywacja 



A tak mógłby działać, gdybyśmy dostarczyli 
mu odpowiednich substancji 



Jakie efekty przynosi fizjologicznie 
aktywny system obronny?  





80% obniżenie intensywności procesów 
zapalnych i poważna poprawa zdrowia  
u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem   
stawów, efektem stosowania 9 kapsułek 
BioMarine®570 

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. 



Bardzo znacząca poprawa  parametrów 
klinicznych łuszczycy u 76% pacjentów,  
efektem stosowania 12 kapsułek 
BioMarine®570.  

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



Efekty uzyskane w badaniach potwierdzają 
lekarze i farmaceuci! 

Infekcje RZS Łuszczyca Zawał Nowotwory   



Ponad 1100 
 przebadanych 

 pacjentów! 



Większość chorób powstaje  
i rozwija się w wyniku zaburzeń 
w fizjologicznej budowie i działaniu 
organizmu człowieka. 

Łuszczyca Zawał 

RZS Nowotwór Infekcje 
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Leki działają 
jedynie 
objawowo –  
nie likwidują 
przyczyny 
zaburzeń 

Medycyna skupia się na walce z chorobą. 



nnkt EPA+ DHA omega-3  

 Skwalen  Alkiloglicerole 

Do prawidłowego (fizjologicznego) budowania 
swoich struktur i działania, organizm może 
wykorzystać tylko odpowiednie substancje 
o naturalnej i niezmienionej formie. 







Doskonałym źródłem tych substancji jest 
specjalistyczna Żywność Medyczna: 



Tylko preparaty przebadane mają takie 
dokładne tabele stosowania. 



Tylko preparaty przebadane mają takie 
dokładne tabele stosowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 



Preparaty ekonomiczne to 
preparaty skuteczne czyli takie 
które przeszły badania u ludzi. 



Dziękuję za uwagę 

INFEKCJE • ŁUSZCZYCA • NOWOTWORY• RZS • ZAWAŁ 

Substancje budulcowe organizmu człowieka 

ODŻYWIAJ ORGANIZM BUDULCOWO  
by był silniejszy od choroby 


