
Składniki diety i ich wpływ na kondycję skóry  
oraz procesy starzenia się organizmu?  

Jak dbać o to aby wyglądać i czuć się młodo  

niezależnie od wieku. 

 

 
MARINEX International 



Czym jest dieta? 

Dieta to nie tylko sposób  
na pozbycie się nadmiaru 
kilogramów  



• To nawyki żywieniowe i styl życia, dzięki którym 
mamy szansę zachować zdrowie, sprawność 
organizmu, dobry wygląd i samopoczucie. 
 

• To sposób na dostarczenie organizmowi 
różnego rodzaju substancji: energetycznych, 
budulcowych, prekursorowych, 
regulatorowych. 
 

Badania naukowe 
udowodniły, że od diety 
zależy nasze zdrowie  
i wygląd 

Czym jest dieta? 



Mechanizmy działania składników diety 

Substancje dostarczane w pożywieniu oddziałują na nasze 
geny i ich ekspresję  (aktywność) 



Dzięki temu organizm  
człowieka prawidłowo  
buduje: 



Żywność funkcjonalna 
to składnik odpowiednio zbilansowanej diety pomagający 
uzupełnić  ją we właściwe ilości substancji budulcowych, 
prekursorowych i regulatorowych systemu antyoksydacyjnego  
i energetycznego organizmu człowieka. 

Efekt fizjologiczny 



Skóra 

Składniki diety o udowodnionym  w badaniach 
działaniu i wpływie na kondycję skóry 

• Skwalen 

• Astaksantyna 

• Likopen 

• Koenzym Q10 



Skwalen 

• Naturalny składnik sebum (11-13%) 

• Unikalny dla człowieka 

• Wykazuje działanie ochronne i antyoksydacyjne 

• Po 30 roku życia  ilość skwalenu w skórze spada 



La
®
Squalana to olejek zawierający skwalan, genetycznie 

niezbędną substancję budulcową i regeneracyjną skóry. 
Skwalan ma istotny wpływ na ochronę DNA skóry,  
produkcję kolagenu i elastyny. 
Wzmacnia skuteczność działania wielu niezbędnych 
substancji skóry, w tym koenzym Q10, witamin A i D3. 



Badanie eksperckie z udziałem 30 kobiet, trwające 30 dni 
pokazało, że w wyniku stosowania dermokosmetyku 
La

®
Squalana  nastąpiło wybitne: wygładzenie zmarszczek, 

poprawa jędrności i elastyczności skóry, redukcja cieni pod 
oczami i poprawa nawilżenia skóry.  



Skwalen 
Grupa: kobiety w wieku 50 – 60 lat 

Dawka: 13,5 g dziennie skwalenu 

Okres: 90 dni 

MED - minimalna dawka  

erytemalna 

130% 

7% 

High-dose squalene ingestion increases type I procollagen and decreases ultraviolet-induced 
DNA damage in human skin in vivo but is associated with transient adverse effects.Cho S, Choi 
CW, Lee DH, Won CH, Kim SM, Lee S, Lee MJ, Chung JH. Clin Exp Dermatol. 2009 Jun;34(4):500-
8. Epub 2009 Apr 14. 

Wzrost ilości  
kolagenu  
w skórze 

Zwiększenie odporności skóry 
na promieniowanie UV 

Rezultaty przyjmowania skwalenu w obu grupach były 
znakomite. W porównaniu do stanu wyjściowego  
w obu grupach wykazano wzrost ilości kolagenu 
w skórze średnio o 130%, zmniejszenie ilości zaczerwień 
skóry o 36%, oraz kilkuprocentowy wzrost natężenia 
pigmentacji skóry. 



Astaksantyna 

• Karotenoid obecny w czerwonych algach morskich 

• Jeden z najsilniejszych naturalnych antyoksydantów 

• Ma silne powinowactwo do komórek skóry 



Astaksantyna 

Grupa: kobiety w wieku 20 - 60 lat 

Dawka: 6 mg dziennie 

Okres: 6 tygodni 

Poprawa elastyczności skóry i zmniejszenie przezskórnej 
utraty wody (TEWL) 

Cosmetic benefits of astaxanthin on humans subjects. Tominaga K, Hongo N, Karato M, Yamashita E. Acta Biochim Pol. 2012;59(1):43-7. 



Likopen 

• Karotenoid obecny w pomidorach i przetworach 
pomidorowych 

• Silny naturalny antyoksydant 

• Ma powinowactwo do komórek skóry 

 
 



Likopen 

Grupa: kobiety w wieku 21 – 47 lat 

Dawka: 16 mg dziennie likopenu 

Okres: 12 tygodni 

zwiększenie odporności  skóry na działanie 
UV ( MED) aż o:  

Tomato paste rich in lycopene protects against cutaneous photodamage in humans in vivo. Rizwan M, Rodriguez-Blanco I, Harbottle A, Birch-Machin MA, Watson RE, Rhodes 
LE.Tomato  Br J Dermatol. 2010 Sep 21.. 

17% 

zmniejszenie aktywności enzymów degradujących 
kolagen MMP-1 pod wpływem UV o: 40% 

Po 12 tygodniach stosowania nastąpiło: 

Rizwan M, Rodriguez-Blanco I, Harbottle A, Birch-Machin MA, Watson RE, Rhodes LE.Tomato paste rich in lycopene protects against cutaneous photodamage in humans in 
vivo.  Br J Dermatol. 2010 Sep 21.. 



Koenzym Q10 

• Element budulcowy systemu energetycznego 
komórki 

• Naturalny antyoksydant 

• Wraz z wiekiem spada zawartość Q10 w komórkach 



Grupa: kobiety, średnia wieku 43 lat 

Dawka: 60 mg dziennie koenzymu Q10 

Okres:  12 tygodni 

Zmniejszenie obszaru i objętości zmarszczek twarzy 

Yutaka Ashida, Shoko Kuwazuru, Masaya Nakashima , Kazuo Watabe Effect of Coenzyme Q10 as a Supplement on Wrinkle  
Reduction FOOD Style 21 2004.6(Vo8.,No.6). 

33% 

Koenzym Q10 

40% 



Stosując La®Squalanę – olejek młodości dostarczamy skwalanu 

naturalnej substancji budulcowej skóry.  
Niedobory astaksantyny, likopenu i koenzymu Q10 dostarczymy do 
organizmu stosując żywność funkcyjną taką jak  

NucleVital®Q10COMPLEX 

Jak pokazują badania możemy  dostarczyć  tych substancji dla 
organizmu aby  mógł on spowolnić  procesy starzenia. 

Czy rzeczywiście 
można spowolnić 
ten proces ? 



Pierwsze tak kompleksowe badanie AntiAging 
przeprowadzone u ludzi z zastosowaniem 
wieloskładnikowego „nutraceutyku” 
 

      NucleVital®Q10COMPLEX 



• prof. dr hab. n.med. Janusz Szemraj  

Zakład Biochemii Medycznej 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  

 

• prof. dr hab. biol. Grzegorz Bartosz  

Katedra Biofizyki Molekularnej  

Uniwersytetu Łódzkiego 

 

•  dr n. med. Małgorzata Szałapska   

Lekarz nadzorujący  

 

• Marinex International Sp. z o.o. 

Fundator grantu naukowego  

       

Zespół naukowy 

Badanie uzyskało akceptacje Komisji Bioetyki Uniwersytetu  
Medycznego w Łodzi. Uchwała Nr RNN/84/11/KE z 12 lipca 2011 



Przebieg badania 

Uczestniczki: 
66 kobiet w wieku 35-55 lat 

Washout: 
4 tygodnie 

Okres suplementacji: 
12 tygodni 

Dawkowanie: 
6 kapsułek NucleVital®Q10COMPLEX 

dziennie 



Dzienna dawka substancji zawartych w 6 kapsułkach  
preparatu NucleVital®Q10COMPLEX 



Uczestniczki badania zaobserwowały spektakularne zmiany kondycji 
swojego organizmu, takie jak poprawa wydolności, samopoczucia  
czy wyglądu. 

Wpływ preparatu NucleVital®Q10COMPLEX   

na kondycję organizmu  
– wyniki samooceny uczestniczek 



Jednoczesne działanie tych czynników ma decydujący wpływ 
na wiek biologiczny, sprawność intelektualną i fizyczną, 
a w efekcie na długość życia człowieka. 
 

Wpływ preparatu NucleVital®Q10COMPLEX   

na kondycję organizmu  



Podsumowanie 
Uzyskane wyniki mogą być przesłanką do wyciągnięcia 

uogólnionego wniosku, że tempo procesów starzenia zostało 

w okresie stosowania preparatu spowolnione o około 

            20% 



NucleVital®Q10COMPLEX + La®Squalana 
    
 

Efekty nieosiągalne inaczej  


