
Zdecydowałeś się na przyjmowanie 
BioMarine®Medical, co musisz wiedzieć?

BioMarine®Medical - prawidłowe dawkowanie

Należy go przyjmować na czczo  
20 minut przed posiłkiem.1

2 3Po otwarciu przechowywać  
w lodówce i spożyć  

w ciągu 60 dni

*Nigdy nie mieszać  
ani nie popijać  

sokiem z cytrusów

Jeśli smak oleju jest trudny do zaakceptowania, możesz:

lub przegryźć  
go pieczywem

wymieszać olej 
z naturalnym 

sokiem 
malinowym*

lub popić  
olej wodą

Jeżeli lekarz lub dietetyk nie zaleci inaczej, to żywność medyczną BioMarine®Medical  
należy stosować w następujący sposób:

Równolegle z leczeniem chorób w fazie ostrej:  
nowotworów, infekcji, RZS, łuszczycy, świeżego  
udaru mózgu i zawału serca, schizofrenii i depresji,

stosować jednocześnie z dietą niskotłuszczową

U DOROSŁYCH: 
0,8 - 1 ml oleju na kg masy ciała na dzień 
do 6 miesięcy

U DZIECI: 
0,5 ml oleju na kg masy ciała na dzień 
do 6 miesięcy

Równolegle z leczeniem chorób w fazie przewlekłej: 
nowotworów, RZS, łuszczycy, schizofrenii i depresji,  
po przebytych infekcjach i incydentach wieńcowych  

U DOROSŁYCH I DZIECI: 
0,3 ml oleju na kg masy ciała na dzień
bezterminowo

Równolegle z diagnozowaniem zaburzeń lub chorób:  
szpiku kostnego i układów odpornościowego  
i krwiotwórczego, mózgu i układu nerwowego,  
serca i układu krążenia oraz o podłożu zapalnym

U DOROSŁYCH I DZIECI: 
0,12 ml oleju na kg masy ciała na dzień
bezterminowo



Zwilż jamę 
ustną wodą, 

Wyciśnij zawartość 
kapsułki na 

łyżeczkę, połknij 
olej, popij wodą.

lub

Z farmaceutą  
w aptece

Poprzez stronę internetową
www.biomarinemedical.pl

włóż  
kapsułkę  

do ust,

popij  
niewielką 

ilością wody.

Problemy z połknięciem kapsułki.
Zasada jest prosta. 

Masz jakieś pytania? Zachęcamy do kontaktu:

21
Z Działem Naukowym firmy MARINEX, 

którego pracownicy udzielają konsultacji 
dietetycznych: 42 680 03 333

3 kapsułki

4 kapsułki10 ml

1 kapsułka

10 ml płynu = 3 kapsułki BioMarine®1140 + 4 kapsułki BioCardine®Omega-3 + 1 kapsułka Tranu OLAVA®

Pamiętaj, że najbardziej korzystnym wyborem jest BioMarine®Medical. 
Jeśli jednak bardziej odpowiada Ci forma kapsułek, to zobrazowaliśmy, w jaki sposób dokonać przeliczenia.

NAD EFEKTAMI ODŻYWIANIA ZGODNEGO Z GENETYKĄ I FIZJOLOGIĄ ORGANIZMU CZŁOWIEKA
20 LAT BADAŃ NAUKOWYCH


