
Łuszczyca to choroba zapalna skóry, wywołana przez atak systemu odpornościowego, spowodowany 
zaburzeniami w fizjologicznym działaniu limfocytów T i cytokin. Zmiany skórne są zatem tylko zewnętrznym 
objawem nieprawidłowo działającego układu odpornościowego. Wynika to między innymi z zaburzeń  
w gospodarce tłuszczowej organizmu. 
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Jedyna kompozycja tłuszczów budulcowych 
niezbędnych Organizmowi Człowieka 
równolegle z leczeniem infekcji i chorób przewlekłych.

BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids
żywność specjalnego przeznaczenia medycznego 

1. Jest jedyną tak zaawansowaną naukowo i tak szeroką kompozycją 
naturalnych tłuszczów budulcowych - złożonych i wyższych 
nienasyconych kwasów tłuszczowych: DHA + DPA + EPA + ETE 
omega-3, NA – nerwonowy, alkiloglicerole, skwalen, witaminy A 
(retinol) i D3. 

2. Powstał z połączenia 3 rodzajów pełnowartościowych, naturalnie 
czystych i niewzbogacanych olejów rybich.

3. Został zastosowany w 41 wieloośrodkowych badaniach naukowych 
u Pacjentów przeprowadzonych przez 21 ośrodków naukowych  
i medycznych w Polsce, USA i Danii, równolegle z leczeniem: 
infekcji i chorób przewlekłych. 

4. 23 latami pracy naukowo-badawczej dowiedliśmy, że efekty 
jakie wytwarza Organizm Człowieka w wyniku uruchomienia 
genetycznie i f izjologicznie nadrzędnych procesów tłuszczozależnych 
z kompozycji tłuszczów 3 rodzajów olejów rybich BioMarine®Medical, 
mają fundamentalny wpływ na skuteczność i bezpieczeństwo 
zapobiegania i leczenia ww. chorób.



Fakty: 46 letni mężczyzna od 13 lat walczący z łuszczycą.

Historia leczenia: terapie celowane, terapia farmakologiczna, sterydy.

Efekty leczenia: brak znaczącej poprawy.

Interwencja żywieniowa: od 22 sierpnia 2019 roku pacjent zaczął przyjmować BioMarine®Medical  
w dawce dziennej 40 ml podzielonej na trzy porcje. Jedynymi lekami jakie stosował były maści.

Jakie efekty uzyskał tylko w ciągu 5 tygodni stosując BioMarine®Medical?

Jak może zmienić się życie pacjenta z łuszczycą w ciągu 5 tygodni?

PODSUMOWANIE 
Po 13 latach codziennej, bezskutecznej walki, w ciągu zaledwie 5 tygodni życie Pacjenta zmieniło się  
diametralnie. Co ważne, efekty, jakie osiągnął zostały wytworzone przez sam Organizm. 

Efekty na zdjęciach to tylko cząstka jego możliwości, tak wielką siłą zdrowotną dysponuje Organizm Człowieka. 

Wnioski:

Chcąc wygrać z chorobą przewlekłą, musimy odbudować fundamenty Organizmu, zaspokajając jego  
genetyczne i fizjologiczne zapotrzebowanie na niezbędne mu lipidy (tłuszcze): 

• Szpik kostny czerwony - 65,8% tłuszczu   • Mózg (istota biała) - 57,5% tłuszczu    
• Serce - 34,5% tłuszczu   • Skóra - 32,6% tłuszczu   • Wątroba - 28,7% tłuszczu
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