
21 LAT BADAŃ NAUKOWYCH
Żywienie zgodne z genetyką Organizmu Człowieka

·   POLSKA FIRMA   

·   21 lat badań naukowych nad odżywianiem 
zgodnym z genetyką i fizjologią 
Organizmu Człowieka 

·   45 wielokierunkowych badań naukowych 
u Pacjentów i osób zdrowych 

·   51 ekspertyz i opinii naukowych

·   5000 pisemnych opinii Pacjentów

·   Produkty o najwyższych standardach jakości



Produkty firmy MARINEX International to niepowtarzalny 
zestaw wysokiej jakości olejów rybich dostarczający substancji
budulcowych niezbędnych dla utrzymania racjonalnego
działania naturalnych systemów obronno-regeneracyjnych
organizmu człowieka.

Ich skuteczność potwierdza:
•	  45 wieloośrodkowych badań u pacjentów
•	  51 ekspertyz i opinii naukowych
•	  Ponad 5000 pozytywnych opinii pacjentów
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Podstawą zdrowego organizmu  
są jego FIZJOLOGICZNIE działające 
systemy obronno-regeneracyjne 

Do pełnego, fizjologicznego funkcjonowania, organizm ludzki potrzebuje różnego

rodzaju substancji będących budulcem każdej jego komórki. Niestety, nie wszystkie

z nich są obecne w naszej codziennej diecie. Szczególnie ważne są dla nas właściwe 
tłuszcze i substancje tłuszczopochodne: wyższe nienasycone kwasy tłuszczowe 
(WNKT) omega-3, skwalen, alkiloglicerole oraz witaminy tłuszczowe A i D3.

Jedynym pełnowartościowym źródłem tych biologicznie niezbędnych lipidów  
są wysokogatunkowe oleje rybie.



Więcej informacji odnośnie wskazań oraz dawkowanie na stronie www.biomarine.pl- 4 - Więcej informacji  odnośnie wskazań oraz dawkowanie na stronie www.biocardine.pl - 5 -

OLEJ Z WĄTROBY REKINÓW GŁĘBINOWYCH Z WÓD TASMANII I NOWEJ ZELANDII KOMPOZYCJA OLEJÓW Z MIĘŚNI SARDYNEK, SARDELI I MAKRELI

BioMarine® (żspm) przeznaczony jest do postępowania dietetycznego w niedożywieniu organizmu człowieka tłuszczami  
złożonymi równolegle z leczeniem: infekcji, chorób autoimmunologicznch m.in. RZS, łuszczycy, AZS, zaburzeń morfologii krwi.

BioCardine®Omega-3 (żspm) przeznaczony jest do postępowania dietetycznego w niedożywieniu organizmu człowieka wyższymi 
kwasami tłuszczowymi równolegle z leczeniem: choroby wieńcowej, schizofrenii, depresji oraz chorób o podłożu zapalnym.

alkiloglicerole skwalen
nwkt* EPA + DHA  
omega-3

witamina A witamina D3

Zawartość w 5 ml BioMarine®
1050 mg 1050 mg

Zawartość w 2 kapsułkach BioMarine®1140 
480 mg 480 mg

*nwkt - niezbędne wielonienasycone kwasy tłuszczowe

alkiloglicerole skwalen
nwkt* EPA + DHA  
omega-3

witamina A witamina D3

Zawartość w 5 ml BioCardine®Omega-3
2600 mg

Zawartość w 4 kapsułkach BioCardine®Omega-3
2200 mg

*nwkt - niezbędne wielonienasycone kwasy tłuszczowe
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KOMPOZYCJA 3 RODZAJÓW NATURALNYCH OLEJÓW RYBICH

Więcej informacji  odnośnie wskazań oraz dawkowanie na stronie www.nuclevital.pl

BioMarine®Medical (żspm) przeznaczony jest do postępowania dietetycznego w niedożywieniu organizmu człowieka 
tłuszczami złożonymi i wyższymi nienasyconymi kwasami tłuszczowymi równolegle z leczeniem: infekcji, nowotworów, RZS, 
łuszczycy, AZS, choroby wieńcowej, paradontozy, schizofrenii, depresji.

Więcej informacji  odnośnie wskazań oraz dawkowanie na stronie www.biomarinemedical.pl

NucleVital®Q10COMPLEX – naturalny olej z wątroby dorszy alaskańskich poławianych w Morzu Beringa oraz inne źródła morskie 
i roślinne, tworzą kompozycję fizjologicznych substancji budulcowych organizmu człowieka, w szczególności systemów 
antyoksydacyjnego i energetycznego, mózgu, oczu, serca, mięśni i skóry. 

KOMPOZYCJA NATURALNYCH ANTYOKSYDANTÓW I WITAMIN

Zawartość w 1 kapsułce NucleVital®Q10COMPLEX

olej z wątroby dorszy  
z Morza Beringa, Alaska

780 mg

nwkt* EPA + DHA omega-3 120 mg

koenzym Q10 50 mg

witamina C (z aceroli) 50 mg

likopen 7,5 mg

luteina 5 mg

astaksantyna 2,5 mg

zeaksantyna 1 mg

witamina A  (retinol) 108 µg

selen (L-selenometionina) 55 µg

witamina D3 (cholekalcyferol) 12,5 µg

*nwkt - niezbędne wielonienasycone kwasy tłuszczowe

Zawartość w 5 ml BioMarine®Medical

alkiloglicerole 350 mg

skwalen 350 mg

nwkt* EPA + DHA  
omega-3

1100 mg

witamina A 200 IU

witamina D3 20 IU

*nwkt - niezbędne wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe



SKWALAN POZYSKIWANY Z OLEJU Z WĄTROBY RYB GŁĘBINOWYCH 

La®Squalana to naturalne morskie źródło wysoko 
skoncentrowanego lipidu będącego jednym  
z podstawowych składników skóry.

La®Squalana to:

•	  64% wygładzenie zmarszczek

•	  74% redukcja cieni pod oczami

•	  68% poprawa jędrności skóry

•	  73% poprawa elastyczności skóry

•	  89% poprawa nawilżenia skóry

Stosowanie potwierdzone w badaniu eksperckim  
i testach dermatologicznych u ludzi!  
Stosuj La®Squalanę jako podstawę pielęgnacji na:

SKÓRĘ Z PROBLEMAMI 3 - 4 razy dziennie

SKÓRĘ ZDROWĄ 1 - 2 razy dziennie

Opuszkami palców nałóż olejek na oczyszczoną skórę.  
Po 15 minutach usuń nadmiar preparatu ze skóry.

Więcej informacji  odnośnie wskazań oraz dawkowanie na stronie  www.lasqualana.pl

Porozmawiaj z nami o produktach, wskazaniach do stosowania i dawkowaniu preparatów:

Dział Nauki, Badań i Rozwoju 

tel. 42 680 03 33, +48 600 102 012, +48 602 785 558, pn - pt w godz. 7.00 - 14.30 lub e-mail: dzial.naukowy@marinex.com.pl

Zapytaj naszych przedstawicieli  
o ofertę cenową i dostępność 
produktów:

Dział Obsługi i Budowania Relacji z Klientem

Paweł Nowacki: tel. +48 604 611 611,  
e-mail: pawel.nowacki@marinex.com.pl

Magdalena Kowalska: tel. +48 604 053 853,  
e-mail: magdalena.kowalska@marinex.com.pl

Alicja Świątek: tel. +48 662 110 120,  
e-mail: alicja.swiatek@marinex.com.pl

Paweł Nowacki 
przedstawiciel medyczny

Magdalena Kowalska 
przedstawiciel medyczny

Alicja Świątek 
przedstawiciel medyczny

dr n. biol. Joanna Zielińska-Tomaszewska  
- fizjolog, specjalista żywienia, kierownik działu 

dr n. biol. Barbara Bukowska 
- farmaceuta, biolog

mgr Konrad Tomaszewski 
- fizjolog, dietetyk

dr n. med. Tomasz Radzik 
- biotechnolog medyczny

www.marinex.com.pl

Informacje przeznaczone dla lekarzy, farmaceutów, specjalistów lub osób zawodowo zajmujących się żywieniem.
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