Przedstawiamy efekty
wielokierunkowego, fizjologicznego
działania organizmu
Informacje przeznaczone dla lekarzy, farmaceutów, specjalistów lub osób zawodowo zajmujących się żywieniem.

Przedstawiamy efekty, wielokierunkowego genetycznego i fizjologicznego
działania organizmu człowieka, odżywionego BioMarine®Medical:
1. INFEKCJE:
• u 90% pacjentów poprawa stanu zdrowia i skrócenie czasu rekonwalescencji do minimum;
• zapobieganie nawrotom choroby i jej powikłaniom;
• dodatkowe korzyści i.ż.*: poprawa wzroku, spłycenie zmarszczek, redukcja trądziku, lepsza ruchomość stawów.
2. NOWOTWORY:

*i.ż. - interwencja żywieniowa

• ↑ o 316% aktywności IL-2, ↓ o 45% aktywności IL-10 - regulacja poziomu cytokin (białek
kontrolujących procesy wzrostu, dojrzewania i specjalizacji komórek biorących udział w reakcjach
odpornościowych i procesach krwiotwórczych);
• ↑ o 67% aktywności komórek NK, ↑ o 47% aktywności neutrofili - wzrost siły bójczej komórek
odpornościowych przeciw wirusom, bakteriom i grzybom oraz nowotworom;
• ↑ o 16% procesu opsonizacji (polegającego na znakowaniu antygenu specyficznymi białkami, dzięki
czemu jest łatwiej prezentowany komórkom immunokompetentnym, a następnie fagocytowany);
• ↑ o 64% produkcji interferonu-γ (IFN-γ, cytokina o działaniu przeciwwirusowym);
• ↑ o 26% produkcji czynnika martwicy nowotworów-α (TNF-α, cytokina produkowana przez makrofagi,
związana z reakcją zapalną oraz wpływająca na procesy apoptozy);
• ↑ produkcji czynnika aktywującego płytki (PAF), utrzymującego fizjologiczną gotowość obronną organizmu;
• uruchomienie fizjologicznych procesów hematopoezy (krwiotworzenie) poprzez wpływ na komórki
macierzyste, zmniejszenie leukopenii (małej liczby leukocytów) i trombocytopenii (małej liczba płytek krwi);
• uruchomienie mechanizmów niszczenia komórek nowotworowych: hamowanie aktywności kinazy białkowej
C - enzymu niezbędnego do namnażania się komórek nowotworowych i produkcja delta-12-prostaglandyny
J3, aktywującej gen p53 (kodujący białko zaangażowane w regulację wielu procesów komórkowych, a w szczególności aktywację mechanizmów naprawy DNA lub indukcji apoptozy w odpowiedzi na uszkodzenia DNA).
3. REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW (RZS):
• obniżenie procesów zapalnych (stężenia składowych dopełniacza: ↓ o 20,5% C1Q, ↓ o 11,8% C3c,
↓ o 8,5% aktywności hemolitycznej składowej dopełniacza CH50, ↓ o 20% aktywności komórek NK).
4. ŁUSZCZYCA:
• u 76% pacjentów poprawa stanu klinicznego choroby;
• u 100% pacjentów poprawa ogólnego stanu zdrowia (normalizacja ciśnienia tętniczego krwi i poziomu
glukozy, ustąpienie świądu);
• zniesienie przyczyn zaostrzenia (infekcji wirusowych i bakteryjnych).
5. ALERGIE:
• u 100% pacjentów poprawa stanu klinicznego choroby;
• autoregulacja aktywności limfocytów Th – przesunięcie równowagi w stronę antyalergicznych limfocytów Th1.
6. SCHIZOFRENIA:
• o 70% więcej pacjentów uzyskało 50%↓objawów choroby;
• ↓ o 17% stanów depresyjnych;
• ↑ o 30% pojemności antyoksydacyjnej osocza, ↓ o 22% uszkodzeń oksydacyjnych;
• ↑ o 83% poziomu telomerazy (enzymu, który przedłuża czas życia komórki. Sprawia, że telomery mogą
się odnawiać, przez co zwiększa możliwą długość życia komórki);
• ↑ o 9,4% grubości kory mózgowej.
7. KARDIOLOGIA:
• autoregulacja lipidogramu poprzez zmianę jakościową i ilościową jego parametrów:
↓ o 46% cholesterolu LDL, ↑ o 12% cholesterolu HDL, ↓ o 38% trójglicerydów;
• ↓ o 50% stanów zapalnych poprzez zmianę jakościową lipoksyn, prostaglandyn, tromboksanów,
leukotrienów oraz uruchomienie wytwarzania przeciwzapalnych rezolwin, protektyn i marezyn;
• ↑ o 14% wydolności wieńcowej (MET);
• istotny ↓ liczby ponownych incydentów sercowo-naczyniowych;
• istotny ↓ śmiertelności.
Powyższe efekty Organizm Człowieka wytwarza jednocześnie, bo gdy zacznie działać genetycznie i fizjologicznie
działa tak wielokierunkowo, precyzyjnie i z odpowiednią siłą.
Nie możemy zastąpić żadnego genetycznie i fizjologicznie wytwarzanego przez organizm procesu, ponieważ
nie wytworzymy wtedy takich efektów, czyli zapobieganie i leczenie chorób nie będzie w pełni skuteczne.
Dlatego leczenie chorób lipidozależnych musi równolegle zawierać żywienie lipidowe żywnością specjalnego
przenaczenia medycznego BioMarine®Medical – jest jedyną tak kompletną kompozycją tłuszczy,
stanowiących genetyczną i fizjologiczną podstawę budowy i działania organizmu człowieka.

Powyższe wyniki 39 wieloośrodkowych i wielokierunkowych badań naukowych
u pacjentów pozwolą Tobie zwiększyć skuteczność leczenia o kilkadziesiąt procent.

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

W przypadku nietolerancji smakowej, olej rybi należy popić niewielką ilością wody
niegazowanej lub naturalnego soku owocowego (o dowolnym smaku, z wyjątkiem
soków z cytrusów). Dobową dawkę preparatu można również podzielić na większą liczbę
porcji (nawet do 8-10 porcji dziennie).

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

Porozmawiaj o produktach, wskazaniach i dawkowaniu z naszymi ekspertami:

Dział Nauki, Badań i Rozwoju

dr n. biol. Joanna Zielińska-Tomaszewska

dr n. biol. Barbara Bukowska

mgr Konrad Tomaszewski

- fizjolog, specjalista żywienia, kierownik działu

- farmaceuta, diagnosta skażeń środowiska

- fizjolog, dietetyk

tel. 42 680 03 33, +48 600 102 012
lub e-mail:
dzial.naukowy@marinex.com.pl
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 - 14.30

Zapytaj o ofertę cenową i dostępność produktów naszego przedstawiciela:
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
Paweł Nowacki

Magdalena Kowalska

Alicja Świątek

przedstawiciel medyczny

przedstawiciel medyczny

przedstawiciel medyczny

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

Złóż zamówienie w Dziale Obsługi Klienta:
pod numerem tel. 42 680 03 33 lub mailem: dzial.klienta@marinex.com.pl od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

