Już od 20 lat walczymy
o zdrowie Organizmu Człowieka!

Jak należy dbać o zdrowie
Organizmu Człowieka?

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego fizjologicznie
niezastąpiona w trakcie leczenia zaburzeń i chorób lipidozależnych

PRZEPROWADZILIŚMY 44 WIELOKIERUNKOWE BADANIA NAUKOWE U PACJENTÓW.

PRAWIDŁOWO AKTYWUJ

JEDYNA tak kompletna kompozycja tłuszczy niezbędnych do genetycznej
i fizjologicznej budowy oraz działania:
• układów i systemów odpornościowego, krwiotwórczego, limfatycznego, przeciwzapalnego
• wątroby i szpiku kostnego
• mózgu i układu nerwowego
• serca i układu krążenia
• oczu i skóry
• błon śluzowych i śródbłonka naczyniowego

•

Przełomowe badania immunologiczne, które wskazały,
jak powinien działać system odpornościowy.

•

Unikatowe efekty u pacjentów po zawale serca.

•

Pierwsze na świecie badanie genetyczne u kobiet
nad spowalnianiem procesów starzenia.

•

Wyjątkowe w skali światowej badanie wpływu olejów rybich
na skuteczność leczenia schizofrenii.

•

51 ekspertyz i opracowań naukowych, w tym opisujące
fizjologię systemów obronnych organizmu człowieka.

•

Ponad 5000 pisemnych opinii pacjentów, lekarzy i farmaceutów.

Marinex International to polska firma działająca na rynku od ponad 20 lat, mająca u swoich
podstaw ogromną pasję i szacunek dla organizmu człowieka. Od 20 lat firma prowadzi
aktywną działalność naukowo-badawczą, współpracując w tym obszarze z najwybitniejszymi
naukowcami w Polsce i za granicą, efektem czego są projekty badawcze będące często
pierwszymi na świecie w dziedzinie fizjologii organizmu człowieka. Twoje zdrowie to dla nas
poważna sprawa, dlatego też przeprowadziliśmy aż 44 wielokierunkowe badania naukowe
u ludzi, w renomowanych ośrodkach naukowych takich jak Zakład Immunologii Klinicznej
ICZMP w Łodzi, Zakład Biochemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, II Klinika
i Katedra Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wyniki tych badań wykazały, jak
potężne efekty może wytworzyć organizm człowieka, odżywiany zgodnie z zapotrzebowaniem
genetycznym i fizjologicznym. Jego potrzeby stanowią dla nas drogowskaz działania, bo wiemy,
że nie można zastąpić nawet jednego procesu, który wytwarza organizm człowieka.
Wiarygodność firmy nie jest budowana słowami, lecz wynikami wielokierunkowych
i wielokrotnych badań naukowych u ludzi, dlatego każdy z naszych preparatów był
zastosowany w takich badaniach. Spowodowało to, że BioMarine®Medical, BioMarine®1140
(570) i BioCardine®Omega-3 uzyskały status żywności specjalnego przeznaczenia medycznego,
a NucleVital®Q10 COMPLEX jest jak do tej pory jedynym suplementem diety tak szeroko
przebadanym u ludzi w zakresie genetycznych podstaw spowalniania procesów starzenia
i ochrony DNA organizmu człowieka.
Życzymy wszystkim fizjologicznie, czyli zdrowo działającego organizmu.

Każde zaburzenie fizjologicznych działań organizmu prowadzi do choroby. Dlatego, aby
organizm mógł sprawnie walczyć z chorobą, musi uruchomić swoje fizjologiczne (prawidłowe)
mechanizmy ochronno-regeneracyjne. Zrobi to jednak tylko wtedy, gdy codziennie
otrzyma fizjologicznie niezbędne substancje budujące i uruchamiające te mechanizmy.
Skąd je pozyskać? Zawsze z żywności.

ODŻYWIAJ ORGANIZM
Wszystkie terapie lecznicze powinny być zawsze uzupełniane prawidłowym żywieniem,
bo każda choroba to stan podwyższonego zapotrzebowania na fizjologiczne (prawidłowe)
substancje budulcowe. Ich brak każdorazowo prowadzi do zaburzeń i chorób, a leczenie
niestety nie przynosi oczekiwanych efektów. Sama dieta to zbyt mało i musi być uzupełniona
właściwymi dawkami przebadanych preparatów z kategorii żywność medyczna. To główne,
a wielokrotnie jedyne źródło substancji fizjologicznych organizmu człowieka. Terapia
w połączeniu z żywnością medyczną jest skuteczniejsza i bezpieczniejsza dla organizmu,
a przecież to cele jakie chcemy osiągnąć.

NIE STYMULUJ TYLKO MĄDRZE BUDUJ
Efekty, które są wynikiem stymulowania organizmu za pomocą preparatów stanowiących
mieszanki substancji dla niego obcych (leki immunomodulujące) nigdy nie są trwałe,
co więcej, mogą w ogóle nie wystąpić. Dlatego upewnij się, że zawsze wybierasz produkt
zawierający dokładnie te substancje, których organizm naturalnie potrzebuje do prawidłowego
funkcjonowania. Pamiętaj, by zapewnić ich odpowiednie dawki - czyli takie, których skuteczność
potwierdzono naukowo. Tylko wtedy, kiedy dokładnie wiemy, ile danej substancji potrzebuje
organizm, umożliwiamy mu prawidłowe działanie.

KIERUJ SIĘ BADANIAMI
Pamiętaj, że zawsze podstawowymi kryteriami wyboru preparatu powinny być skuteczność
działania, prawidłowe dawkowanie oraz brak skutków ubocznych, a to wszystko powinno
być potwierdzone wyłącznie wynikami badań przeprowadzonych u ludzi przez renomowane
ośrodki badawcze.

Najskuteczniejszą ochronę zdrowia i życia zapewnia
fizjologicznie działający Organizm
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JEDYNA o tak szczególnym znaczeniu w trakcie leczenia:
• infekcji
• nowotworów
• RZS
• łuszczycy
• alergii
• schizofrenii
• choroby wieńcowej
Żywność, która nie ma zamienników, ponieważ nie ma ich dla genetycznych i fizjologicznych
procesów wytwarzanych przez organizm człowieka i jego systemy obronno-regeneracyjne.

Porozmawiaj z nami o produktach, wskazaniach do stosowania i dawkowaniu
preparatów:
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JEDYNA, której wyniki badań wykazały powstawanie efektów nieosiągalnych do tej pory
i których nie można wytworzyć w żaden inny sposób.
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JEDYNA o tak zaawansowanych podstawach naukowych, które wykazały
jak wielokierunkowo i skutecznie działa organizm człowieka:
• 39 wielokierunkowych badań naukowych u pacjentów,
w tym przełomowe wyniki badań z zakresu immunologii, kardiologii, neurologii
• 35 ekspertyz i opinii naukowych
• ponad 5000 pisemnych opinii pacjentów
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JEDYNA kompozycja 3 rodzajów olejów rybich:
• biologicznie aktywnych
• pełnowartościowych
• naturalnie czystych
• niewzbogacanych
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- fizjolog, specjalista żywienia, kierownik działu

- farmaceuta, diagnosta skażeń środowiska

- fizjolog, dietetyk

Dział Nauki, Badań i Rozwoju
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 naszych przedstawicieli o ofertę cenową i dostępność produktów:
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ŻYWIENIE ORGANIZMU CZŁOWIEKA
w chorobach lipidozależnych

20 LAT BADAŃ NAUKOWYCH

Paweł Nowacki

Magdalena Kowalska

Alicja Świątek

przedstawiciel medyczny

przedstawiciel medyczny

przedstawiciel medyczny

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

Systematyczne dostarczanie do organizmu jego fizjologicznych substancji budulcowych
- alkilogliceroli, skwalenu, wkt EPA i DHA omega-3, witaminy A i D3, umożliwia mu
prawidłową budowę własnych struktur i fizjologiczne działanie.

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
www.marinex.com.pl

N A T U R A L N E

N I E M O D Y F I K O W A N E

KOMPOZYCJA 3 NATURALNYCH OLEI RYBICH

OLEJ Z MIĘŚNI SARDYNEK, SARDELI I MAKRELI

OLEJ Z WĄTROBY REKINÓW GŁĘBINOWYCH
Z WÓD TASMANII I NOWEJ ZELANDII

Niezbędne składniki strukturalne
organizmu człowieka:

Niezbędne składniki strukturalne
organizmu człowieka:

N I E W Z B O G A C A N E

Niezbędne składniki strukturalne organizmu człowieka:
• alkiloglicerole

• wkt EPA + DHA omega-3

• alkiloglicerole

• skwalen

• wkt omega-3

• skwalen
• wkt* EPA + DHA omega-3
• witamina A
• witamina D3
*wkt - wielonienasycone kwasy tłuszczowe

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

Jeżeli lekarz lub dietetyk nie zaleci inaczej, to żywność medyczną BioCardine®Omega-3
należy stosować u dorosłych (dzieci wg wskazań specjalisty) w następujący sposób:

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

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

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

stosować jednocześnie z dietą niskotłuszczową

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

OLEJ Z WĄTROBY DORSZA NORWESKIEGO

stosować jednocześnie z dietą niskotłuszczową

15 ml / dzień
lub 0,21 ml oleju na kg masy ciała
12 kapsułek dziennie
(120 kcal) do 6 miesięcy

Równolegle z leczeniem chorób w fazie przewlekłej:
chorób serca i układu krążenia, RZS, łuszczycy, schizofrenii
i depresji oraz przebytych incydentów wieńcowych

8 ml / dzień
lub 0,11 ml oleju na kg masy ciała
6 kapsułek dziennie
(60 kcal) bezterminowo

Równolegle z diagnozowaniem zaburzeń lub chorób:
mózgu i układu nerwowego, serca i układu krążenia oraz
o podłożu zapalnym

5 ml / dzień
lub 0,07 ml oleju na kg masy ciała
4 kapsułki dziennie
(40 kcal) bezterminowo

KOMPOZYCJA NATURALNYCH ANTYOKSYDANTÓW I WITAMIN

Niezbędne składniki strukturalne organizmu człowieka:

Niezbędne składniki strukturalne organizmu człowieka:

• witamina A (retinol)

• koenzym Q10

• likopen

• wkt EPA + DHA omega-3

• astaksantyna

• luteina i zeaksantyna

• witamina D3 (cholekalcyferol)

• wkt EPA + DHA omega-3

• selen

• witamina C

• witamina A i D3

Jeżeli lekarz lub dietetyk nie zaleci inaczej, to żywność medyczną BioMarine®1140/570
należy stosować w następujący sposób:
Równolegle z leczeniem chorób w fazie ostrej:
ciężkich i nawracających infekcji, chorób autoimmunologicznych
w okresie zaostrzenia, ciężkich zaburzeń morfologii krwi

12-15 kapsułek dziennie
(158-197 kcal) do 6 miesięcy

Równolegle z leczeniem chorób w fazie przewlekłej:
RZS, łuszczycy, AZS, chorób tarczycy, umiarkowanych zaburzeń

6-10 kapsułek dziennie

morfologii krwi oraz w okresie rekonwalescencji po przebytych

(79–131 kcal) do 6 miesięcy

infekcjach
Równolegle z diagnozowaniem zaburzeń lub chorób:
infekcyjnych, autoimmunologicznych, związanych z zaburzeniami
morfologii krwi

2-4 kapsułki dziennie
(26–52 kcal) bezterminowo

SKWALAN POZYSKIWANY Z OLEJU Z WĄTROBY RYB GŁĘBINOWYCH
Niezbędny składnik strukturalny organizmu człowieka:
• minimum 99,7% skwalanu

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, to żywność medyczną Tran OLAVA® należy
stosować u dorosłych (dzieci wg wskazań specjalisty) w następujący sposób:

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, to NucleVital®Q10COMPLEX należy
stosować u dorosłych (dzieci wg wskazań specjalisty) w następujący sposób:

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

WALKA Z CHOROBĄ - w stanach występowania zaburzeń
funkcjonowania organizmu: w poważnych stanach chorobowych
(m.in. infekcje, łuszczyca, nowotwory, RZS, choroby oczu)
i w trakcie wielolekowych terapii leczniczych. Szczególnie
w trakcie chemio- i radioterapii, podczas stosowania
niesteroidowych leków przeciwzapalnych oraz w trakcie
i po antybiotykoterapii.

7 - 15 kaps. dz.

WALKA Z CHOROBĄ - w trakcie terapii leczniczych dla zwiększenia
naturalnej obrony organizmu, dla zwiększenia skuteczności terapii,
dla ograniczenia jej skutków ubocznych

do 3 m-cy:
6 - 10 kaps. dz.

SKÓRĘ Z PROBLEMAMI

3 - 4 razy dziennie

SKÓRĘ ZDROWĄ

1 - 2 razy dziennie

REKONWALESCENCJA - w stanach zaburzeń wydolności
organizmu dla przywrócenia wewnętrznej równowagi organizmu,
umożliwienia prawidłowego zachodzenia procesów regeneracji

4 kaps. dz.
min. 3 m-ce

Opuszkami palców nałóż olejek na czystą skórę. Po 15 minutach oczyść skórę
z nadmiaru produktu.

PREWENCJA - w zaburzeniach fizjologicznej budowy i działania
układu odpornościowego, krwiotwórczego, skóry i oczu

4 - 6 kaps. dz.

PROFILAKTYKA - w zapobieganiu niedoborom fizjolgicznych
substancji budulcowych i regulatorowych, w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania organizmu, a w szczególności
systemu antyoksydacyjnego i energetycznego, dla optymalnej
ochrony DNA oraz błon komórkowych wszystkich komórek

2 kaps. dz.

EFEKT - Za każdym razem, gdy stosujesz La®Squalanę odczuwasz jej dobroczynne
działanie. Twoja skóra staje się aksamitnie gładka, elastyczna, zdrowa. Czujesz
komfort i odprężenie.
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