20 LAT BADAŃ NAUKOWYCH

W TROSCE O ODPORNOŚĆ
OD JESIENI DO WIOSNY

Charakterystyka BioMarine®Medical
BioMarine®Medical to jedyne tak kompletne źródło unikatowej kompozycji
biologicznie aktywnych, naturalnie czystych, pełnowartościowych, niewzbogacanych
budulcowych lipidów (tłuszczy):
• Niezastępowalne tłuszcze, które są genetycznie i fizjologicznie niezbędne organizmowi
człowieka do budowy szeregu struktur i wielokierunkowych, a jednocześnie
podstawowych procesów biochemicznych (patrz opakowanie).
• Ich niedobór prowadzi do braku tych procesów i powstawania zaburzeń
w funkcjonowaniu organizmu człowieka, a następnie do wielu chorób.
BioMarine®Medical to kompozycja najlepiej i najintensywniej przebadanych olei,
które odżywiają organizm człowieka: 39 wielokierunkowych badań naukowych
u pacjentów, w tym przełomowe wyniki badań z zakresu immunologii;
35 ekspertyz naukowych; ponad 5000 pisemnych opinii pacjentów:
• Pamiętaj, że nie ma zamienników dla BioMarine®Medical oraz alternatywy dla
efektów fizjologicznie działającego organizmu.
Pierwsze i jak do tej pory jedyne oleje rybie o statusie żywność specjalnego
przeznaczenia medycznego.
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,

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

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

W walce z chorobą potrzebujesz pomocy ekspertów
Zapraszamy na konsultacje od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 14:30.
Zadzwoń do nas:
			

600 102 012 (w godz. 7:00 - 14:00) lub
+42 680 03 33 (w godz. 8:00 - 14:30)

wejdź na chat: 		

https://biomarinemedical.pl/konsultacje.html

napisz e-mail: 		

dzial.naukowy@marinex.com.pl

