
Odżywianie to najważniejsza funkcja życiowa 
   i zdrowotna człowieka, ponieważ dostarcza 

organizmowi substancji budulcowych, 
zapewniając prawidłowe działanie genów.

Odżywianie - uruchamia geny!



Roli żywności (substancji budulcowych 
i prekursorowych) nie można zastąpić. 

To przede wszystkim od niej 
 zależy jakość zdrowia i długość życia.

Pamiętaj!



     To, co jemy i ile tego jemy wpływa 
na stan naszego zdrowia 

     - potwierdza to 25 lat badań naukowych 
   prowadzonych z zastosowaniem 

różnych substancji żywieniowych. 

Prezentujemy Państwu wyniki kilku z nich:

Pamiętaj!





  Przyjmowanie 3g nnkt* EPA + DHA omega-3 
przez okres 6 miesięcy bardzo korzystnie 

reguluje poziom lipidów osocza

Effects of n-3 PUFA on insulin resistance after an oral fat load. Giuseppe Derosa, Arrigo F.G. Cicero, Elena Fogari, Angela 
D’Angelo, Aldo Bonaventura, Pamela Maffioli, European Journal of Lipid Science and Technology 2011
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Regularne codzienne przyjmowanie co najmniej 
     2g nnkt* EPA + DHA omega-3 

powoduje zmniejszenie ryzyka wystąpienia:

 Yoshikuni Kita, Yoshihiro Kokubo, Shoichiro Tsugane and for the JPHC Study Group Hiroyasu Iso, Minatsu Kobayashi, 
Junko Ishihara, Satoshi Sasaki, Katsutoshi Okada, Japanese: The Japan Public Health Center-Based (JPHC) Study Cohort 
I Intake of Fish and n3 Fatty Acids and Risk of Coronary Heart Disease Among Circulation 2006;113;195-202; originally 
published online Jan 9, 2006;
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Poprawa odporności organizmu 
pod wpływem regularnego przyjmowania 

alkilogliceroli i skwalenu (BioMarine®)

www.marinex.com.pl/badania.html
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Korzystne zmiany parametrów 
immunologicznych u pacjentów z reumatoidalnym 

zapaleniem stawów pod wpływem stosowania 
alkilogliceroli i skwalenu (BioMarine®)

www.marinex.com.pl/badania.html
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Efekty stosowania alkilogliceroli i skwalenu 
(BioMarine®) przez pacjentów z łuszczycą

www.marinex.com.pl/badania.html



Poprawa parametrów kondycji skóry 
pod wpływem regularnego przyjmowania skwalenu

High-dose squalene ingestion increases type I procollagen and decreases ultraviolet-induced DNA damage in human skin 
in vivo but is associated with transient adverse effects.Cho S, Choi CW, Lee DH, Won CH, Kim SM, Lee S, Lee MJ, Chung JH. 
Clin Exp Dermatol. 2009 Jun;34(4):500-8. Epub 2009 Apr 14.
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Regularne dostarczanie organizmowi 
koenzymu Q10 i selenu powoduje 

zmniejszenie ryzyka śmierci 
z przyczyn kardiologicznych o 53%

Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: 
A 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Alehagen U, 
Johansson P, Björnstedt M, Rosén A, Dahlström U. Int J Cardiol. 2012 May 22. 
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Uzupełnienie niedoborów witaminy D3 w organizmie 
do minimalnego poziomu 30 ng/ml przyczynia się 

do zmniejszenia ryzyka:

25-Hydroxyvitamin D Levels and Risk of Ischemic Heart Disease, Myocardial Infarction, and Early Death. Population-
Based Study and Meta-Analyses of 18 and 17 Studies” Peter Brondum-Jacobsen,Marianne Benn,Gorm B. Jensen,Borge G. 
Nordestgaard. Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology. November 2012

* lub zawału mięśnia sercowego zakończonego śmiercią
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Dostarczanie organizmowi naturalnych składników   
      żywieniowych takich jak: nnkt* EPA + DHA omega-3 

 oraz koenzym Q10 obniża poziom antygenu PSA 
i zmniejsza ryzyko rozwoju raka prostaty 

Effects of EPA, γ-linolenic acid or coenzyme Q10 on serum prostate-specific antigen levels: a randomised, double-blind 
trial. Safarinejad MR, Shafiei N, Safarinejad S. Br J Nutr. 2012 Nov 30:1-8.
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 Dodanie 2,4 g nnkt* EPA + DHA omega-3 dziennie 
do terapii przeciwpłytkowej prowadzonej 

   z zastosowaniem aspiryny podnosi skuteczność takiej 
terapii oraz znosi zjawisko aspirynooporności

Lev EI, Solodky A, Harel N, Mager A, Brosh D, Assali A, Roller M, Battler A, Kleiman NS, Kornowski R.Treatment 
of aspirin-resistant patients with omega-3 fatty acids versus aspirin dose escalation. J Am Coll Cardiol. 2010 
Jan 12;55(2):114-21.
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Odżywienie organizmu właściwymi ilościami 
substancji budulcowych jest niezastąpionym 

elementem budowania siły intelektualnej 
 i fizycznej człowieka, profilaktyki chorób, 

skuteczności każdej terapii leczniczej.


