
 

 

 

 BioMarine 570® – naturalny preparat immunostymuluj ą cy, 

zapobiegaj ą cy mia Ŝ d Ŝ ycy i jej powikłaniom, ś rodek wspomagaj ą cy radio- 

i chemioterapi ę  nowotworów. 
 

 

 

 Rozwój cywilizacji, poza wieloma ułatwiają cymi Ŝ ycie wynalazkami, moŜ e nieś ć  ze sobą  pewne 

zagroŜ enia.  Zanieczyszczenie ś rodowiska (tj. zapylenie, wzrost stę Ŝ enia toksycznych spalin, katastrofy 

ekologiczne, skaŜ enie wód), Ŝ ycie w warunkach silnego i przewlekłego stresu moŜ e powodować  zaburzenia 

układu odpornoś ci. 

 

Układ odporno ś ciowy (inaczej – układ immunologiczny) chroni organizm przed patogenami 

(bakterie, wirusy, grzyby, pasoŜ yty) oraz eliminuje stale powstają ce w ustroju komórki nowotworowe. 

Osłabiony układ moŜ e nie być  w stanie zapewnić  skutecznej bariery przed czynnikami szkodliwymi.  

Miliony lat ewolucji spowodowały, Ŝ e organizmy Ŝ ywe wykształciły szereg mechanizmów obronnych 

(naturalne bariery skóry i błon ś luzowych, odpornoś ć  wrodzona i nabyta) w odpowiedzi na cię Ŝ kie warunki ś rodowiskowe. Wzmocnienie naturalnych sił obronnych organizmu pozwoli na utrzymanie zdrowia  

i skuteczną  walkę  z chorobami.  

 

BioMarine 570 ® jest preparatem aktywują cym system odpornoś ciowy. Zawiera naturalne zwią zki 

pochodzą ce z wą troby rekina głę binowego Tasmanii i Nowej Zelandii : skwalen, alkiloglicerole, kwasy 

tłuszczowe omega-3,. Zwią zki te są  równieŜ  czę ś cią  naszego organizmu i są  niezbę dne dla jego 

prawidłowego rozwoju i funkcjonowania.  Muszą  być  wię c dostarczane w odpowiednich iloś ciach. 

  

Obserwacje epidemiologiczne i ś rodowiskowe wykazały korzystne oddziaływanie tłuszczu z ryb 

morskich.  Stwierdzono, Ŝ e ludzie z obszarów nadmorskich, w poŜ ywieniu których wystę pują  duŜ e iloś ci 

produktów pochodzenia morskiego (Eskimosi, Lapoń czycy), rzadziej zapadają  na choroby charakterystyczne 

dla populacji krajów wysoko uprzemysłowionych, zwane metabolicznymi chorobami cywilizacyjnymi 

do których moŜ na zaliczyć  m.in.: miaŜ dŜ ycę , chorobę  niedokrwienną  serca, rak sutka i okrę Ŝ nicy, 

zatory naczyniowe, astmę  i choroby alergiczne.  

 

Skwalen  - jeden ze składników budulcowych organizmu, prekursor hormonów sterolowych. Skwalen 

zwię ksza dotlenienie wewną trzkomórkowe, pobudza komórkową  i humoralną  odpowiedź  układu 

odpornoś ciowego, chroni komórki przed niszczą cym działaniem rodników tlenowych (jest tzw. 

„wymiataczem” reaktywnych form tlenu), zapobiega mutacji komórek w komórki nowotworowe, przyś piesza 

usuwanie toksycznych substancji z organizmu. Skwalen ma poza tym bezpoś rednie działanie 

przeciwbakteryjne (hamuje wzrost bakterii), działa teŜ  poś rednio poprzez „opsonizację ” bakterii. 

Dzię ki tym wła ś ciwo ś ciom zwi ą zek ten podwy Ŝ sza zdolno ś ć  organizmu do obrony przeciwko  

szkodliwym czynnikom. 

 

  

 



 

 

 

Alkiloglicerole  biorą  udział w regulacji aktywnoś ci komórek układu immunologicznego: 

pobudzają  hemopoezę , fagocytozę  leukocytów i wzmagają  wytwarzanie przeciwciał. Mają  poza tym 

działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwnowotworowe.  Alkiloglicerole wybiórczo uszkadzają  

komórki nowotworowe, ułatwiają  takŜ e penetrację  leków cytostatycznych do komórek nowotworowych. 

Badania kliniczne wskazują  na korzystne działania alkilogliceroli jako leku wspomagają cego w terapii 

przeciwnowotworowej.  

 

Alkiloglicerole zalecane s ą  w stanach obni Ŝ onej odporno ś ci, w przewlekłych i nawracaj ą cych 

zakaŜ eniach bakteryjnych i grzybiczych, radio- i chemioter apii nowotworów, stanach 

przebiegaj ą cych z leukopeni ą  i trombocytopeni ą .  

 

 Wielonienasycone kwasy tłuszczowe szeregu omega-3  wywierają  bardzo korzystny wpływ 

na układ krą Ŝ enia: obniŜ ają  ciś nienie krwi, regulują  gospodarkę  lipidową  (zmniejszają  poziom VLDL, TG, 

chylomikronów, LP(a), a zwię kszają  frakcję  HDL), hamują  syntezę  TXA2, fibrynogenu, PAF i pobudzają  

syntezę  PGE3, a wię c są  pomocne w leczeniu miaŜ dŜ ycy i jej wszelkich powikłań  (zatorów, zakrzepów, 

zawałów). ObniŜ ają c krzepliwoś ć  krwi zmniejszają  ryzyko zawałów i udarów mózgu.  Wykazano równieŜ  

lecznicze działanie oleju z ryb w łuszczycy, chorobach przemiany materii (cukrzyca, otyłoś ć ), 

w począ tkowym okresie rozwoju stwardnienia rozsianego, goś ca przewlekle postę pują cego. 

Kwasy omega-3 hamują  karcynogenezę  poprzez redukcję  powstawania PGE2, IL-1, oraz reaktywnych form 

tlenu.  Niedobór niezbę dnych kwasów tłuszczowych z szeregu n-3 w organizmie człowieka moŜ e prowadzić  

do wystą pienia takich objawów chorobowych jak: wyłysienie plackowate, łamliwoś ć  paznokci, łuskowate 

zapalenie skóry, zaburzenie płodnoś ci, zaburzenie równowagi układu immunologicznego, choroby 

nowotworowe, choroby OUN i nerwów obwodowych. 

 

 Naturalna kompozycja składników w preparacie BioMarine 570® przyczynia się  do jego korzystnego 

działania jako ś rodka wspomagają cego i uzupełniają cego w leczeniu i profilaktyce chorób, 

w przebiegu których układ immunologiczny odgrywa kluczową  rolę . BioMarine 570® nasila produkcję  

toksycznych dla bakterii i komórek nowotworowych zwią zków tlenu (rycina 1).  Podczas stosowania 

BioMarine 570® nie obserwowano niekorzystnych działań  ubocznych (badania ZIK CZMP w Łodzi). 

 

Zaleca się  podawanie preparatu BioMarine 570® profilaktycznie lub jako uzupełnienie w leczeniu 

immunomodulują cym i cytostatycznym łą cznie z terapią  konwencjonalną . Dzię ki temu moŜ na uzyskać  

poprawę  wyników leczenia farmakologicznego i skrócenia czasu terapii.  

 

Szczególnie zalecany wspomagaj ą co w przewlekłych i nawracaj ą cych procesach 

infekcyjnych i zapalnych, w trakcie radio- i chemiot erapii chorób nowotworowych, w alergii,  

astmie, cukrzycy, w chorobach układu kr ą Ŝ enia. 

 

 Przeciwwskazania wzgl ę dne:  W przypadku nowotworowych przerzutów do wą troby lub marskoś ci 

wą troby naleŜ y zachować  ostroŜ noś ć  przy podawaniu preparatu w duŜ ych dawkach. 

 

 



 

 

 

Proponowany schemat stosowania preparatu: 

Profilaktycznie : osoba dorosła – 3 kapsułki 2 razy dziennie przez okres pierwszych 30 dni, nastę pnie 

od 2 do 4 kapsułek dziennie z dwutygodniową  przerwą , co 5 miesię cy.  

Leczniczo : przyjmować  3 kapsułki 3 razy dziennie, w powaŜ nych stanach chorobowych do 20 kapsułek 

dziennie, rozłoŜ onych w równych dawkach. Ś redni okres stosowania terapeutycznego od 4 do 6 miesię cy 

lub według wskazań  lekarza. 

Dzieci : profilaktycznie 1-2 kapsułki dziennie, terapeutycznie według wskazań  lekarza. 

Zaleca się  spoŜ ywać  BioMarine 570® na 1/2 godziny przed posiłkiem popijają c płynem. 
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