
BioMarine® - czyli jak skutecznie walczyć  

z infekcjami wirusowymi, bakteryjnymi
i grzybiczymi?



Odporność = Zdrowie

Jak powstają infekcje?

Większość infekcji rozwija się głównie
z powodu osłabionych mechanizmów obronnych  
i regeneracyjnych – niedobory odporności.

Niedobory te powstają w układzie odpornościowym,  
którego podstawę stanowi szpik kostny, produkujący
100% komórek odpornościowych i czerwonych krwinek.





Jak budować silną oraz sprawną odporność?

Odżywianiem.

To najważniejsza funkcja życiowa i zdrowotna człowieka, ponieważ  
dostarcza organizmowi substancji budulcowych, zapewniając
właściwe działanie naszych genów!!!

Geny kontrolują każdy proces w naszym
organizmie, w tym również prawidłowe
funkcjonowanie naszych mechanizmów
obronnych i powstawanie odporności



Bez właściwego odżywiania nasz  
mechanizm obronny nigdy nie
osiągnie pełni sprawności.

Leczenie likwiduje objawy infekcji.

Żywienie likwiduje przyczynę powstania infekcji  
czyli nieaktywny genom, nieaktywne mechanizmy  
obronne oraz niedobory substancji budujących
odporność.



Właściwości oleju z wątroby rekina znane już były w
starożytności wśród rybaków zachodniego wybrzeża Norwegii i  
Szwecji oraz w Japonii i Islandii. Używano go do leczenia ran,  
oraz stosowano w podrażnieniach dróg oddechowych i układu  
pokarmowego oraz w limfadenopatii (powiększenie węzłów
chłonnych na skutek stymulacji antygenowej).

Olej z wątroby rekina 
dostarcza  tłuszczy, które są
niezbędnym
budulcem źródła odporności - szpiku  
kostnego:

SKWALENU i ALKILOGLICEROLI.

Skąd pozyskać substancje budujące  
odporność?



Olej jest w 100% naturalny  
i niemodyfikowany.

POZNAJMY BioMarine®

Dostarcza fizjologicznych
substancji budulcowych
układu odpornościowego
organizmu człowieka.



8 badaniach klinicznych,
24 badaniach lekarskich,

9 ekspertyzach naukowych, 
tysiącach opinii klientów.

POZNAJMY BioMarine®

Skuteczność działania 
potwierdzono w:



Badanie Kliniczne BioMarine®

15 kaps. BM1140 = 3,6 g skwalenu i 3,6g alkilogliceroli przez 30 dni  
u zdrowych ochotników w wieku 25-40 lat

Stosowanie dużej dawki BioMarine®, powodowało bardzo silną produkcję  
cytokin przez komórki odpornościowe co zwiększyło o:

135% aktywność naturalnej i nabytej odporności.



Inne wybrane badania BioMarine®:

1. 20% zmniejszenie częstości występowania nawracających 
infekcji bakteryjnych poprzez suplementację diety  
alkiloglicerolami, skwalenem i nnkt* omega-3 (BioMarine®).

2. 50% skrócenie czasu trwania infekcji grypowych u 95%  
pacjentów w wyniku stosowania naturalnych substancji
budulcowych organizmu człowieka w postaci suplementów diety  
(BioMarine® , BioCardine ® Omega-3 i NucleVital® Q10COMPLEX).

3. Poprawa działania odporności przeciwinfekcyjnej, w wyniku  
której nastąpiło zmniejszenie częstości infekcji o 70% pod  
wpływem stosowania BioMarine ®.

*- niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe



Wybrane wskazania do stosowania:

Dla dzieci i dorosłych w stanach obniżonej odporności, w celu  
korzystnej regulacji parametrów immunologicznych:

• w stanach niedożywienia (niedoborów substancji budulcowych  
układu odpornościowego), w celu uruchomienia naturalnych  
mechanizmów obronnych organizmu

•w czasie zwiększonej podatności na infekcje i w trakcie  

antybiotykoterapii, w celu skrócenia czasu powrotu do zdrowia  

i przywrócenia właściwego funkcjonowania naturalnych  

mechanizmów obronnych organizmu.

Jak wykazały badania kliniczne, stosowanie preparatu BioMarine® pomaga  
organizmowi w naturalnej immunoregulacji (regulacji funkcjonowania układu  
odpornościowego). Jednym z mechanizmówtego działania jest regulacja aktywności  
limfocytów Th (komórek odpornościowych) w układzie Th1/Th2.



Skuteczność działania  
zależy od dawki


