
Ocena skuteczności działania 
preparatów  

BADANIE LEKARSKIE   

firmy Marinex International Sp. z.o.o 

u pacjentów z infekcją 
wirusową- grypa. 
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Pacjenci zostali podzieleni na dwie grupy: 
 

Badaną – stosującą leki przeciwgorączkowe, przeciwzapalne  

        i suplementy diety: 

 

 
 

Kontrolną – stosującą leki przeciwgorączkowe, przeciwzapalne  

           i antybiotyki (standardową kurację) 
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Czas trwania badania: 
 Ośrodek nr 1 – 6 miesięcy                                                       
 Ośrodek nr 2 – 5 miesięcy 

Badanie prowadzono w 2 ośrodkach podstawowej  

opieki zdrowotnej w Łodzi. 
 

 

Cel badania: Ocena skuteczności działania preparatów  

                                      ,                                        i  

  stosowanych równocześnie, u pacjentów z infekcją wirusową - grypa. 
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Szczegóły techniczne badania 



UCZESTNICY: 

W badaniu lekarskim uczestniczyło 80 osób 
w przedziale wiekowym 19-65 lat.   

Ośrodek nr 1 – 40 osób                                       Ośrodek nr 2 – 40 osób 

Pacjenci zgłaszali się do lekarza z objawami: wysoka gorączka,  
bóle głowy, bóle mięśniowe, katar, zapalenie spojówek, kaszel,  
złe samopoczucie, uczucie rozbicia, bezsenność.  

Grupa kontrolna Grupa badana  Grupa kontrolna Grupa badana 
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20 osób 
20 osób 20 osób 

20 osób 



Stosowane leczenie: 
• Grupa kontrolna: antybiotyki i leki objawowe 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwsza wizyta po 7 dniach stosowania druga po 14 dniach. 

TABELA PODZIAŁU ODPOWIEDNICH DAWEK PREPARATU 

RANO 4 Kapsułki 2 Kapsułki 2 Kapsułki 

PRZED POŁUDNIEM 3 Kapsułki 1 Kapsułka 3 Kapsułki 

PO POŁUDNIU 4 Kapsułki 2 Kapsułki 2 Kapsułki 

WIECZÓR 3 Kapsułki 1 Kapsułka 3 Kapsułki 

•     Grupa badana: leki objawowe i suplementy firmy Marinex.  

       Bez stosowania antybiotyków (stosowane tylko w razie konieczności) 
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Wyniki: 
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W grupie badanej już po tygodniu  
u 90%  chorych nastąpiła  
zdecydowana poprawa stanu zdrowia: 

Dodatkowo osoby te zauważyły znaczącą poprawę ogólnego stanu zdrowia, zwłaszcza:  

•  wyostrzenie wzroku,  
•  polepszenie ruchu w stawach,  
•  spłycenie zmarszczek,  
•  zmniejszenie problemów z trądzikiem. 

•  ustąpiły objawy chorobowe,  
•  okres rekonwalescencji został  
    skrócony do minimum,  
•  w znaczący sposób odbudowana  
    została siła organizmu. 



Wyniki cd.: 

W grupie kontrolnej  
aż u co trzeciego z chorych 
dolegliwości nie minęły nawet  
po okresie 2 tygodni co więcej,  
zaobserwowano powikłania oraz 
konieczność przedłużenia leczenia  
o kolejne 7-12 dni  

7 



8 

  Czas trwania infekcji w grupie badanej skrócił się o 50%. 

Wyniki cd.: 
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Wnioski: 

 

1. Stosowanie preparatów                                      ,                                        , 
                                           zwiększa skuteczność kuracji zdrowotnej i skraca  
    do minimum proces rekonwalescencji po infekcji. Czyli krócej chorujemy.  

2. W trakcie infekcji jest bardzo zasadne stosowanie dużych dawek        
     preparatów (14+6+8 dziennie/14 dni), ponieważ organizm otrzymuje 
     zastrzyk substancji budulcowych uruchamiający jego mechanizmy 
     obronno-regeneracyjne. 



Wnioski cd.: 

3. Preparaty                                  ,                                   ,                                     
                                        przynoszą dodatkowe efekty zdrowotne,  
    dlatego powinniśmy je stosować w ilościach profilaktycznych  
    codziennie nawet gdy jesteśmy zdrowi. 
 

Odżywienie organizmu właściwymi ilościami substancji 
budulcowych podczas infekcji wirusowej jest 

niezastąpionym elementem skutecznej terapii. 
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Kliknij i przejdź do serwisu grypowego >> 
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http://www.marinex.com.pl/grypa.php
http://www.marinex.com.pl/grypa.php

