
Pomóż sobie wrócić do zdrowiaŻywienie w chorobie nowotworowej

Sytuacja żywieniowa pacjenta onkologicznego jest trudna, ponieważ 
musi walczyć jednocześnie z samą chorobą, toksycznymi skutkami leczenia  
i złą dietą. Podczas całego procesu terapeutycznego niestety niewiele mó-
wi się na temat kolosalnej roli odżywiania organizmu. Porada dietetyczna 
wciąż należy do rzadkości.

Badania naukowe jasno dowodzą – tylko dostarczanie organizmowi 
wszystkich niezbędnych substancji budulcowych, w postaci ich naturalnych 
źródeł, przed leczeniem, w jego trakcie i po zakończeniu pozwala mu uru-
chomić genetyczne i fizjologiczne procesy obronno-regeneracyjne. Skutkiem 
tego są wielokierunkowe efekty, których skuteczność jest nieporównywalna  
z żadnym postępowaniem leczniczym. Dlatego podczas całego procesu wal-
ki o zdrowe odżywianie powinno być priorytetem.

Podstawą odżywiania organizmu powinny być odpowiednie 
tłuszcze, ponieważ większość zachodzących w nim procesów jest 
tłuszczozależna. Gdy organizm dysponuje ich właściwą ilością,  
jest w stanie wytworzyć szereg prozdrowotnych efektów, które 
są równie ważne co samo leczenie, a niejednokrotnie to leczenie 
umożliwiają. Najskuteczniejszym uzupełnieniem codziennej diety  
o wszystkie niezbędne tłuszcze jest spożywanie olejów rybich, szcze-
gólnie w postaci żywności specjalnego przeznaczenia medycznego.

dr n. biol. Barbara Bukowska
Dział Nauki, Badań i Rozwoju Marinex
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Dlaczego BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids powinien zna-
leźć się w diecie pacjenta walczącego z chorobą nowotworową?

1. Jako jedyny dostarcza tak szerokiej kompozycji tłuszczów niezbęd-
nych systemomobronno-regeneracyjnym organizmu do uzyskania 
właściwej budowy i skutecznego działania.
Każdy nowotwór jest chorobą ogólnoustrojową, wynikającą z zaburzo-
nego działania systemów obronno-regeneracyjnych. „Rdzeniem” tych 
systemów jest szpik kostny, aż w 66% zbudowany z tłuszczów. To w nim 
powstają wszystkie czerwone krwinki, płytki i komórki odpornościowe.
Musimy więc dostarczać lipidów odpowiadających za jego prawidło-
wą budowę, bo bez nich organizm nie jest w stanie uzyskać wysokiej 
aktywności bójczej i regeneracyjnej. Z tłuszczów EPA i DHA omega-3 
organizm wytwarza ponadto związki o autoregulacyjnym działaniu prze-
ciwzapalnym i przeciwzakrzepowym: rezolwiny, protektyny i marezyny. 
W ten sposób organizm walczy z nasilonym stanem zapalnym, typowym 
dla chorób nowotworowych.

2. Jest produktem odżywczym wszechstronnie przebadanym i bezkon-
kurencyjnym pod względem składu i efektów uzyskiwanych przez pa-
cjentów.
BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids jest jedynym połączniem 
3 rodzajów pełnowartościowych olejów rybich: oleju z wątroby rekinów 
głębinowych, oleju z mięśni ryb sardelowatych, śledziowatych, tuńczy-
ków i oleju z wątroby dorszy alaskańskich.
Został zastosowany w 41 wieloośrodkowych badaniach naukowych u pa-
cjentów, otrzymał 36 ekspertyz naukowych oraz ponad 5200 pisemnych 
opinii pacjentów, lekarzy, farmaceutów i dietetyków.

3. Jako jedyny otrzymał oficjalną Rekomendację Żywieniową Dietety-
ków Klinicznych.
Każdy z przedstawionych efektów takiej diety ma kolosalne znaczenie 
dla przebiegu leczenia. Dla przykładu bez prawidłowych wyników krwi 
pacjent nie otrzyma kolejnej chemioterapii, a znacząca utrata masy ciała 
jest pierwszym krokiem do rozwoju wyniszczenia organizmu, natomiast 
rozwijające się stany depresyjne sprawiają, że chory traci psychiczną  
i fizyczną siłę do walki z chorobą.



BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids powinien być zatem przyj-
mowany przez każdego pacjenta z chorobą nowotworową. Przemawiają za 
tym genetyczna i fizjologiczna budowa organizmu człowieka, wyniki badań 
naukowych u pacjentów, ich opinie i rekomendacje specjalistów żywienia.

W każdej aptece jest mnóstwo produktów odżywczych. Dokonując ich 
wyboru, kierujmy się jednak badaniami naukowymi przeprowadzonymi  
u ludzi i stawiajmy wyłącznie na te, które pozwalają organizmowi uruchomić 
swoje genetyczne i fizjologiczne siły do skutecznej walki z nowotworem.

JEDYNY produkt odżywczy 
oficjalnie REKOMENDOWANY 
przez Dietetyków Klinicznych  
do stosowania równolegle  
z leczeniem  
CHORÓB NOWOTWOROWYCH

Agnieszka Krawczyk, jestem dietetykiem z 29-letnim stażem. 
Sylwia Głąbska, jestem dietetykiem z 18-letnim stażem (nr dypl.: 111/2000). 
Joanna Serdiuk, jestem dietetykiem z 12-letnim stażem (nr dypl.: 373/D/NS).
Pracujemy na stanowiskach dietetyków szpitalnych w Szpitalu Wojewódz-

kim im. M. Kopernika w Łodzi.
Na podstawie naszej wieloletniej pracy z ludźmi chorymi, możemy 

jednoznacznie stwierdzić, że odpowiednie żywienie daje znacznie wyższą 
skuteczność stosowanych terapii leczniczych, a stan odżywienia pacjenta 
wpływa na jego samopoczucie i efekty leczenia. Dieta stanowi integralną 
część procesu terapeutycznego.
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Dla pacjentów ze zdiagnozowanym nowotworem płuc rekomendujemy sto-
sowanie żywności specjalnego przeznaczenia medycznego BioMarine®Medical, 
w ramach leczenia żywieniowego równolegle z leczeniem medycznym.

W trakcie interwencji żywieniowej 50 ml dziennie BioMarine®Medical za-
obserwowałyśmy:
• poprawę kondycji organizmu, 

pozwalającą na zastosowanie 
właściwego cyklu chemioterapii;

• utrzymanie się dobrych wyni-
ków morfologii, co pozwalało 
na podanie pacjentom kolejnych 
cykli chemioterapii;

• ustąpienie objawów depresji, 
która szczególnie osłabia systemy 
obronno-regeneracyjne;

• poprawę apetytu, czyli możli-
wość odżywiania organizmu,  
a więc powstrzymanie utraty wagi;

• poprawę kolorytu skóry, 
wzmocnienie włosów i paznokci, świadczące o znacznie lepszym działa-
niu całego organizmu;

• dodatkowy efekt, obserwowany u części pacjentów w postaci zmniejsze-
nia się masy guza, widoczny w badaniach obrazowych.
BioMarine®Medical to jedyna tak kompletna kompozycja tłuszczów, nie-

zbędnych organizmowi człowieka i jego systemom obronno-regeneracyjnym 
do uzyskania prawidłowej genetycznej i fizjologicznej budowy i działania, oraz 
wytworzenia efektów chroniących zdrowie i życie pacjenta, dlatego nie ma dla 
niego odpowiedników.

Dietetyczki z Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii  
i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.
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