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Biomarine 1140 x 60 kaps
 

Cena: 76,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent MARINEX

Rodzaj rejestracji Żywność specjalnego przeznaczenia
medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego Biomarine 1140 w postaci kapsułek jest produktem powstałym na bazie oleju z
wątroby rekinów głębinowych. Stanowi on źródło tłuszczów złożonych – w tym skwalenu oraz alkilogliceroli. Produkt przeznaczony jest
dla pacjentów dorosłych, a także dla młodzieży i dzieci w wieku powyżej 3 lat (o masie ciała powyżej 10 kg).

Na co pomaga Biomarine 1140? Wskazaniem do stosowania żywności specjalnego przeznaczenia medycznego Biomarine 1140 jest
chęć odżywienia organizmu i jednoczesnego leczenia niektórych zaburzeń i ich skutków. Mowa między innymi o zaburzeniach
funkcjonowania układu odpornościowego, układu krwiotwórczego czy limfatycznego (i w konsekwencji o terapii łuszczycy), a także o
ciężkich i nawracających infekcjach, RZS, chorobach serca, AZS, zaburzeniach morfologicznych, chorobach autoimmunologicznych,
nowotworach czy zawałach. Produkt wspiera prawidłowe funkcjonowanie organizmu, odżywiając go, więc może być stosowany także
po przebytych chorobach, w ramach wspierania rekonwalescencji. Dodatkowo Biomarine 1140 można stosować w okresie
zwiększonego ryzyka zachorowania na choroby infekcyjne. Należy jednak przestrzegać zalecanego przez producenta dawkowania
produktu i podejmować ewentualne dodatkowe działania opisane w ulotce. Mowa m.in. o zachowaniu niskotłuszczowej diety,
konieczności przetrzymania kapsułek w jamie ustnej przed połknięciem czy konieczności unikania jednoczesnego picia soków
cytrusowych.

W opakowaniu o masie netto 92 g znajduje się 60 kapsułek Biomarine 1140. W skład kapsułek wchodzi mieszanka olejów z wątroby
głębinowych rekinów z gatunku Squaliformes, a także składniki pomocnicze. 2 kapsułki wyrobu mają wartość energetyczną 23,6 kcal.
Zalecane dawkowanie Biomarine 1140 zależne jest od przyczyny stosowania produktu. Jeśli Biomarine 1140 przyjmowany jest przy
chorobach w ostrej fazie (ciężkie i nawracające infekcje, ciężkie zaburzenia morfologiczne czy też zaostrzenie chorób
autoimmunologicznych), należy stosować 12–15 kapsułek dziennie przez maksymalnie 6 miesięcy, jednocześnie pilnując diety
niskotłuszczowej. Przy umiarkowanych zaburzeniach morfologicznych bądź rekonwalescencji poinfekcyjnej można przyjmować 6–10
kapsułek dziennie. Pozostałe zalecenia szczegółowo opisano w ulotce. Kapsułki najlepiej przyjmować około 15–20 minut przed
posiłkiem, a dawkę dobową należy podzielić na 2–3 porcje. Olej zawarty w kapsułkach powinien mieć już styczność z błoną śluzową
jamy ustnej, dlatego ważne, by przed połknięciem kapsułek przytrzymać je kilkanaście sekund w jamie ustnej. Nie zaleca się
równoczesnego spożywania soków cytrusowych.
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Przeciwwskazaniem do stosowania żywności specjalnego przeznaczenia medycznego Biomarine 1140 jest nadwrażliwość na
którykolwiek z jej składników. Nie powinno się przekraczać zalecanej dawki dziennej. Znaczne jej przekroczenie może przyczynić się do
nasilenia działania leków przeciwzakrzepowych, pojawienia się krwawych podbiegnięć, a także do wydłużenia czasu krzepnięcia krwi.
Pacjentki w ciąży i karmiące piersią powinny najpierw skonsultować się z lekarzem.

Charakterystyka
Biomarine® 1140 to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, która uzupełnia w składniki odżywcze brakujące w standardowej
diecie człowieka. W każdej kapsułce Biomarine® 1140 zawarta jest mieszanka olejów z wątroby czterech gatunków rekinów
głębinowych, poławianych w oceanie oraz morzach wokół Australii (Tasmania) i Nowej Zelandii. Oleje te stanowią źródło naturalnej
kompozycji wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, w głównie alkilogliceroli i skwalenu.

Biomarine® 1140 wspiera prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka poprzez odżywienie go równolegle z leczeniem zaburzeń
fizjologicznej budowy, wsparciem funkcjonowaniadziałania układu odpornościowego, limfatycznego i krwionośnego, a także leczeniem
skutków powyższych zaburzeń, w tym w szczególności:

● ciężkich i nawracających infekcji bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych i mieszanych;
● autoimmunologicznych chorób tarczycy, w tym m.in. choroby Hashimoto;
● zaburzeń morfologii krwi;
● reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS);
● łuszczycy i atopowego zapalenia skóry (AZS);
● chorób nowotworowych;
● chorób serca (m.in. zawał).

Biomarine® 1140 powinien być stosowany również w okresie rekonwalescencji po przebytej chorobie, jak również w czasie zwiększonej
zapadalności na choroby infekcyjne.

Stosowanie
Biomarine® 1140 to preparat przeznaczony jest do postępowania dietetycznego u dorosłych i dzieci o masie ciała powyżej 10 kg. W
przypadku kobiet w ciąży i karmiących piersią BioMarine®1140 można stosować po konsultacji z lekarzem.

● BioMarine®1140 należy przyjmować 15-20 minut przed posiłkiem, dzięki czemu zapewnia optymalne wchłanianie lipidów zawartych w
produkcie.
● Z reguły dzienną ilość produktu przyjmuje się w 2-3 porcjach.
● Kapsułki można połykać w całości, jednak zaleca się, aby spożywać sam olej w nich zawarty, ponieważ to on dostarcza substancji
budulcowych i organizm człowieka powinien je otrzymywać już przez błony śluzowe jamy ustnej. Dlatego też przed połknięciem należy
przytrzymać olej przez kilkanaście sekund w jamie ustnej – w ten sposób błony śluzowe ulegają bezpośrednio fizjologicznej odbudowie
i regeneracji.
● Jeśli rybi posmak oleju jest trudny do zaakceptowania, można wymieszać porcję oleju z naturalnym sokiem owocowym np. malinowym
lub wiśniowym, ale nigdy nie z cytrusowym. Soki cytrusowe, zwłaszcza grejpfrutowy, zawierają duże ilości furanokumaryn. Związki te
wpływają na aktywność enzymów wątrobowych, które współuczestniczą w metabolizmie tłuszczów złożonych i wyższych kwasów
tłuszczowych. Zaleca się, aby między spożyciem produktów na bazie olejów rybich a cytrusów bądź soków cytrusowych zachować co
najmniej godzinny odstęp czasowy. Można również porcję oleju przegryźć kawałkiem pieczywa lub popić niewielką ilością
przegotowanej wody czy też herbaty ziołowej.
● W fazie ostrej równocześnie z produktem BioMarine®1140 należy stosować dietę niskotłuszczową, aby umożliwić organizmowi
człowieka prawidłowe wykorzystanie tej kompozycji tłuszczów złożonych.

Zalecane dawkowanie preparatu Biomarine ®1140 to:
● równolegle z leczeniem chorób w fazie ostrej: ciężkich i nawracających infekcji, chorób autoimmunologicznych w okresie zaostrzenia,
ciężkich zaburzeń morfologii krwi: 12-15 kapsułek dziennie (142-177 kcal) do 6 miesięcy (równocześnie stosować dietę
niskotłuszczową);
● równolegle z leczeniem chorób w fazie przewlekłej: RZS, łuszczycy, AZS, chorób tarczycy,
● umiarkowanych zaburzeń morfologii krwi oraz w okresie rekonwalescencji po przebytych infekcjach: 6-10 kapsułek dziennie (71–118
kcal) bezterminowo;
● równolegle z diagnozowaniem zaburzeń lub chorób: infekcyjnych, autoimmunologicznych, związanych z zaburzeniami morfologii krwi:
2-4 kapsułki dziennie (24–47 kcal) bezterminowo.

Przeciwwskazania
Biomarine® 1140 nie należy stosować w sytuacji nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Spożycie dziennie 80
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kapsułek preparatu może powodować:

● pojawienie się nasilonego działania leków przeciwzakrzepowych (acenokumarol, warfaryna, klopidogrel, kwas acetylosalicylowy);
● wydłużenie czasu krzepnięcia krwi;
● wystąpienie krwawych podbiegnięć.

Składniki
BioMarine®1140 to połączenie olejów z wątroby rekinów głębinowych z gatunku Squaliformes (Południowo-Zachodni Ocean Spokojny i
Morze Tasmana, obszary wokół Nowej Zelandii i Australii).
Składniki otoczki: substancja żelująca - żelatyna (E441), substancja utrzymująca wilgoć - glicerol (E422), woda.

Wartość odżywcza w 2 kapsułkach:

Wartość energetyczna 100,3 kJ / 23,6 kcal
Białko - żelatyna 0,55 g
Węglowodany - glicerol 0,25 g
Tłuszcz rybi ogółem 2,28 g , w tym:
kwasy tłuszczowe nasycone 680 mg*
Alkiloglicerole 480 mg*
Skwalen 480 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
92 g.

Przechowywanie
Zamknięte opakowanie Biomarine® 1140 należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Chronić przed światłem.

Producent
Wyprodukowane dla:
Marinex International Sp. z o.o.
93-446 Łódź, ul. Placowa 4
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