NUTRIFIT
Dostosuj swoje życie do potrzeb
własnego organizmu

Czy można dostosować swój styl życia do potrzeb
własnego organizmu? Można to zrobić bez trudu
dzięki naszemu planowi żywienia i poradom
dotyczącym zdrowego stylu życia opartych na Państwa
predyspozycjach genetycznych i potrzebach.
Dzięki analizie NutriFit podnosimy jakość Państwa życia. Nasze
nowatorskie podejście w dziedzinie usług profilaktycznych
poprawi samopoczucie, zdrowie w perspektywie
długoterminowej oraz jakość życia. Wyniki analizy są oparte
na odkryciach naukowych w dziedzinie nutrigenetyki i
opracowane w formie praktycznych porad, które przyniosą
Państwu długotrwały rezultat dzięki niewielkim zmianom.
Porady w zakresie diety i stylu życia oparte na Państwa
predyspozycjach genetycznych pomogą osiągnąć
bardziej zadowalające, aktywne i zdrowsze życie.

30 ANALIZ
30 analiz podzielonych na 6 rozdziałów tematycznych
01

WPŁYW DIETY NA MASĘ CIAŁA

02

WYMÓG DOTYCZĄCY SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH

03

WŁAŚCIWOŚCI METABOLICZNE

04

SPORT I REKREACJA

05

STYL ŻYCIA

06

ZDROWIE UKŁADU KRĄŻENIA
Żywność to jeden z czynników o największym wpływie na nasz organizm,
a jednocześnie ten, na który najłatwiej nam wpływać.

Odkryj swoje DNA, odkryj siebie.

Wyniki
Wyniki analiz przekażemy w formie
kompleksowego i spersonalizowanego
podręcznika.
SZCZEGÓŁOWE WYJAŚNIENIE
KAŻDEJ KONKRETNEJ ANALIZY
PREZENTACJA WYNIKÓW W
FORMIE GRAFICZNEJ I TEKSTOWEJ
SPERSONALIZOWANE ZALECENIA
I PORADY

Duże rezultaty przy niewielkich zmianach
Często nie osiągamy celów, ponieważ nie uwzględniamy
potrzeb naszego organizmu, czyli predyspozycji
genetycznych. NutriFit to spersonalizowane podejście,
które uwzględnia konkretne potrzeby danej osoby.
Wchłanianie witaminy D
Wchłanianie witaminy D w znacznym stopniu zależy
od naszych genów. Ludzie o niekorzystnym kodzie
genetycznym mogą posiadać poziom witaminy D o 50%
niższy, nawet jeżeli kierują się ogólnymi zaleceniami.
Nietolerancja laktozy
Czy wiedzą Państwo, że 20% Europejczyków cierpi na
nietolerancję laktozy? A czy wiedzą Państwo, że 45% tych
osób nie ma pojęcia, co powoduje ich problemy?
Wchłanianie żelaza
Wchłanianie żelaza różni się dla poszczególnych osób. W
zwiazku z tym większość ludzi, aby zachować optymalny
poziom żelaza, musi spożywać go o 30% więcej niż
zalecana norma.

Jak to działa?
Bez wychodzenia z domu. Bez pobierania krwi. Bez igieł. Trzeba tylko potrzeć pałeczką wnętrze policzka!
Testy genetyczne GenePlanet to przyjazne do użytkownika testy ze śliny.
Całą procedurę testu genetycznego można podsumować w 3 prostych krokach:

ZAMÓW

DOSTARCZ PRÓBKĘ

ODKRYJ

Otrzymają Państwo zestaw do poboru
próbki z pałeczką i niezbędnymi
instrukcjami. Cena zawiera wszelkie koszty.
Bez dodatkowych kosztów dla klienta.

Przestrzegając instrukcji dołączonych do zestawu,
proszę potrzeć policzek pałeczką. Następnie należy
zarejestrować pałeczkę przy pomocy kodu paskowego,
dzięki czemu będziemy wiedzieć, do kogo ona należy.
Zarejestrowaną pałeczkę należy odesłać do naszego
laboratorium w kopercie z opłaconą opłatą pocztową.

W wiadomości e-mail dostaniecie
Państwo informację, że wyniki są dostępne
na koncie online. Po zalogowaniu poznają
Państwo swoje DNA.

Bezpieczeństwo
Wszystkie nasze analizy wykonujemy
zgodnie z najwyższymi standardami
i

wytycznymi,

naciskiem

na

ze

Przesłana przez klienta próbka jest oznaczona unikalnym
kodem paskowym.
Wszystkie analizy wykonuje się zgodnie z normami UE,
wymogami i wytycznymi.

szczególnym

bezpieczeństwo

procedur laboratoryjnych i danych.

Próbki analizuje laboratorium akredytowane zgodnie
z normą ISO.
Bezpieczeństwo danych zapewniono zgodnie z normą
ISO 27001.

Odkryj swoje DNA, odkryj siebie!
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