NUTRI

CHECK
Prilagodite
življenjski slog
potrebam
svojega telesa

Ali je mogoče prilagoditi življenjski slog svojim
genom? S prehranskim načrtom in nasveti za boljše
življenje, ki smo jih za vas pripravili na osnovi vašega
genetskega zapisa, je to popolnoma enostavno.
Z analizo NutriCheck dvigujemo kvaliteto življenja.
Inovativen pristop na področju preventivnih storitev
omogoča dvig kakovosti življenja in ohranjanje zdravja.
Rezultati analize temeljijo na znanstvenih odkritjih s
področja nutrigenetike in so prilagojeni za vsakdanjo
uporabo z namenom izboljšanja kakovosti vašega
življenja.
Osebni prehranski nasveti in nasveti o življenjskem
slogu, ki temeljijo na analizi genetskega zapisa, vam
bodo pomagali k aktivnejšemu in bolj zdravemu
življenju.

10 ANALIZ
Učinkovitost vaše presnove:

Katere vitamine potrebuje vaše telo?

PRESNOVA LAKTOZE

PRESNOVA VITAMINA B9

PRESNOVA GLUTENA

PRESNOVA VITAMINA D

PRESNOVA KOFEINA

PRESNOVA VITAMINA E

PRESNOVA ALKOHOLA

PRESNOVA ŽELEZA

“Hrana sodi med dejavnike, ki imajo največji

PRESNOVA KALIJA

vpliv na naše telo in je hkrati dejavnik, na
katerega najlažje vplivamo.”

OBČUTLJIVOST NA SOL

Odkrij svojo DNK, spoznaj sebe!

Vaši osebni rezultati
Rezultate analize s priporočili in
smernicami boste prejeli v obliki
preglednega, individualno prilagojenega
priročnika v elektronski obliki.

PODROBNA RAZLAGA
POSAMEZNEGA PODROČJA
GRAFIČNI IN OPISNI
REZULTAT POSAMEZNIKA
OSEBNA PRIPOROČILA IN
NASVETI

Majhne spremembe za
dolgoročne rezultate
Svojih ciljev pogosto ne dosežemo, ker ne upoštevamo
potreb lastnega telesa – svoje genetske zasnove.
NutriCheck omogoča oseben pristop z upoštevanjem
specifičnih potreb vsakega posameznika.
Absorpcija vitamina D
Učinkovitost absorpcije vitamina D je v veliki meri odvisna
od naših genov. Genetsko izpostavljeni ljudje imajo lahko
ob povsem enaki prehrani in načinu življenja tudi do 50 %
nižji nivo vitamina D.
Laktozna intoleranca
Ali ste vedeli, da ima približno 20 % evropske populacije
določeno stopnjo laktozne intolerance? In da 45 % teh
oseb ne ve, kaj je vzrok njihovih težav?
Absorpcija železa
Absorpcija železa se od osebe do osebe zelo razlikuje,
kar pomeni, da določeni ljudje potrebujejo vsaj 30 %
odstotkov višji dnevni vnos za optimalno delovanje telesa.

Varno in zanesljivo
Vse analize so izvedene v skladu
z najvišjimi strokovnimi standardi

Strankin vzorec je označen z unikatno kodo.

Vse analize so izvedene v skladu s standardi, zahtevami
in smernicami EU.

ter smernicami, s poudarkom
na laboratorijskih postopkih ter
varnosti podatkov.

Vzorci se analizirajo v ISO certificiranem laboratoriju.
Varstvo podatkov je organizirano in vodeno v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter ISO standardi.

Odkrij svojo DNK, spoznaj sebe!
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