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MEGSZÓLÍTÁS

Tisztelt Doe,

Az Ön mintája elemzésre 02/01/2019 dátummal érkezett meg hozzánk a laborba és ezt
követően a legmagasabb ISO 15189 labor-minőségi követelmények szerint került
kiértékelésre. Az eredményeket ezután 2 egymástól független genetikus és molekuláris
biológus hitelesítette. A hitelesítést követően az ön személyes jelentését egyénileg
önnek állítottuk össze. Ezt szeretnénk most önnek a kért formátumban átadni.

Köszönjük bizalmát és bízunk abban, hogy elégedett a szolgáltatásunkkal. Örülünk
kérdéseinek és javaslatainak, hiszen csak együtt vagyunk képesek a szolgáltatásunk
folyamatos fejlesztésén.

Reméljük, hogy az elemzés beteljesítette elvárásait.

Szívélyes üdvözlettel:

  Dr. Daniel Wallerstorfer BSc.
Laborigazgató

  Florian Schneebauer, MSc.
Laborvezető



Metabolizmus elemzés

Személyes elemzés eredménye:
Jane Doe | Születés ideje: 01/04/1983

Megrendelés szám:
DEMO_RR

Ez a jelentés személyes egészségügyi és genetikai adatokat tartalmaz és
ezért bizalmasan kezelendő.
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MIKROTÁPANYAGOK

Mi az anyagcsere?
Az anyagcsere az összes funkció összessége a testben. Ez szabályozza a szervezetben
bekövetkező minden kémiai és fizikai változást, hogy fenntartsa a növekedést és
minden más folyamatot. Sok vitamint, mikrotápanyagot, fehérjét és egyéb összetevőt
táplálnak be, vagy az étrend-kiegészítőket először át kell alakítani. Ezután
kibontakoztathatják hatásukat, és energiával biztosítják a testet. A jól működő
anyagcsere biztosítja az egészséges szívet, a szép bőrt, a gyors idegegeket és az
egészséges súlyt. Másrészről a zavaros anyagcsere számos egészségügyi problémához
vezethet.

Így a funkcionális metabolizmus elengedhetetlen a test számos folyamatához és az ön
általános jólétéhez. A zavarok sokféle módon érezhetők:

➤  Általános kellemetlenség
➤  Csökkenő teljesítmény
➤  Súlyproblémák
➤  Fitness problémák, például: alacsony izomnövekedés
➤  Rossz felépülés edzés után
➤  Alacsony állóképesség, állandó fáradtság
➤  Hát és ízületi fájdalom
➤  Emésztési problémák
➤  A haj, a körmök vagy a bőr problémái
➤  Mentális problémák, mint például: szorongás, téveszmék, hallucinációk

Ez a teszt segít azonosítani ezeket az anyagcsere-gyengeségeket. Meghatározza, hogy a
szervezet képes-e megfelelően átváltani az abszorbeált anyagokat, és így biztosítja a szervezet
számára a megfelelő formát és mennyiséget. Ha ez nem így van, ezek az információk segítenek
a gyengeségek megszüntetésében és a szervezet számára megfelelő mennyiségű tápanyag
biztosításában. Gyakran elégséges lehet az étrend beállítása vagy bizonyos vitaminok,
tápanyagok növelése.

Bár az anyagcsere megfigyelése előnyös azoknak, akik egészséges testet akarnak fenntartani,
vannak olyan személyek, akiknek az ilyen vizsgálat különösen fontos lehet:

➤  A stresszes munkarutinban résztvevő emberek
➤  Emberek, akik fogyni akarnak
➤  Emberek, akik rendszeresen sportolnak

A vizsgált anyagok különböző csoportokra oszthatók:

MIKROTÁPANYAGOK
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Ez a csoport vitaminokat, ásványi anyagokat és nyomelemeket tartalmaz. Ezen mikroelemek
megfelelő ellátása és átalakítása elengedhetetlen a sejtek metabolizmusához,
következésképpen a test teljes alapvető funkciójához.

AMINOSAVAK

Ezek az emberi test alapvető "építőkövei", és fontos szerepet játszanak az izmok
növekedésében és fenntartásában, a hormonegyensúlyban és a sejt- és csontszerkezetben. A
test önmagában nem képes az úgynevezett "nem esszenciális" aminosavakat előállítani, ezért
az étrenden keresztül kell felszívódnia.

FEHÉRJÉK

A fehérjék az izomépítés alapvető építőkövei, és többek között erősítik az immunrendszert.
Amikor ételeket fogyasztanak, feltölthetik és hozzájárulnak a fizikai és mentális
energiaellátáshoz.

EGYÉB METABOLIZMUS KOMPONENSEK

Ez a csoport más fontos energiaforrásokat is tartalmaz, mint például a zsírsavak és a glükóz,
amelyet a szervezet minden életfenntartó funkció fenntartásához igényel.

MÉREGTELENÍTÉS

Az élelmiszerek és egyéb környezeti hatások nemcsak a szervezet számára egészségvédő
anyagokat, hanem a szervezetre káros anyagokat is biztosítanak. A test védelme érdekében
ezeket a mérgező anyagokat átalakítják és kiválasztják, elsősorban a máj, az epehólyag és a
vesék révén. Ezt a létfontosságú folyamatot méregtelenítésnek nevezik.

MIKROBIÓMA

A gyomor-bél traktus egy nagyon bonyolult rendszer és számos különböző baktérium otthona.
A bélben jelenlévő összes mikroorganizmus neve a mikrobióma. A mikrobióma fontos szerepet
játszik az élelmiszer-összetevők hasznosításában, hozzájárul az immunrendszer működéséhez
és szabályozza a különböző anyagok felszívódását a bélnyálkahártyán keresztül.
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mikro-tápanyagok
A mikrotápanyagok elemzése



MIKROTÁPANYAGOK

Mikrotápanyagok áttekintése
Az alábbiakban áttekintjük az összes tesztelt mikroelemet:

Biotin
  
 

  

▲

Karnitin
  
 

  

▲

koenzim Q10
  
 

  

▲

vas
  
 

  

▲

folsav
  
 

  

▲

Liponsav
  
 

  

▲

magnézium
  
 

  

▲

N-acetil-cisztein
  
 

  

▲

Szelén
  
 

  

▲

B1-vitamin
  
 

  

▲

B12 vitamin
  
 

  

▲

B3-vitamin
  
 

  

▲

B5-vitamin
  
 

  

▲

B6 vitamin
  
 

  

▲
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MIKROTÁPANYAGOK

E-vitamin
  
 

  

▲

K-vitamin
  
 

  

▲

króm
  
 

  

▲

cink
  
 

  

▲
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MIKROTÁPANYAGOK

Mikrotápanyag-állapot
Biotin A biotin hozzájárul a bőr, a haj és a köröm egészségéhez. A sejtek

energiatermelésének fontos eleme, és elősegíti a vérsejtek és az
idegszövet növekedését.
  
 NORMÁL

 
ALACSONY

 
HIÁNY

▲

Akció
szükségessége

A mintavételkor nem volt mérsékelt mennyiségű mikrotápanyag.
Növelje a biotin-bevételt 30 µg / nap és B-vitaminokkal.

Karnitin A karnitin támogatja a zsírégetést. Fontos szerepet játszik a szív, az
anyagcsere és a vázizmok tekintetében. Az edzés után a karnitin
elősegíti az izom regenerálódását.
  
 NORMÁL

 
ALACSONY

 
HIÁNY

▲

Akció
szükségessége

A mintavétel időpontjában a mikrotápanyagot megfelelően
szállították. Jelenleg nincs szükség semmilyen műveletre.
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MIKROTÁPANYAGOK

koenzim Q10 A Q10 koenzim egy fontos antioxidáns, amelyet maga a szervezet
állít elő, ugyanakkor az étrenden keresztül is felszívódik. A sejtek
Q10 koenzimet igényelnek az energiatermeléshez.
  
 NORMÁL

 
ALACSONY

 
HIÁNY

▲

Akció
szükségessége

A mintavétel időpontjában a mikrotápanyagot megfelelően
szállították. Jelenleg nincs szükség semmilyen műveletre.

FIGYELEM! Ha a Q10 koenzim sikeresen aktiválódik, hogy
antioxidánssá váljon a szervezetben, nem lehet vérvizsgálattal
meghatározni. Hogy megtudja, meg kell vizsgáltatnia az NQO1-gént.

vas A vas a vér és a hemoglobin fontos összetevője, ami azt jelenti, hogy
az oxigén a testen keresztül történő szállításáért felelős. A vas csak
a napi étrenden keresztül tud felszívódni, mert nem hozható létre a
szervezetben.
  
 NORMÁL

 
ALACSONY

 
HIÁNY

▲

Akció
szükségessége

A mintavétel időpontjában a mikrotápanyagot megfelelően
szállították. Jelenleg nincs szükség semmilyen műveletre.

FIGYELEM! Ez a teszt csak a vashiányt képes kimutatni. Ha a
vaspótlás egészségtelen vagy lehet egészségtelen az ön számára a
jövőben, ez a vérvizsgálat nem határozható meg. A HFE gén
genetikai tesztje többet mondhat.
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MIKROTÁPANYAGOK

folsav A folsav optimalizált bevitele az agy és az idegsejtek erősödéséhez
vezet. A folsav fontos tápanyag az idegsejtek működésének
fenntartásához. Különösen a várandós anyáknak kell figyelniük a
folsavszintet, mivel a hiányosság az embrió fejlődési problémáihoz
vezethet. Az életkor növekedésével a folsav csökkenése a kognitív
teljesítmény romlásához vezethet.
  
 NORMÁL

 
ALACSONY

 
HIÁNY

▲

Akció
szükségessége

A mintavételkor nem volt mérsékelt mennyiségű mikrotápanyag.
Növelje a folsav bevitelét és a B-vitaminokkal való táplálást.

Liponsav Az alfa linolensav egy erős oxidáns és segít a szervezetnek azon
szabadgyökök semlegesítésében, amelyek az anyagcsere során
keletkeznek és láncreakciót válthatnak ki a sejtek pusztítására.
  
 NORMÁL

 
ALACSONY

 
HIÁNY

▲

Akció
szükségessége

A mintavétel időpontjában a mikrotápanyagot megfelelően
szállították. Jelenleg nincs szükség semmilyen műveletre.
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MIKROTÁPANYAGOK

magnézium A magnézium több mint 300 enzim fontos alkotóeleme és ezért
nagy jelentőséggel bír az anyagcsere, izomsejtek és a csontegészség
számára is.
  
 NORMÁL

 
ALACSONY

 
HIÁNY

▲

Akció
szükségessége

A mintavétel időpontjában a mikrotápanyagot megfelelően
szállították. Jelenleg nincs szükség semmilyen műveletre.

N-acetil-cisztein Az acetil-cisztein, mint a liponsav, erős antioxidáns és segít a
szervezetben az anyagcsere által létrehozott szabad gyökök
semlegesítésében, és láncreakciót okozhat a sejtekben.
  
 NORMÁL

 
ALACSONY

 
HIÁNY

▲

Akció
szükségessége

A mintavétel időpontjában a mikrotápanyagot megfelelően
szállították. Jelenleg nincs szükség semmilyen műveletre.
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MIKROTÁPANYAGOK

szelén A szelén számos olyan enzim alkotóeleme, amelyek semlegesítik a
szabadgyököket. Bizonyos genetikai típusoknak több szelénre van
szükségük a szabadgyökökkel szembeni védelemre.
  
 NORMÁL

 
ALACSONY

 
HIÁNY

▲

Akció
szükségessége

A mintavétel időpontjában a mikrotápanyagot megfelelően
szállították. Jelenleg nincs szükség semmilyen műveletre.

FIGYELEM! Ez a vizsgálat képes a normál étrend-szelénhiány
kimutatására. Ha a sejtek több szelént igényelnek a szokásosnál,
csak a GPX-1 gén tesztelésével lehet meghatározni.

B1-vitamin A B1-vitamin fontos szerepet játszik az idegrendszerben, az ideg- és
szívizomszövet fenntartására és növekedésére szolgál. Hiánya a
szénhidrát anyagcsere zavaraihoz vezethet.
  
 NORMÁL

 
ALACSONY

 
HIÁNY

▲

Akció
szükségessége

A mintavétel időpontjában a mikrotápanyagot megfelelően
szállították. Jelenleg nincs szükség semmilyen műveletre.
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MIKROTÁPANYAGOK

B12 vitamin A B12-vitamin optimális bevitele az agy és az idegsejtek
erősödéséhez vezet. A B12-vitamin fontos tápanyag az idegsejtek
működésének fenntartásához.
  
 NORMÁL

 
ALACSONY

 
HIÁNY

▲

Akció
szükségessége

A mintavétel időpontjában a mikrotápanyagot megfelelően
szállították. Jelenleg nincs szükség semmilyen műveletre.

B3-vitamin A B3-vitamin számos metabolikus folyamathoz szükséges. A
B3-vitamin megfelelő bevitele hozzájárul az egészséges
energiacseréhez és az idegrendszerhez. A fáradtság és a kimerültség
ellen is hat.
  
 NORMÁL

 
ALACSONY

 
HIÁNY

▲

Akció
szükségessége

A mintavétel időpontjában a mikrotápanyagot megfelelően
szállították. Jelenleg nincs szükség semmilyen műveletre.
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MIKROTÁPANYAGOK

B5-vitamin A B5-vitamin fontos szerepet játszik a teljes energia-anyagcserében.
A szervezet védelmi rendszerének növelésére is szolgál.
  
 NORMÁL

 
ALACSONY

 
HIÁNY

▲

Akció
szükségessége

A mintavétel időpontjában a mikrotápanyagot megfelelően
szállították. Jelenleg nincs szükség semmilyen műveletre.

B6 vitamin A B6-vitamin az anyagcsere kulcsfontosságú tényezője.
Elengedhetetlen a fehérjék építéséhez és átalakításához, továbbá
fontos tényező az immunrendszer védelme és a test fejlődése
szempontjából.
  
 NORMÁL

 
ALACSONY

 
HIÁNY

▲

Akció
szükségessége

A mintavétel időpontjában a mikrotápanyagot megfelelően
szállították. Jelenleg nincs szükség semmilyen műveletre.
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MIKROTÁPANYAGOK

E-vitamin Az E-vitamin gyökfogóként működik. Az anyagcsere során gyökök
keletkeznek és különböző betegségeket okoznak. Továbbá az E-
vitamin hordozóanyagként szolgál az érrendszeri betegségek, a
cukorbetegség, a gyulladás és az idegbetegségek ellen.
  
 NORMÁL

 
ALACSONY

 
HIÁNY

▲

Akció
szükségessége

A mintavétel időpontjában a mikrotápanyagot megfelelően
szállították. Jelenleg nincs szükség semmilyen műveletre.

FIGYELEM! Ez a vérvizsgálat csak akkor érzékelhető, ha táplálkozási
hiánya van. Annak megállapításához, hogy a szervezetnek nagyobb
mennyiségű tápanyagra van-e szüksége, az oxidatív stresszhez
kapcsolódó génekre van szüksége.

K-vitamin K-vitamin szükséges a véralvadási fehérjék előállításához. K-vitamin
nélkül ezek nem állíthatók elő, emellett hozzájárul a csontok
szilárdságához is.
  
 NORMÁL

 
ALACSONY

 
HIÁNY

▲

Akció
szükségessége

A mintavétel időpontjában a mikrotápanyagot megfelelően
szállították. Jelenleg nincs szükség semmilyen műveletre.
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MIKROTÁPANYAGOK

króm A króm számos területen használható. Pozitív hatással van az
anyagcserére és szabályozza a vércukorszintet. Az energiának
krómra van szüksége, mert cukrot szállít a szervezet sejtjeibe.
  
 NORMÁL

 
ALACSONY

 
HIÁNY

▲

Akció
szükségessége

A mintavétel időpontjában a mikrotápanyagot megfelelően
szállították. Jelenleg nincs szükség semmilyen műveletre.

cink A testnek szüksége van cinkre, hogy megfelelően anyagcseréje a
makrotápanyagokat, megfelelően konstruálja a proteineket,
megfelelő csontok eléréséhez és új DNS előállításához. Számos
protein és enzim esszenciális összetevőjeként a cink létfontosságú
mikortápanyag.
  
 NORMÁL

 
ALACSONY

 
HIÁNY

▲

Akció
szükségessége

A mintavétel időpontjában a mikrotápanyagot megfelelően
szállították. Jelenleg nincs szükség semmilyen műveletre.

FIGYELEM! Ez a vérvizsgálat csak akkor érzékelhető, ha táplálkozási
hiánya van. Annak megállapításához, hogy a szervezetnek nagyobb
mennyiségű tápanyagra van-e szüksége, az oxidatív stresszhez
kapcsolódó génekre van szüksége.
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Aminosavak
Az aminosav egyensúlyának elemzése



AMINOSAVAK

Aminosav áttekintés
Íme az összes vizsgált aminosav áttekintése:

Hisztidin
  
 

  

▲

Leucin
  
 

  

▲

Lizin
  
 

  

▲

metionin
  
 

  

▲

Phenylalanin
  
 

  

▲

Treonin
  
 

  

▲

Triptofán
  
 

  

▲

Tirozin
  
 

  

▲

Valin
  
 

  

▲

Arginin
  
 

  

▲

Proteine
Teljes fehérje bevitel

  
 

  

▲

Fehérje felhasználás
  
 

  

▲
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AMINOSAVAK

Aminosav-egyensúly

Hisztidin A hisztidin egy félig esszenciális aminosav. Ez azt jelenti, hogy a test
csak nagyon kis mennyiségű hisztidint termelhet, az adagot pedig
az étrenden keresztül kell felszívnia. A hisztidinre számos
különböző funkcióhoz van szükség, mint például: sebgyógyulás,
immunrendszer és helyreállítási fázis.
  
 NORMÁL

 
ALACSONY

 
HIÁNY

▲

Akció
szükségessége

A mintavétel időpontjában a mikrotápanyagot megfelelően
szállították. Jelenleg nincs szükség semmilyen műveletre.

Leucin A leucin egy esszenciális aminosav, ami azt jelenti, hogy a leucin
csak élelmiszeren vagy táplálékkiegészítőkön keresztül tud
felszívódni. A leucin fő szerepet játszik az izomépítésben és az
izomromlásban, továbbá védi a májat és elősegíti a zsírégetést.
  
 NORMÁL

 
ALACSONY

 
HIÁNY

▲

Akció
szükségessége

A mintavétel időpontjában a mikrotápanyagot megfelelően
szállították. Jelenleg nincs szükség semmilyen műveletre.
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AMINOSAVAK

Lizin A lizin egy esszenciális aminosav, ami azt jelenti, hogy a szervezet
nem képes előállítani. A lizin elősegíti az immunrendszert és
hozzájárul a kollagén felhalmozódásához, továbbá növeli a
kalciumfelvételt a bélből és a csontokba helyezi.
  
 NORMÁL

 
ALACSONY

 
HIÁNY

▲

Akció
szükségessége

A mintavétel időpontjában a mikrotápanyagot megfelelően
szállították. Jelenleg nincs szükség semmilyen műveletre.

metionin A metionin esszenciális aminosav, és csak az étel fogyasztásával
érhető el. A metionin fő feladata a fehérjeszintézis. A metioninban
található kén szükséges a szövetek felépítéséhez a testben.
  
 NORMÁL

 
ALACSONY

 
HIÁNY

▲

Akció
szükségessége

A mintavétel időpontjában a mikrotápanyagot megfelelően
szállították. Jelenleg nincs szükség semmilyen műveletre.
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AMINOSAVAK

Phenylalanin A fenilalanin esszenciális aminosav, és maga a szervezet nem képes
előállítani. Serkenti és energiát ad az agynak.
  
 NORMÁL

 
ALACSONY

 
HIÁNY

▲

Akció
szükségessége

A mintavétel időpontjában a mikrotápanyagot megfelelően
szállították. Jelenleg nincs szükség semmilyen műveletre.

Treonin A treonin energiatermeléshez használ. Edzés közben a test nagyobb
mennyiségű treonint igényel. Fontos az egészséges immunrendszer
és az egészséges nyálkahártyák számára is.
  
 NORMÁL

 
ALACSONY

 
HIÁNY

▲

Akció
szükségessége

A mintavétel időpontjában a mikrotápanyagot megfelelően
szállították. Jelenleg nincs szükség semmilyen műveletre.
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AMINOSAVAK

Triptofán A triptofán esszenciális aminosav, és lenyeléssel teljesen fel kell
szívódnia a szervezetbe. A triptofán hangulatot fokozó, nyugtató és
nyugtató hatású.
  
 NORMÁL

 
ALACSONY

 
HIÁNY

▲

Akció
szükségessége

A mintavétel időpontjában a mikrotápanyagot megfelelően
szállították. Jelenleg nincs szükség semmilyen műveletre.

Tirozin A tirozin egy nem esszenciális aminosav, és a test önmagában is
elegendő mennyiségben termeli. A stressz megnövekedett igényt
(stressz, mentális stressz, fizikai munka) eredményez. Egy másik
fontos feladat a pajzsmirigyhormon előállítása.
  
 NORMÁL

 
ALACSONY

 
HIÁNY

▲

Akció
szükségessége

A mintavétel időpontjában a mikrotápanyagot megfelelően
szállították. Jelenleg nincs szükség semmilyen műveletre.
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AMINOSAVAK

Valin A valin nem képződik a szervezetben, és ezért az egyik esszenciális
aminosav. Fő feladata az idegek és az izmok építése és erősítése. A
valin a fizikai stressz során is elősegíti az energia termelést.
  
 NORMÁL

 
ALACSONY

 
HIÁNY

▲

Akció
szükségessége

A mintavétel időpontjában a mikrotápanyagot megfelelően
szállították. Jelenleg nincs szükség semmilyen műveletre.

Arginin Az arginin egy félig esszenciális aminosav. Ez azt jelenti, hogy a
szervezetnek csak bizonyos időszakokban van szüksége argininre,
például növekedés vagy súlyos sérülés után. Az arginin bevitele
megnövekedett véredényeket eredményez, amelyek segítenek a
plakk ellen. Az arginin szintén befolyásolja hormonunkat és
immunrendszerünket.
  
 NORMÁL

 
ALACSONY

 
HIÁNY

▲

Akció
szükségessége

A mintavétel időpontjában a mikrotápanyagot megfelelően
szállították. Jelenleg nincs szükség semmilyen műveletre.

 

 

 

 

 

 

 

DEMO_RR Oldal 25 / 66



AMINOSAVAK

Fehérjék
Teljes fehérje
bevitel

A megfelelő fehérje bevitel azért fontos, mert a mellékelt
aminosavak lehetővé teszik a szervezet számára, hogy saját
fehérjéket termeljen. Továbbá az elegendő fehérje bevitel
befolyásolja az izom szerkezetét.
  
 NORMÁL

 
ALACSONY

 
HIÁNY

▲

Akció
szükségessége

Ezen eredmények alapján elegendő a fehérje bevitel.

Fehérje
felhasználás

A fehérjehasznosítás a fehérjék termelésének és lebontásának
arányát írja le. Ez az arány általában kiegyensúlyozott. A
fehérjehasznosítás nagy része a bélnyálkahártya sejtjeinek
megújulását és az izom metabolizmusát szolgálja.
  
 NORMÁL

  
FAST

▲

Akció
szükségessége

A fehérje forgalma elegendő, és nem szakítja meg a fehérjét
(különösen az izomtömeget), mint ami normális lenne.
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anyagcsere
Az anyagcsere-problémák elemzése és megelőzése



ANYAGCSERE

Anyagcsere áttekintése
Az alábbiakban áttekintjük az összes vizsgált metabolikus funkciót:

Glükóz anyagcsere
  
 

  

▲

Szénhidrát anyagcsere
  
 

  

▲

Mitokondriumok
  
 

  

▲

Vesekövek
  
 

  

▲

Omega anyagcsere
  
 

  

▲
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ANYAGCSERE

Anyagcsere teszt
Omega
anyagcsere

Az omega-metabolizmus a zsírsav-degradáció egyik változata. Ez
csak egy kisebb része a zsírsav-degradációnak, de korlátozott fő
gradáció esetén fontos lehet.
  
 NORMÁL

 
KORLÁTOZOTT

 
HIÁNY

▲

Akció
szükségessége

Az Omega anyagcsere rendesen működik, nincs szükség
intézkedésre.

Glükóz
anyagcsere

A glükóz a szervezet legfontosabb szénhidrátja. Alacsony
szénhidrát- és alacsony kalóriatartalmú étrend esetén általában
alacsony a glükóz anyagcsere.
  
 NORMÁL

 
KORLÁTOZOTT

 
HIÁNY

▲

Akció
szükségessége

A glükóz anyagcsere normálisan működik, nincs szükség
intézkedésre.
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ANYAGCSERE

Szénhidrát
anyagcsere

A szénhidrátok fontos energiaforrás. A szénhidrát-anyagcsere
magában foglalja a szénhidrát-extrakció, a szállítás és a bontás
összes folyamatát.
  
 NORMÁL

 
KORLÁTOZOTT

 
HIÁNY

▲

Akció
szükségessége

A szénhidrát anyagcsere normálisan működik, nincs szükség
beavatkozásra.

Mitokondriumok A mitokondriumok az egyes sejtek erőművei. A mitokondriumok
meghibásodása a celluláris energiatermelés meghibásodásához
vezet.
  
 NORMÁL

 
KORLÁTOZOTT

 
HIÁNY

▲

Akció
szükségessége

A mitokondriumok megfelelően működnek. Nincs szükség
beavatkozásra.
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ANYAGCSERE

Vesekövek A vesekövek kisméretű kristályos lerakódások, amelyek a vese-
csatornában, a vese-medencében vagy a húgyutakban képződnek. A
legtöbb esetben az elégtelen folyadékbevitel okozza.
  
 NORMÁL

  
FOKOZOTT

▲

Akció
szükségessége

Eredményeink szerint enyhén megnövekedett kockázata van a
vesekövek kialakulásának. A kiegyensúlyozott étrend megtartása és
a folyadék napi bevitelének növelése ajánlott.
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Méregtelenítés
A méregtelenítési profiljának állapota



MÉREGTELENÍTÉS

Méregtelenítő profil
Ammónia Ammónia keletkezik az aminosavak lebomlása során. A májban

karbamiddá alakul át, majd a vesén keresztül válik ki. Az ammónia
nagyon erős neurotoxin, és méregtelenítési zavarok esetén is halált
okozhat.
  
 NORMÁL

 
KORLÁTOZOTT

 
HIÁNY

▲

Akció
szükségessége

Az ammónia méregtelenítése csökken. Javasoljuk a B3-vitamin és a
B6-vitamin kiegészítést.

Nehézfémek A testben nehézfémek, például ólom, kadmium, nikkel vagy higany
is lehet. A testünk egyre gyakrabban érintkezik e mérgező fémekkel.
Ezek károsíthatják a májat, a veséket, a beleket és gyengíthetik az
immunrendszert.
  
 NORMÁL

 
KORLÁTOZOTT

 
HIÁNY

▲

Akció
szükségessége

A nehézfém-méregtelenítés megfelelően működik. Nincs szükség
semmilyen intézkedésre.
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szabadgyökök A sejtekben történő energiaátalakítás során úgy nevezett
szabadgyökök keletkeznek. Ezek apró agresszív anyagok, amelyek
láncreakció formájában pusztítják a környezetüket és ezért a
testnek minél előbb kell semlegesítenie őket. Amennyiben ezeknek
a komponenseknek a keletkezése és semlegesítése közötti
egyensúly felborul, oxidatív stresszről beszélünk, ami többek között
egyike a test és bőr öregedésének.
  
 NORMÁL

 
KORLÁTOZOTT

 
HIÁNY

▲

Akció
szükségessége

Ez a szabad gyökök semlegesítésének egyik módja (GST-függő)
megfelelően működik.

FIGYELEM! Vannak más szabad gyökök semlegesítési útvonalai is,
amelyeket ez a vizsgálat nem mér. Az SOD2 és a GPX-1 genetikai
vizsgálata több betekintést adna.

Máj A máj a detoxikáció kulcseleme. Biztosítja, hogy a mérgező anyagok
ártalmatlanok és biztonságosan kiküszöbölhetők legyenek. Minden,
a gyomor-bélrendszeren keresztül felszívódó anyagot a máj
inaktiválja.
  
 NORMÁL

 
KORLÁTOZOTT

 
HIÁNY

▲

Akció
szükségessége

A máj méregtelenítése normálisan működik. Nincs szükség
cselekvésre.
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Mikrobióma
A jó és rossz bélbaktériumok elemzése.



MIKROBIÓMA

Mikrobióma áttekintés
Ez az oldal áttekintést nyújt az összes vizsgált mikrobiómiás zavarról.

Bakteriális növekedés
  
 

  

▲

A klosztridia növekszik
  
 

  

▲

Bél dysbiosis
  
 

  

▲

Bél permeabilitás
  
 

  

▲

Bél malabszorpció
  
 

  

▲

Élesztő- és gombás fertőzések
  
 

  

▲
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MIKROBIÓMA

A mikrobiómára tesztelt rendellenességei:
Bakteriális
növekedés

A bakteriális kolonizáció akkor történik, amikor a vékonybél a
vastagbél baktériumait átveszi. A fő tünetek közé tartozik a
hasmenés és a fájdalmas, tágult has.
  
 NORMÁL

  
FOKOZOTT

▲

Akció
szükségessége

Nincs bakteriális túltermelés, és a vastagbélbaktériumok nem
mozdultak fel a vékonybélbe. Nincs szükség semmilyen
intézkedésre.

A klosztridia
növekszik

A klosztridia számos betegséget okozhat, és gyorsan nőhet, ha az
antibiotikumok gyengítik a mikrobiómát.
  
 NORMÁL

  
FOKOZOTT

▲

Akció
szükségessége

Nincs mutatható ki túlzott klosztridia baktériumnövekedés. Nincs
szükség intézkedésre.
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MIKROBIÓMA

Bél dysbiosis Ha a jó és a beteg baktériumok egyensúlya a bélben
szabályozatlanná válik, dysbiosisról beszélünk. A gyógyszeres
kezelés, a táplálkozási hiányosságok vagy a krónikus gyulladás, a
bélnyálkahártya irritációját okozhatja.
  
 NORMÁL

  
ERŐS

▲

Akció
szükségessége

A jó és a rossz baktériumok közötti egyensúly a bélben enyhén esik.
Javasoljuk, hogy a következő 3 hétben a pre- és probiotikumos
kezelést és B-vitaminokkal való támogatást. Győződjön meg róla,
hogy megfelelően hidratálódik.

Bél permeabilitás Az intestinalis permeabilitás kifejezés a bél nyálkahártya
permeabilitását jelenti. A bél szivárgása lehetővé teszi, hogy az
emésztettlen élelmiszer-összetevők belépjenek a véráramba, és
ezáltal az élelmiszer-intoleranciához vezethetnek.
  
 NORMÁL

  
ERŐS

▲

Akció
szükségessége

Eredményeink szerint nem szenved "szivárgó bél", és így nem
kerülnek élelmiszer-részecskék a véráramba. Nincs szükség
semmilyen intézkedésre.
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MIKROBIÓMA

Bél malabszorpció Ha a bél nem képes megfelelően emészteni és reabszorbálni a
tápanyagokat, létezik egy reszorpciós rendellenesség. Ez
hiányossági tünetekhez vezethet, mivel a szervezet nem képes
elegendő mennyiségű ásványi anyagot és vitaminokat felszívni.
  
 NORMÁL

  
HIÁNY

▲

Akció
szükségessége

A bélrendszer hatékonyan elnyeli a tápanyagokat. Nincs szükség
intézkedésre.

Élesztő- és
gombás
fertőzések

Ha túl kevés egészséges bélbaktérium van jelen, a bélben lévő
élesztőgomba szaporodhat. Ebben az esetben egy
élesztőfertőzésről beszélünk. Ennek eredményeképpen fokozódik a
bélgáz a bélben, ami súlyos fájdalmat és puffadt gyomrot
eredményezhet. A tartós fertőzés károsítja a májat.
  
 NORMÁL

  
ERŐS

▲

Akció
szükségessége

A bélben lévő baktériumok hatékonyan megakadályozzák a káros
gombásodás növekedését, ezért nem szükséges semmilyen
intézkedés.
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TUDOMÁNY
Ez a fejezet bemutatja a teszt tudományos hátterét.



MIKROTÁPANYAGOK

Irodalmi forrás
Minden eredményünk és eljárásunk a tudomány legújabb állásán alapul és
optimálisan igazodik a törvényes előírásokhoz.
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Ebben a fejezetben további hasznos információkat talál



-

NutriMe Complete
Működése

Minden ember különbözik és a több mint 50 gén elemzése, több mint 700 trillió
különböző genetikai profilt eredményez, amelyek közül csak egy egyezik az önével.
Ezek a profilok más erősségeket és gyengéket takarnak és más-más arányban igénylik a
mikrótápanyagellátást.

NutriMe Complete - A genetikailag személyre szabott mikrotápanyag-keverék célja, hogy a
velünk született genetikai erősségeinket és az örökölt genetikai gyengeségeinket a megfelelő
szintre kalibrálja. Használja az Ön személyre szabott mikrotápanyag-keverékét, hogy
szervezetét ellássa a megfelelő tápanyagokkal.

Mikrotranszporterek - Optimális felszívódás a szervezetben

A vitaminok és ásványi anyagok a feldolgozásuk során kis golyócskákba kerülnek, úgynevezett
mikrotranszporterekbe. Ez az eljárás lehetővé teszi a különböző mennyiségű ásványi anyagok
egyszerű csomagolását egyes mikrotranszporterekbe. Egyeseknél a kész keverék több C-
vitamin tartalmú mikrotranszportert tartalmaz, míg másoknál magasabb a kálcium tartalmú
mikrotranszporterek száma. Így a célzott keverés segítségével gyorsan és pontosan
elkészíthető bármely tetszőleges mikrotápanyag recept. Ezen felül a mikrotápanyagok a
mikrotranszporterek által alkotott kemény csomagolásnak köszönhetően védettebbek az
oxigén ellen, ami kedvez a szavatosságuknak az oldott mikrotápanyagokkal szemben.

Kérjük, vegye figyelembe: annak érdekében, hogy létrehozzuk az Ön személyre szabott mikrotápanyag keverékét az Ön genetikai profilja alapján,
először szükségünk van az adott gének genetikailag történő tesztelésére. Amennyiben az Ön DNS-mintáját nem kértük el a rendelés időpontjakor, és
nincs a birtokunkban az Ön genetikai eredménye a kiegészítéshez, akkor jogunkban áll, hogy a saját költségünkön elemezzük a géneket, a
megrendelés teljesítése érdekében. A megrendeléssel hozzájárul ehhez a lehetőséghez.

-



-

-

NutriMe Complete
Az Ön szervezetének szükséges

mikrotápanyag keveréke!

Reggelente csak vegye be ezt a személyre szabott táplálékkiegészítő-keveréket, hogy
egész napon át az ön genetikájának megfelelő arányban legyen ellátva
mikrotápanyagokkal.

Rendeljen most!

...az ön kapcsolatától

ugyfelszolgalat@genteszt.hu
+36 70 984 9001

...online:

www.genkozmetikumok.hu

Az ön receptkódja

DEMO_RR



-

Optimalizált felszívódás a szervezetben
A mikrotápanyagok megfelelő felszívódása a szervezetben egy összetett témakör,
mivel számos anyag egymás felszívódását gátolja. Ezért kiemelkedő fontosságú, hogy
hogyan, hol és milyen sebességgel kerülnek a mikrotápanyagok az bélrendszerbe.

Standard mikrotápanyagok:
Egymás felszívódását gátolják

Bizonyos mikrotápanyagok felszívódási
blokádja

Bizonyos mikrotápanyagok ugyanazon
csatornákon/folyamatokon keresztül
szívódnak fel a szervezetben. Jó példa erre a
kalcium és a cink esete. Amennyiben egy
zselatin kapszulában kalcium/cink keverék
kerül bevitelre, mindkét anyag együtt
szabadul fel az emésztőrendszerben. A
bélnyálkahártya ekkor a jellemzően nagyobb
adagokban jelenlévő kalciumot kezdi, egy
korlátozott számban rendelkezésre álló
kalciumcsatornán keresztül felvenni. A cink,
amely ugyancsak ezeken a csatornákon
keresztül szívódna fel, viszont sok esetben
többnyire a bélben marad, míg onnan aztán
felhasználás nélkül távozik. Ezért bizonyos
mikrotápanyagokat nem lehet együttes
formában bevinni. Érdemes tehát odafigyelni
az olyan pezsgőtablettákra és
zselatinkapszulákra, amelyek együttesen
tartalmaznak kalciumot és cinket.

NutriMe Complete - Optimalizált
felszívódási tulajdonságok

Térben elválasztott felszabadítás a
hatékonyabb felszívódás érdekében

A mikro-transzporterek úgy készülnek, hogy
az egymást blokkoló vagy semlegesítő
anyagok nem kerülnek egy golyócskába. Így
például a kalcium és cink a bélrendszer két
különböző szakaszán kerül felszabadításra.
Ennek az eljárásnak köszönhetően ezek a
mikrotápanyagok mindegyike távol más,
egymást blokkoló mikrotápanyagoktól
szívódik fel. Továbbá a folyamatos, de
alacsony mennyiségű felszívódásnak
köszönhetően az anyagcsere-mechanizmusok
is kevésbé terhelődnek, ami ellenkező
esetben csak az egyik mikrotápanyag
felvételéhez vezetne.

-



-

NutriMe Complete - Minden mikrotápanyag optimalizált felszívódása

 Mikrotranszporterek - Optimális felszívódás a szervezetben

Az is ismert, hogy egyes tápanyagok elősegítik egymás felszívódását, mert ugyanabból a mikro-
transzporterből szabadulnak fel, és ez növeli a mikrotápanyagok felszívódását; ez a helyzet
ismert a D-vitamin és a kalcium esetében is.

Bizonyos zsírban oldódó vitaminok esetén, például az E-vitamin, zsírszállító hordózókra van
szükség annak érdekében, hogy a szervezetben fel tudjanak szívódni. Éppen ezért tanácsos az
E-vitamint tartalmazó készítmények valamilyen zsírtartalmú étellel való bevitele. Ilyenkor az E-
vitamin feloldódik az ételben található zsírokban és fel tud oldódni a szervezetben. Ezek a
hordozók az E-vitamint órákig is el tudják tárolni, addig, ameddig nem érintkeznek zsírokkal,
vagyis a vitamin fel tud szívódni. Étkezés előtt az Omega 3-zsírsavak vagy a fitoszterolok
feloldódása kisebb mértékben történik.
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NutriMe Complete - Megfelelő ellátás egész
napra
A helytelen adagolás a mikrotápanyagok esetében hamar vezethet a szervezet alul
ellátottságához. Ezért a mikrotápanyag készítmények esetében mindig ajánlott
ügyelni arra, hogy hogyan és milyen ütemben szívódnak fel a szervezetben.

Standard vitaminok:
Túl hamar kerül lebontásra a
szervezetben

Gyors C vitamin lebontás a hagyományos
terméknél

A bevételt követően a test C-
vitamin tartalma gyorsan
csökken

OPTIMÁLIS SZINT

Órákkal a bevétel után

A legtöbb mikrotápanyag készítmény vízben
azonnal oldódik és így az
emésztőrendszerben is egyből felszívódnak
és bekerülnek a véráramba. Ennek van néhány
meghatározó hátránya: a C-vitamin hamar
eltávolodik a szervezetből; 30 perces felezési
idővel a szervezet félóránként veszíti el a
vérben lévő C-vitamin felét. Az egyszerre
bevitt napi 80 miligrammos mennyiségből
már 2 órával később csak kb. 5 mg marad.
További 2 óra eltelte után a C-vitamin szint
kevesebb mint 1 mg-re esik vissza, ami a
hatékony szint alatt van.

NutriMe Complete - Tartós ellátás

ábra: Folyamatos ellátás a
mikrotranszportereknek köszönhetően

A C-vitamin folyamatosan és
kis adagokban kerül a
szervezetbe

OPTIMÁLIS SZINT

Órákkal a bevétel után

Mivel a szervezet tehát nagyon hamar
lebontja a C-vitamint, fontos a kis
mennyiségekkel, de folyamatos ellátás. A
mikrotranszportereket ezért úgy
fejlesztették ki, hogy a bennük lévő
vitaminokat és ásványi anyagokat egész
napra elosztva adják le a szervezetnek.
Ezáltal a szervezet, bár hamar lebontja a C-
vitamint, folyamatosan el van látva az
optimális vitamin mennyiséggel.
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NutriMe Complete - Egy életre szóló termék,
amely mindig a tudomány aktuális állását
követi
A tudomány területén napról-napra újabb és újabb eredmények születnek a genetika, a
betegségmegelőzés és a mikrotápanyagok témájában. A személyre szabott mikrotápanyag-
keverék egy életre szóló készítmény, így képesek vagyunk a keveréket a mindenkori
körülményekhez igazítani, például az évek előrehaladtához vagy az új étrendekhez. Éppen
ezért az egyedi mikrotápanyag szintek megváltozhatnak, így biztosan illeszkednek majd az Ön
új körülményeihez. A mikro-tápanyag-keverék az Ön génjei szerint összeállított készítmény,
amely mindig a tudomány jelenlegi állásához van igazítva.

A termék különböző elemzéseken alapul
A portfóliónkban szereplő különböző elemzések befolyásolhatják az ön személyre szabott
készítményének elkészítését, így tehát nem számít, hogy ön kért-e már analízist példul az
egészséges étkezéshez vagy a sporttevékenységeihez, vagy akár a szoptatáshoz. Minden
elérhető elemzésünk integrálható, extra költségek nélkül.
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NutriMe Complete - Legjobb minőségű
nyersanyagok
A személyre szabott kiegészítők különböző nyersanyagokból állnak, amelyeket a
legmagasabb minőségi előírások szerint választanak ki és dolgoznak fel. Kivételes
figyelmet szentelnek a biohasznosíthatóságra (vagyis figyelembe veszik, hogy milyen
gyorsan és hatékonyan zajlik a mikrotápanyagok felszívódása), beleértve a tisztaságot
és az egyén kompatibilitását.

Biológiai vagy gyógyszeripari források?

A vitaminok és az ásványi anyagok különböző forrásból nyerhetőek, egyrészt a kémai
reakciókból, melyek vitamint tartalmaznak, az ásványi anyagokat és sókat tartalmazó
gyógyszertári készítményekből, másrészt pedig a természetes biológiai forrásokból. Például
növényekből, amelyek a mikrotápanyagok magas koncentrációban megtermelik. Az így kapott
termék egy vitaminokban gazdag anyag lesz. A gyógyszertárilag előállított vitamonik számos
előnnyel és hátránnyal is rendelkeznek. Például sokkal több vitamint tartalmaznak, mint
amennyit a szervezet képes befogadni, ezáltal pedig csökken a tabletta hatékonysága,
szemben a természetesen fellelhető tápanyagokkal. Tiszta vitaminokként vannak előállítva,
így lehetővé teszik a pontos és egyszerű adagolást. Ez azt jelenti, hogy a szintetikus
tápanyagok mennyisége kevesebb, mint a biológiai forrásoké.

A biológiai mikrotápanyagok előnye a gyors felszívódás. A szervezet jobban tolerálja ezeket és
biológiai eredetük miatt természetes alternatívaként tekinthetőek. Hátrány azonban, hogy a
nagyon koncentrált kivonatok is csak kis mennyiségben tartalmazzák az adott vitamint. Ennek
okán nagyobb mennyiségre van szükségünk ahhoz, hogy a szervezet hozzá tudjon jutni a
szükséges vitaminhoz. A tabletta mérete így sokkal nagyobb, kiváltképp, ha többféle vitaminra
és ásványi anyagra van szükség

Az ön személyre szabott mikrotápanyag készítménye ebből a két forrásból építkezik és így lesz
belőle egy termék, amelynek nagy része (körülbelül 80%-a) természetes eredetű forrás. Ez
eredményezi a jobb felhasználhatóságot. A hátránya sajnos pedig, hogy nagy dózisban, napi
szinten kell bevinni a szervezetbe. Néhány gyógyszerészetileg előállított vitamint és ásványi
anyagot is felhasználnak a készítményben (a teljes összetevők kb. 20%-át ezek teszik ki). Így
tehát az Ön személyre szabott mikrotápanyag-készítménye mind a két tápanyagforrást
biztosítja.
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Tengeri magnézium mint rendelkezésre álló bio alternatíva

A készítményben található magnéziumot tiszta tengervízből nyerik ki, nem pedig kémiailag
előállított magnéziumsókból. Így sokkal jobban hasznosítható a szervezet számára és mentes
a káros anyagoktól.
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A személyes mikrotápanyag keverék hatása
Az ön mikrotápanyag keveréke számos olyan fontos vitaminból, ásványi anyagból és
nyomelemből tevődik össze, amelyek különböző funkciókat irányítanak a testben. Az
ön génelemzése alapján ezeknek az anyagoknak egy részét fontosabbnak vagy kevésbé
fontosnak értékeljük az ön egészsége számára, és ez alapján végezzük a termék
adagolását.

Itt találja a hatások teljes listáját, amelyeket a tudomány mai állása szerint várhat a
keverékétől:

vas
➤  hozzájárul a normál kognitív működéshez
➤  hozzájárul a normál energia anyagcseréhez
➤  hozzájárul a normál vörösvértest és hemoglobin képződéshez
➤  hozzájárul a normál oxigénszállításhoz a szervezetben
➤  hozzájárul a normál immunrendszer működéshez
➤  hozzájárul az álmosság-érzet és fáradtság csökkentéséhez 
➤  szerepe van a sejtosztódásban

folsav
➤  hozzájárul az anyai szövetek növekedéséhez a terhesség idején
➤  hozzájárul a normál aminosav-szintézishez
➤  hozzájárul a normál vérképződéshez
➤  hozzájárul a normál homocisztein-anyagcseréhez
➤  hozzájárul a normál mentális működéshez
➤  hozzájárul a normál immunrendszer működéshez
➤  hozzájárul az álmosság érzet és fáradtság
➤  csökkenéséhez
➤  szerepe van a sejtosztódásban

kalcium
➤  hozzájárul a normál energia anyagcseréhez
➤  hozzájárul a normál izomműködéshez
➤  hozzájárul a normál jelátvitelhez az idegsejtek között
➤  hozzájárul az emésztő enzimek normál működéséhez
➤  hozzájárul a normál véralvadáshoz
➤  szerepe van a sejtosztódásban és specializálódásban
➤  szükséges a normál csontok fenntartásához
➤  szükséges a normál fogak fenntartásához

réz
➤  hozzájárul a normál kötőszövet megőrzéséhez
➤  hozzájárul a normál energia anyagcseréhez
➤  hozzájárul a normál idegrendszer működéshez
➤  hozzájárul a normál hajpigmentációhoz
➤  hozzájárul a normál vasszállításhoz a szervezetben
➤  hozzájárul a normál bőrpigmentáció megőrzéséhez
➤  hozzájárul a normál immunrendszer működéséhez
➤  hozzájárul a sejtek oxidatív stressztől való védelméhez

magnézium
➤  hozzájárul az álmosság érzet és fáradtság
➤  csökkentéséhez
➤  szerepe van a sejtosztódás során
➤  hozzájárul az elektrolit egyensúlyhoz
➤  hozzájárul a normál fogak fenntartásához
➤  hozzájárul a normál energia anyagcseréhez
➤  hozzájárul a normál csontok fenntartásához
➤  hozzájárul a normál idegrendszer működés éhez
➤  hozzájárul a normál izomműködéshez
➤  hozzájárul a normál fehérje szintézishez
➤  hozzájárul a normál mentális működéshez

mangán
➤  hozzájárul a normál energia anyagcseréhez
➤  hozzájárul a normál csontok megőrzéséhez
➤  hozzájárul a normál kötőszövet képződéshez
➤  hozzájárul a sejtek oxidatív stressztől való védelméhez

fitoszterol
➤  hozzájárulnak a normál koleszterinszint fenntartásához a
vérben

szelén
➤  hozzájárul a normál spermaképződéshez
➤  hozzájárul a normál hajmegőrzéshez
➤  hozzájárul a normál köröm megőrzéséhez
➤  hozzájárul a normál immunrendszer működéshez
➤  hozzájárul a normál pajzsmirigy működéséhez
➤  hozzájárul a sejtek oxidatív stressztől való védelméhez

A-vitamin
➤  hozzájárul a normál vas anyagcseréhez
➤  hozzájárul a normál nyálkahártyák megőrzéséhez
➤  hozzájárul a normál bőr megőrzéséhez
➤  hozzájárul a normál látóképesség megőrzéséhez
➤  hozzájárul a normál immunrendszer működéséhez
➤  szerepe van a sejtspecializálódásnál

B12 vitamin
➤  hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez 
➤  hozzájárul a normál idegrendszer működéséhez 
➤  hozzájárul a normál homocisztein-anyagcseréhez 
➤  hozzájárul a normál mentális működéshez 
➤  hozzájárul a normál vörösvértest képződéshez 
➤  hozzájárul a normál az immunrendszer 
➤  működéshez 
➤  hozzájárul az álmosság érzet és fáradtság 
➤  csökkenéséhez 
➤  szerepe van a sejtosztódásban
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B2-vitamin
➤  hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez
➤  hozzájárul az álmosság érzet és fáradtság csökkentéséhez
➤  hozzájárul a normál idegrendszer működéshez
➤  hozzájárul a normál nyálkahártya fenntartáshoz
➤  hozzájárul a normál vörösvértest fenntartáshoz
➤  hozzájárul a normál bőr fenntartáshoz
➤  hozzájárul a normál látóképesség fenntartáshoz
➤  hozzájárul a normál vas anyagcseréhez
➤  hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez

B6 vitamin
➤  hozzájárul a normál cisztein-szintézishez
➤  hozzájárul a hormon tevékenység szabályozásához
➤  hozzájárul a normál energia anyagcseréhez
➤  hozzájárul az álmosság és fáradtság csökkentéséhez
➤  hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez
➤  hozzájárul a normál homocisztein anyagcseréhez
➤  hozzájárul a normál fehérje- és glikogén anyagcseréhez
➤  hozzájárul a normál pszichés működéshez
➤  hozzájárul a normál vörösvértest képződéshez
➤  hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez

C-vitamin
➤  hozzájárul a normál kollagén képződéshez, ami szükséges a
véredények normál
➤  működéséhez
➤  A C-vitamin fokozza a vasfelvételt
➤  hozzájárul a normál kollagén képződéshez, ami szükséges a
normál csontképződéshez
➤  hozzájárul az E-vitamin csökkentett változatának
regenerálódásához
➤  hozzájárul az álmosság-érzet és fáradtság csökkentéséhez
➤  hozzájárul a normál immunrendszer működéshez, intenzív testi
igénybevétel során és után
➤  hozzájárul a sejtek oxidatív stressztől való védelméhez
➤  hozzájárul a normál kollagén képződéshez, ami szükséges a
fogíny normál
➤  működéséhez
➤  hozzájárul a normál immunrendszer működéshez
➤  hozzájárul a normál kollagén képződéshez, ami szükséges a bőr
normál
➤  működéséhez
➤  hozzájárul a normál mentális működéshez
➤  hozzájárul a normál kollagén képződéshez, ami szükséges a
fogak normál
➤  működéséhez
➤  hozzájárul a normál idegrendszer működéshez
➤  hozzájárul a normál energia-anyagcsere működéshez

D3-vitamin
➤  hozzájárul a normál kalcium és foszfor felvételhez,
➤  felhasználáshoz
➤  hozzájárul a normál vérben lévő kalcium szinthez
➤  hozzájárul a normál csontok fenntartásához
➤  hozzájárul a normál izomműködés fenntartásához
➤  hozzájárul a normál fogak fenntartásához
➤  hozzájárul a normál immunrendszer működéséhez
➤  szerepe van a sejtosztódás során

E-vitamin: D/DL-alfa-tokoferol
➤  hozzájárul a sejtek, oxidatív stressztől való védelméhez

cink
➤  hozzájárul a normál sav-bázis anyagcseréhez 
➤  szerepe van a sejtosztódás során 
➤  hozzájárul a normál szénhidrát anyagcseréhez 
➤  hozzájárul a sejtek oxidatív stressztől való védelméhez 
➤  hozzájárul a normál kognitív működéshez 
➤  hozzájárul a normál idegrendszer működéshez 
➤  hozzájárul a normál DNS szintézishez 
➤  hozzájárul a normál látóképesség fenntartásához 
➤  hozzájárul a normál termékenységhez és szaporodáshoz 
➤  hozzájárul a makrotápanyagok normál anyagcseréjéhez 
➤  hozzájárul a normál bőr megőrzéséhez 
➤  hozzájárul a normál vérben lévő tesztoszteron szint
megőrzéséhez 
➤  hozzájárul a normál zsíranyagcseréhez 
➤  hozzájárul a normál körmök megőrzéséhez 
➤  hozzájárul a normál A-vitamin anyagcseréhez 
➤  hozzájárul a normál haj megőrzéséhez 
➤  hozzájárul a normál fehérje szintézis megőrzéséhez 
➤  hozzájárul a normál csont megőrzéséhez

Infó: az Európai Unióban a mikrotápanyagok hatásával kapcsolatos kijelentések szigorú szabályozásnak
vannak kitéve és specifikusan kerülnek engedélyezésre. Ez a lista tartalmazza ennek a terméknek a
megbízható hatásígéreteit. Tanulmányokból származó egyéb hatások az EU szerint még nem rendelkeznek
kielégítő tudományos megerősítéssel és EZÉRT NEM kerülnek felsorolásra ennél a terméknél. Ennek a
terméknek a hatása kizárólag erre a listára korlátozódik. Ennek a elemzéseredménynek semmilyen más
szempontja nem indikálja a termék hatását és semmilyen formában nem színleli, hogy bizonyos génelemzés
eredmények további gyógyhatásokat eredményez ezen a listán felül.
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Az ön napi mikrotápanyag szükséglete
Mikrotápanyag RDA Az ön

szükséglete
egység

Alfa liponsav N/A 104 mg

Kalcium 800 726 mg

Koenzim Q10 N/A 56 mg

Réz 1 1.02 mg

Folsav 200 294 µg

Vas 14 21.1 mg

Lutein N/A 3.9 mg

Magnézium 375 237 mg

Mangán 2 2.9 mg

metil-szulfonil metán N/A 229 mg

Fitoszterol N/A 318 mg

Szelén 55 81 µg

A-vitamin 800 1225 µg

B12-vitamin 2.5 3.7 µg

B2-vitamin 1.4 2 mg

B6-vitamin 1.4 2.1 mg

C-vitamin 80 110 mg

D3-vitamin 5 7.5 µg

E-vitamin 12 17.7 mg

Cink 10 14.4 mg

A vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek RDA értékei, általánosan alapokon meghatározott normaértékek. Az ön valós
szükségletét viszont a genetikája és az életvitele határozza meg.

Vigyázat! Az ön génelemzése kimutatta, hogy ezen anyagok közül némelyik túladagolása és/vagy alul ellátottsága ártalmas lehet az ön
számára. Ügyeljen tehát ezen értékek alapján a pontos adagolásra, hogy optimális ellátásban részesüljön a megfelelő mikro-
tápanyagokból.

Rendelés most:

...az ön kapcsolatától
ugyfelszolgalat@genteszt.hu
+36 70 984 9001

...online:
www.genkozmetikumok.hu

Az ön receptkódja
DEMO_RR

-



MIKROTÁPANYAGOK

A mikrotápanyag keverékre való hatások
Az ön személyes mikrotápanyag keverékét különböző elemzések és adatok alapján állítjuk
össze. Itt látható, hogy mely tényezők hogyan befolyásolják az ön személyes keverékének
arányait.

MIKROTÁPANYAGOK

ÉLETMÓD KÉRDÉSEK

VÉR ÉRTÉKEK

 

 

 

 

 

 

 

DEMO_RR Oldal 61 / 66



-

Kövessen minket a Facebook-on!

Kövessen minket a Facebook-on, hogy mindig értesüljön a genetika világ újdonságairól.

https://www.facebook.com/DNAnutriControl/

-



-

Az ön véleménye számít nekünk!

Jó vagy rossz tapasztalatai vannak a
termékeink kapcsán?

Honlapunkon megoszthatja tapasztalatai másokkal és olvashat több mint 100
beszámolót más ügyfelektől.

Értékeljen bennünket itt:
www.dnanutricontrol.com/de/Testimonials

-



TANÚSÍTVÁNYOK

Tanúsítvány
Laborunk Európa legmodernebb és legautomatizáltabb laborjai közé tartozik. Számos
igazolással és minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezik, amelyek megfelelnek vagy akár meg
is haladják a nemzetközi követelményeket. A különböző üzletágak külön kerülnek
bevizsgálásra, így minden területen a legmagasabb minőséget biztosítjuk.

Az életmód génelemzések elvégzése

ISO 15189 laborunkban való elvégzés által
tanúsítva

Génelemzések egészségügyi
interpretációja

ISO 15189 laborunkban való elvégzés által
tanúsítva

Labor rendelkezik az egészségügyi
genetika engedélyével

Engedélyezve az Osztrák Egészségügyi
Minisztérium által

Cégvezetés és iroda

ISO 9001 által tanúsítva
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ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ügyfélszolgálat
Kérdései vagy javaslatai vannak?

Az ügyfélszolgálatunk kérdések vagy bármilyen jellegű kérések esetében szívesen áll az Ön
rendelkezésére. A velünk való kapcsolatfelvételnek több módja van.

Az elemzésekkel kapcsolatos egészségügyi kérdéseket csak szakembereinknek áll módjában
megválaszolni és ezért kérjük, hogy ilyen esetben írjon nekünk e-mailt.

➤  ugyfelszolgalat@genteszt.hu 
➤  +36 70 984 9001

Csapatunk örömmel várja hívását is. Az ügyfeleink elégedettsége számunkra alapvető szükséglet, ezért
kérjük, hogy elégedetlenség esetén hívjon bennünket; igyekezni fogunk egy kielégítő megoldás
kidolgozásában.

Kapcsolat | Impresszum
DNA Plus - Humángenetikai Centrum
Saalachstraße 92
5020 Salzburg, Austria
office@genteszt.hu
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TECHNIKAI RÉSZLETEK

Az elemzés technikai részletei

Megrendelés szám
DEMO_RR

Születés ideje
01/04/1983

Megállapított elemzési módszerek
qRT-PCR, DNS szekvenálás, fragmentumhossz-
elemzés, CNV assay, GC-MS, Immunocap ISAC,
Cytolisa

Jelentés elkészítve
09/01/2019

Termékkódok
O3MIB, O3MIC

Aktuális verzió
V528

Felelős cég
DNA Plus - Humángenetikai Centrum
Saalachstraße 92
5020 Salzburg, Austria
office@genteszt.hu

Elemző cég
DNA Plus - Zentrum für Humangenetik
Georg Wrede Strasse 13
83395 Freilassing
Deutschland

Laborigazgató

  Dr. Daniel Wallerstorfer Bsc.

Laborvezető

  Florian Schneebauer, MSc.

 

 

 

 

 

 

 

DEMO_RR Oldal 66 / 66



JEGYZETEK:
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Metabolizmus elemzés
Jane Doe
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