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Toxo Sensor
Teste így képes a különböző káros anyagokat méregteleníteni.



ANYAGCSERE

1. Fázis - Füst, korom és megégett vagy
grillezett ételek méregtelenítése
A policiklusos aromás szénhidrogének környezetünkben gyakran előforduló olyan
káros anyagok, amelyek elsősorban fosszilis energiahordozók, mint pl. a szén, földgáz
és kőolaj elégetésekor keletkeznek. Ezek a káros anyagok a táplálkozással és az
ivóvízzel, a tüdőn keresztül a kipufogógázok belélegzésével, valamint a bőrön
keresztül bejutnak a szervezetbe, ahol különféle rákos megbetegedéseket (tüdő-,
gége-, bőr, valamit gyomor- bél- és hólyagrákot) okozhatnak.

Van egy sor méregtelenítő-gén, amelyek fontos méregtelenítő enzimek termeléséért felelősek.
Ezek a gének megkötik és közömbösítik a szervezetben lévő károsanyagokat. Amennyiben
azonban ezek a gének hibásak, nem tudják feladatukat ellátni, és a károsanyagok által okozott
terhelés a rákos megbetegedés kockázatát sokszorosára növeli. Ezért azok számára, akik hibás
génnel rendelkeznek, nagyon fontos, hogy tudjanak a magasabb kockázatról, hogy a
károsanyagokkal való találkozást minimálisra csökkentsék, és egészségesek maradhassanak.
Az ön génelemzésének eredménye a következő:

  Genetikai tulajdonságok
SZIMBÓLUM rs NCBI POLIMORFIZ. GENOTÍPUS

CYP1A1 rs4646903 T>C T/T

CYP1B1 rs1056836 C>G G/G

A kihatás összefoglalója
➤  1. Fázis - Például a nikotinfüst és kipufogógázok méregtelenítése erősen korlátozott
➤  Korlátozott a hamu, füst és korom (grillezett ételek) méregtelenítése.

Az 1. méregtelenítő fázis hatékonysága
  
 HATÉKONY

  
NEM

HATÉKONY

▲

Hamu, korom (étel) és füst méregtelenítése
  
 HATÉKONY

  
NEM

HATÉKONY

▲
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ANYAGCSERE

2. Fázis - Nehézfémek és növényvédő szerek
méregtelenítése
A méregtelenítő-gén termékei megkötik és semlegesítik az olyan káros anyagokat, amelyek
gyakran ipari oldószerekben, gyomírtószerekben, gombaölőkben és rovarölő spraykben
fordulnak elő és közömbösítik az olyan mérgező nehézfémeket, mint a higany, ólom és
kadmium. Amennyiben ezek a gének jól működnek, ezeket a káros anyagokat hatásosan és
kielégítően kiszűrik a szervezetből. Amennyiben viszont hibásak a gének, nem tudják a
szervezetet kielégítően méregteleníteni, így a rákos megbetegedések és a krónikus fáradtság
szindróma megjelenési kockázata jelentősen megnőnek.

  Genetikai tulajdonságok
SZIMBÓLUM rs NCBI POLIMORFIZ. GENOTÍPUS

GSTM1 null allél null allél INS

GSTT1 null allél null allél INS

GSTP1 rs1695 A>G A/A

A kihatás összefoglalója
➤  2. Fázis - A növényvédő szerek, kemikáliák és nehézfémek méregtelenítése nem
korlátozott
➤  Az ön kalcium, szelén és cink szükséglete nem fokozott

2. méregtelenítő fázis hatékonysága
  
 HATÉKONY

  
NEM

HATÉKONY

▲

Növényvédő szerek, kemikáliák, gombaölők,
gazirtók és rovarirtó sprayk
  
 HATÉKONY

  
NEM

HATÉKONY

▲

Mérgező nehézfémek méregtelenítése
  
 HATÉKONY

  
NEM

HATÉKONY

▲
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ANYAGCSERE

Oxidatív stressz és 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.

Bizonyos gének felelősek különböző szabadgyökök semlegesítéséért, de sajnos nagyon
gyakoriak a hibák ezekben a génekben és ezért egyes embereknek nincs védelmük ezek ellen az
anyagok ellen. Amikor tehát ezek a gének hibásak, nagyobb mennyiségben van szükség az
olyan szabadgyökfogókra, mint a béta-karotin, C-vitamin, E-vitamin és acetilcisztein. A Q10
koenzim is hatékony antioxidáns, amely képes a szabadgyökök semlegesítésére, de csak abban
az esetben ha előzőleg egy gén az aktív ubiquinol formába változtatta. Amennyiben ez a gén
hibás, a Q10 koenzim nem tud átalakulni és nincs védelem a szabadgyökök ellen. Ezért fontos a
génhiba hordozóinak, hogy tudatában legyenek a fokozott kockázatukkal, hogy adott esetben
a fogyasztott szabadgyökfogó mennyiséget meg lehessen emelni.

Az antioxidatív enzim glutation-peroxidáz (GPX) ugyancsak fontos szerepet tölt be a test
sejtjeiben lévő szabadgyök méregtelenítésében. A szelén többek között fontos az enzimatikus
aktivitásban. Amennyiben hibás a gén, csökken az aktivitása és bizonyos szabadgyökök már
csak nehezen semlegesíthetők. A fokozott szelén bevitel elősegítheti a fokozott GPX
aktivitást.

  Genetikai tulajdonságok
SZIMBÓLUM rs NCBI POLIMORFIZ. GENOTÍPUS

GSTM1 null allél null allél INS

GSTT1 null allél null allél INS

GSTP1 rs1695 A>G A/A

SOD2 rs4880 C>T T/T

GPX1 rs1050450 C>T C/T

NQO1 rs1800566 C>T C/C

JELMAGYARÁZAT: rsNCBI = a vizsgált genetikai variáció leírása, polimorfizmus = a genetikai variáció formája,
GENOTÍPUS = a személyes vizsgálat eredménye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N8F1468 Oldal 6 / 44



A kihatás összefoglalója
➤  Az oxidatív stressz a sejtekre enyhén fokozott
➤  A szabadgyök/antioxidáns szükséglete enyhén fokozott
➤  A szervezet képes az inaktív Q10 koenzim aktiválására
➤  A Q10 koenzim közvetlenül, táplálékkal vagy mint táplálékkiegészítő vihető be a
szervezetbe
➤  Az ön szelén mikrotápanyag szükséglete enyhén fokozott

Oxidatív stressz a sejtekre
  
 NORMÁL

  
FOKOZOTT

▲

Javasolt antioxidáns dózis
  
 NORMÁL

  
FOKOZOTT

▲

Q10 koenzim aktiválása ubiquinolra
  
 LEHETSÉGES

  
NEM

LEHETSÉGES

▲

Javasolt antioxidáns forrás
  
 Q10 KOENZIM

  
VIT. C,E,A etc.

▲

Az Ön szelén szükséglete  
 NORMÁL

  
FOKOZOTT

▲
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ANYAGCSERE

Anyagok és kockázatok
Az élete során minden ember ki van téve olyan összetevőknek, amelyek a génektől függő
mértékben befolyásolják őt. A mérsékelt alkoholfogyasztás így a legtöbb ember számára nem
jelent problémát, míg mások bizonyos génvariációk alapján nagyobb függőségi kockázatnak
vannak kitéve. Az illegális drogok is különböző hatással vannak szervezetünkre. A koffeint is
különböző genetikai típusok, különböző gyorsasággal bontják le, ami eltérő mennyiségű
koffein-/kávé fogyasztáshoz vezet. Az ön génelemzésének eredménye a következő:

  Genetikai tulajdonságok
SZIMBÓLUM rs NCBI POLIMORFIZ. GENOTÍPUS

COMT rs4680 G>A A/G

CYP1A2 rs762551 C/A Pos. -163 A/C

JELMAGYARÁZAT: rsNCBI = a vizsgált genetikai variáció leírása, polimorfizmus = a genetikai variáció formája,
GENOTÍPUS = a személyes vizsgálat eredménye
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A kihatás összefoglalója
➤  Az alkoholfüggőség kialakulásának kockázat átlagos
➤  A 16. életév előtti kannabisz fogyásztás esetében a skizofrénia kialakulásának kockázata
2.5 szeresen/szorosan/szörösen fokozott
➤  A kávé fogyasztás nincs befolyással az emlőrák kialakulására
➤  Az Ön szervezete csak lassan képes lebontani a koffeint.

Alkoholfüggőségre való kockázat  
 NORMÁL

  
FOKOZOTT

▲

Ön milyen gyorsan bontja le a koffeint?  
 NORMÁL

  
LASSAN

▲

Fiatalkori kannabisz fogyasztás skizofrénia
kockázata  
 NORMÁL

  
FOKOZOTT

▲

A kávé fogyasztás befolyása az emlőrák
kockázatra  
 KÉSŐBBI
KIALAKULÁS

  
NINCS

BEFOLYÁSSAL

▲
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NUTRIGENOMIKA

Táplálkozási gének - Oxidatív stressz
Az ebben a fejezetben lévő a táplálkozás kapcsán releváns gének és az ön
idevágó genetikai erősségei és gyengeségei alapján, bizonyos tápanyagokat
és táplálék összetevőket ajánlott fokozni vagy csökkenteni. Ezek a
javaslatok személyre szabottan, az ön genetikai profilja alapján kerülnek
kidolgozásra.

Az önnek szóló személyes javaslatok eme fejezet alapján

ß-karotin kávé fruktóz kalcium mangán CoQ10

szelén C vitamin E vitamin cink cukor koffein

ALA lutein lükopen

JELMAGYARÁZAT: ZÖLD NYILAK > Ez a tápanyag az ön genetikája alapján ajánlott. PIROS NYILAK > Ez a tápanyag az ön genetikája
alapján nem ajánlott. NINCS NYÍL > Eme fejezet genetikája nincs befolyással erre a tápanyagra. FIGYELEM! Ez a kiértékelés kizárólag a
jelen szakasz genetikai profilján alapul.
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NUTRIGENOMIKA

Táplálkozási gének - Nehézfém méregtelenítés
Az ebben a fejezetben lévő a táplálkozás kapcsán releváns gének és az ön
idevágó genetikai erősségei és gyengeségei alapján, bizonyos tápanyagokat
és táplálék összetevőket ajánlott fokozni vagy csökkenteni. Ezek a
javaslatok személyre szabottan, az ön genetikai profilja alapján kerülnek
kidolgozásra.

Az önnek szóló személyes javaslatok eme fejezet alapján

vas kalcium szelén cink lutein lükopen

ALA

JELMAGYARÁZAT: ZÖLD NYILAK > Ez a tápanyag az ön genetikája alapján ajánlott. PIROS NYILAK > Ez a tápanyag az ön genetikája
alapján nem ajánlott. NINCS NYÍL > Eme fejezet genetikája nincs befolyással erre a tápanyagra. FIGYELEM! Ez a kiértékelés kizárólag a
jelen szakasz genetikai profilján alapul.
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ANYAGCSERE

Prevenció

1. Fázis Méregtelenítés: Génjei alapján az ön szervezete nem képes bizonyos káros
anyagok (PAK) gyors és hatékony hatástalanítására. Ezért Önnek nagyon fontos
ismerni ezeknek az anyagoknak a forrásait és lehetőség szerint redukálni az
érintkezést. Kerülje lehetőleg a következő forrásokat:

DOHÁNYFÜST
A dohányfüst az egyik legjelentősebb PAH forrás az ember számára. Természetesen a
dohányzás elkerülése mindenkinek ajánlott, de önnél különösen fontos, mivel szervezete nem
tudja olyan hatékonyan semlegesíteni a káros anyagokat, mint más embereké. Amennyiben ön
dohányzik vagy passzív dohányzásnak van kitéve, ez a génhiba drasztikus mértékben fokozza a
tüdőrák kockázatát.

GRILLEZETT ÉTELEK
A grillezett és megégetett ételek is PAH forrásnak számítanak, ezért az ilyen élelmiszerek
fogyasztása lehetőleg kerülendő.

KIPUFOGÓ GÁZOK
Az olyan gázok, amelyek a fosszilis energiahordozók elégetése során keletkeznek képezik a PAH
(policiklusos aromás szénhidrogének) forrását, ezért kerülje a motorokat és hulladékégető
helyeket. A jelentős károsanyag-terheléses területeken a PAH lerakódik a talajban és főleg a
hulladékégetők és gázgyárak környékén érnek el magas koncentrációt.

HAMU ÉS KOROM
Hamu, korom és fáradt olajok magas PAH koncentrációt tartalmaznak, ezért lehetőleg
elkerülendő a bőr kontaktus.

Oxidatív stressz: Genetikai profilja alapján ön nem élvez kellő védelmet a
szabadgyökök káros hatásával szemben. Ezért biztosítsa a táplálkozás során a
szükséges antioxidáns bevitelt.

NGYENES RADIKUS
A génjei miatt a szabad gyökök elleni védekezés (mérgező anyagok a testedben) gyengül. Ezért
nagyobb mennyiségű szabad gyököt kell elfogyasztania az élelmiszerben. Tehát növelje a
zöldségek és a színes gyümölcsök arányát.

Alapanyagok: A gének befolyásolják az olyan különböző komponensek hatását mint az
alkohol és koffein. Génjei alapján legyen tudatában a következő genetikai
tulajdonságoknak:
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KOFFEIN
Az Ön szervezete csak lassan képes lebontani a koffeint.
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TUDOMÁNY

Méregtelenítés
  CYP1A1 - Cytochrome P450, family 1, subfamily A, polypeptide 1 (rs4646903)
A Cytochrom P450-1A1 (CYP1A1) hemoprotein a fázis I-enzimek csoportjába tartozik és a környezeti toxinok és különböző
xenobiotikus összetevők metabolizmusát közvetíti. Az ebben a génben lévő defektusok képesek megváltoztatni az enzim
enzimatikus aktivitását.

ERE Genotípus NÉP   Eredmény lehetőségek

X T/T 52% Hatékony 1. fázis policiklusos aromás szénhidrogének méregtelenítése (PAK)
Hamu, korom és füst hatékony méregtelenítése

T/C 37% Korlátozott 1. fázis policiklusos aromás szénhidrogének méregtelenítése (PAK) (OR: 2.4)
Hamu, korom és füst korlátozott méregtelenítése

C/C 11% Korlátozott 1. fázis policiklusos aromás szénhidrogének méregtelenítése (PAK) (OR: 2.4)
Hamu, korom és füst korlátozott méregtelenítése

  Szakirodalom

Sun et al. Polymorphisms in Phase I and Phase II Metabolism Genes and Risk of Chronic Benzene Poisoning in a Chinese Occupational Population.
Carcinogenesis. 2008 Dec,29(12):2325-9.

Marinković et al. Polymorphisms of genes involved in polycyclic aromatic hydrocarbons’ biotransformation and atherosclerosis. Biochem Med
(Zagreb). Oct 2013, 23(3): 255–265.

Wright et al. Genetic association study of CYP1A1 polymorphisms identifies risk haplotypes in nonsmall cell lung cancer. Eur Respir J 2010, 35:
152–159.

Jarvis et al. CYP1A1 MSPI (T6235C) gene polymorphism is associated with mortality in acute coronary syndrome patients. Clin Exp Pharmacol Physiol.
2010 Feb,37(2):193-8.

  CYP1B1 - Cytochrome P450, family 1, subfamily B, polypeptide 1 (rs1056836)
A CYP1B1 a citokróm P450 szupercsaládba tartozik. Ez a protein reakciókat katalizál a szervezetben a test saját metabolitjai és
idegen toxikus anyagok méregtelenítéséhez. Ez a katalitikus aktivitás befolyásolható polimorfizmusok által.

ERE Genotípus NÉP   Eredmény lehetőségek

C/C 23% Hatékony 1. fázis policiklusos aromás szénhidrogének méregtelenítése (PAK)
Hamu, korom és füst hatékony méregtelenítése

C/G 31% Korlátozott 1. Fázis policiklusos aromás szénhidrogének méregtelenítése (PAK) (OR: 3.4)
Hamu, korom és füst korlátozott méregtelenítése

X G/G 36% Korlátozott 1. Fázis policiklusos aromás szénhidrogének méregtelenítése (PAK) (OR: 3.4)
Hamu, korom és füst korlátozott méregtelenítése

  Szakirodalom

Nock et al. Associations between Smoking, Polymorphisms in Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) Metabolism and Conjugation Genes and PAH-
DNA Adducts in Prostate Tumors Differ by Race. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. Jun 2007, 16(6): 1236–1245.

Hanna et al. Cytochrome P450 1B1 (CYP1B1) pharmacogenetics: association of polymorphisms with functional differences in estrogen hydroxylation
activity. Cancer Res. 2000 Jul 1,60(13):3440-4.

Tang et al. Human CYP1B1 Leu432Val gene polymorphism: ethnic distribution in African-Americans, Caucasians and Chinese, oestradiol hydroxylase
activity, and distribution in prostate cancer cases and controls. Pharmacogenetics. 2000 Dec,10(9):761-6.
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  GSTM1 - glutation-S-transzferáz mu1 (null allél)
A glutation S-transferázok a májban és limfocitákban fordulnak elő és részesei a test saját- és testidegen anyagok
méregtelenítésének. A GSTM1 gén deléció által a protein enzimatikus aktivitása csökken, ami a celluláris detoxifikáció
korlátozásához vezet.

ERE Genotípus NÉP   Eredmény lehetőségek

X INS 56% Hatékony 2. fázis méregtelenítés
permetező szerek, vegyszerek, gombaölők, gyomirtók, rovarirtók és nehézfémek
jó védelem oxidatív stressz/szabadgyökökkel szemben

DEL 44% Korlátozott 2. fázis méregtelenítés
permetező szerek, vegyszerek, gombaölők, gyomirtók, rovarirtók és nehézfémek
jó védelem oxidatív stressz/szabadgyökökkel szemben

  Szakirodalom

McWilliams et al. Glutathione S-transferase M1 (GSTM1) deficiency and lung cancer risk. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 1995,4:589-594.

Sreeja et al. Glutathione S-transferase M1, T1 and P1 polymorphisms: susceptibility and outcome in lung cancer patients. J Exp Ther Oncol.
2008,7(1):73-85.

Funke et al. Genetic Polymorphisms in Genes Related to Oxidative Stress (GSTP1, GSTM1, GSTT1, CAT, MnSOD, MPO, eNOS) and Survival of Rectal
Cancer Patients after Radiotherapy. J Cancer Epidemiol. 2009, 2009: 302047.

  GSTP1 - glutation-S-transzferáz pi 1 (rs1695)
A glutation S-transferázok a májban és limfocitákban fordulnak elő és részesei a test saját- és testidegen anyagok
méregtelenítésének. A GSPT1 enzimek részesei az endogén metabolitok anyagcseréjének és védik a sejteket hasonlóan, minta
hogyan a GSTM1 és a GSTT1, az oxidatív stresszel szemben.

ERE Genotípus NÉP   Eredmény lehetőségek

X A/A 43% Hatékony 2. fázis méregtelenítés
permetező szerek, vegyszerek, gombaölők, gyomirtók, rovarirtók és nehézfémek
jó védelem oxidatív stressz/szabadgyökökkel szemben

A/G 43% Korlátozott 2. fázis méregtelenítés
permetező szerek, vegyszerek, gombaölők, gyomirtók, rovarirtók és nehézfémek
jó védelem oxidatív stressz/szabadgyökökkel szemben

G/G 14% Korlátozott 2. fázis méregtelenítés
permetező szerek, vegyszerek, gombaölők, gyomirtók, rovarirtók és nehézfémek
jó védelem oxidatív stressz/szabadgyökökkel szemben

  Szakirodalom

Sreeja et al. Glutathione S-transferase M1, T1 and P1 polymorphisms: susceptibility and outcome in lung cancer patients. J Exp Ther Oncol.
2008,7(1):73-85.

Miller et al. An association between glutathione S-transferase P1 gene polymorphism and younger age at onset of lung carcinoma. Cancer. 2006 Oct
1,107(7):1570-7.

Funke et al. Genetic Polymorphisms in Genes Related to Oxidative Stress (GSTP1, GSTM1, GSTT1, CAT, MnSOD, MPO, eNOS) and Survival of Rectal
Cancer Patients after Radiotherapy. J Cancer Epidemiol. 2009, 2009: 302047.

Stücker et al. Genetic polymorphisms of glutathione S-transferases as modulators of lung cancer susceptibility. Carcinogenesis. 2002 Sep,
23(9):1475-81.
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  GSTT1 - glutation-S-transzferáz T1 (null allél)
A glutation S-transferázok a májban és limfocitákban fordulnak elő és részesei a test saját- és testidegen anyagok
méregtelenítésének. A GSTT1 gén deléciója által a protein enzimatikus aktivitása csökken, ami a celluláris detoxifikáció
korlátozásához vezet.

ERE Genotípus NÉP   Eredmény lehetőségek

X INS 74% Hatékony 2. fázis méregtelenítés
permetező szerek, vegyszerek, gombaölők, gyomirtók, rovarirtók és nehézfémek
jó védelem oxidatív stressz/szabadgyökökkel szemben

DEL 26% Korlátozott 2. fázis méregtelenítés
permetező szerek, vegyszerek, gombaölők, gyomirtók, rovarirtók és nehézfémek
jó védelem oxidatív stressz/szabadgyökökkel szemben

  Szakirodalom

Sreeja et al. Glutathione S-transferase M1, T1 and P1 polymorphisms: susceptibility and outcome in lung cancer patients. J Exp Ther Oncol.
2008,7(1):73-85.

Funke et al. Genetic Polymorphisms in Genes Related to Oxidative Stress (GSTP1, GSTM1, GSTT1, CAT, MnSOD, MPO, eNOS) and Survival of Rectal
Cancer Patients after Radiotherapy. J Cancer Epidemiol. 2009, 2009: 302047.

Hayes JD et al. Glutathione S-transferase polymorphisms and their biological consequences. Pharmacology. 2000 Sep,61(3):154-66.

  SOD2 - szuperoxid dizmutáz 2, mitochondriál (rs4880)
SOD2 (szuperoxid-dizmutáz enzim 2), részese a reaktív oxigén molekulák (ROS) lebontásának és így védi a testet az oxidatív
stressztől. Defektusok befolyásolhatják a SOD2 enzim enzimatikus aktivitását, ami korlátozhatja a szabadgyökökkel szembeni
védelmet.

ERE Genotípus NÉP   Eredmény lehetőségek

C/C 37% Jó védelem az oxidatív stressz/szabadgyökök ellen

C/T 43% Korlátozott védelem az oxidatív stressz/szabadgyökök ellen

X T/T 20% Korlátozott védelem az oxidatív stressz/szabadgyökök ellen

  Szakirodalom

Sutton et al. The manganese superoxide dismutase Ala16Val dimorphism modulates both mitochondrial import and mRNA stability. Pharmacogenet
Genomics. 2005 May,15(5):311-9.

Funke et al. Genetic Polymorphisms in Genes Related to Oxidative Stress (GSTP1, GSTM1, GSTT1, CAT, MnSOD, MPO, eNOS) and Survival of Rectal
Cancer Patients after Radiotherapy. J Cancer Epidemiol. 2009, 2009: 302047.

Pourvali K et el. Role of Superoxide Dismutase 2 Gene Ala16Val Polymorphism and Total Antioxidant Capacity in Diabetes and its Complications.
Avicenna J Med Biotechnol. 2016 Apr-Jun,8(2):48-56.

Paludo FJ et al. Effects of 47C allele (rs4880) of the SOD2 gene in the production of intracellular reactive species in peripheral blood mononuclear
cells with and without lipopolysaccharides induction. Free Radic Res. 2014 Feb,48(2):190-9. doi: 10.3109/10715762.2013.859385. Epub 2013 Nov 21.

Massy ZA et al. The role of oxidative stress in chronic kidney disease. Semin Dial. 2009 Jul-Aug,22(4):405-8. doi: 10.1111/j.1525-139X.2009.00590.x.

Soerensen M et al. The Mn-superoxide dismutase single nucleotide polymorphism rs4880 and the glutathione peroxidase 1 single nucleotide
polymorphism rs1050450 are associated with aging and longevity in the oldest old. Mech Ageing Dev. 2009 May,130(5):308-14. doi:
10.1016/j.mad.2009.01.005. Epub 2009 Feb 5.

Zejnilovic J. et al. Association between manganese superoxide dismutase polymorphism and risk of lung cancer. Cancer Genet Cytogenet. 2009
Feb,189(1):1-4. doi: 10.1016/j.cancergencyto.2008.06.017.

Lightfoot TJ. Et al. Polymorphisms in the oxidative stress genes, superoxide dismutase, glutathione peroxidase and catalase and risk of non-
Hodgkin's lymphoma. Haematologica. 2006 Sep,91(9):1222-7.

Sutton A. et al. The Ala16Val genetic dimorphism modulates the import of human manganese superoxide dismutase into rat liver mitochondria.
Pharmacogenetics. 2003 Mar.13(3):145-57.
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  GPX1 - glutatinon peroxidáz (rs1050450)
A GPX gén kódolja a glutation peroxidáz enzimet, amelyek a peroxidok és szénhidrogének csökkentését katalizálja. A GPX ezáltal
aktív szerepet tölt be a test oxidatív stresszel szembeni védelmében.

ERE Genotípus NÉP   Eredmény lehetőségek

C/C 62% Jó védelem az oxidatív stressz/szabadgyökök ellen

X C/T 33% Korlátozott védelem az oxidatív stressz/szabadgyökök ellen

T/T 5% Korlátozott védelem az oxidatív stressz/szabadgyökök ellen

  Szakirodalom

Tang et al. Association between the rs1050450 glutathione peroxidase-1 (C > T) gene variant and peripheral neuropathy in two independent samples
of subjects with diabetes mellitus. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2012 May,22(5):417-25.

Bhatti et al. Lead exposure, polymorphisms in genes related to oxidative stress and risk of adult brain tumors. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. Jun
2009, 18(6): 1841–1848.

Xiong et al. Association study between polymorphisms in selenoprotein genes and susceptibility to Kashin-Beck disease. Osteoarthritis Cartilage.
2010 Jun,18(6):817-24.

Soerensen et al. The Mn-superoxide dismutase single nucleotide polymorphism rs4880 and the glutathione peroxidase 1 single nucleotide
polymorphism rs1050450 are associated with aging and longevity in the oldest old. Mech Ageing Dev. 2009 May,130(5):308-14.

Steinbrecher et al. Effects of selenium status and polymorphisms in selenoprotein genes on prostate cancer risk in a prospective study of European
men. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2010 Nov,19(11):2958-68.

Chen et al. GPx-1 polymorphism (rs1050450) contributes to tumor susceptibility: evidence from meta-analysis. J Cancer Res Clin Oncol. 2011
Oct,137(10):1553-61.

Karunasinghe et al. Serum selenium and single-nucleotide polymorphisms in genes for selenoproteins: relationship to markers of oxidative stress in
men from Auckland, New Zealand. Genes Nutr. 2012 Apr,7(2):179-90.

Hong et al. GPX1 gene Pro200Leu polymorphism, erythrocyte GPX activity, and cancer risk. Mol Biol Rep. 2013 Feb,40(2):1801-12.

Jablonska E et al. Association between GPx1 Pro198Leu polymorphism, GPx1 activity and plasma selenium concentration in humans. Eur J Nutr. 2009
Sep,48(6):383-6.

Cominetti C et al. Associations between glutathione peroxidase-1 Pro198Leu polymorphism, selenium status, and DNA damage levels in obese
women after consumption of Brazil nuts. Nutrition. 2011 Sep,27(9):891-6.

Miller JC et al. Influence of the glutathione peroxidase 1 Pro200Leu polymorphism on the response of glutathione peroxidase activity to selenium
supplementation: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr. 2012 Oct,96(4):923-31.

Combs GF Jr et al. Differential responses to selenomethionine supplementation by sex and genotype in healthy adults. Br J Nutr. 2012
May,107(10):1514-25.

  NQO1 - NAD(P)H dehidrogenáz, guinon 1 (rs1800566)
Az NAD(P)H enzim dehidrogenáz, a NQO1 által kódol, egy úgynevezett oxidoreduktáz és a nikotinamid-adenin-dinukleotid (NAD)
oxidációját katalizálja. Az rs1800566 polimorfizmus gátolja az enzimatikus aktivitást és a Q10 koenzim nem, vagy csak lassan,
alakítható át ubiquinollá.

ERE Genotípus NÉP   Eredmény lehetőségek

X C/C 51% Az NQO1 enzim hatékonyan alakítja át a Q10 koenzimet az ubiquinol antioxidánsá.

C/T 40% Az NQO1 enzim csak lassan alakítja át a Q10 koenzimet az ubiquinol antioxidánsra.

T/T 9% Az NQO1 enzim nem tudja a Q10 koenzimet az ubiquinol antioxidánsra átalakítani.

  Szakirodalom

Fischer et al. Association between genetic variants in the Coenzyme Q10 metabolism and Coenzyme Q10 status in humans. Published online Jul 21,
2011.

Freriksen et al. Genetic polymorphism 609C>T in NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1 enhances the risk of proximal colon cancer. J Hum Genet. 2014
May 15.

Traver RD et al. Characterization of a polymorphism in NAD(P)H: quinone oxidoreductase (DT-diaphorase). Br J Cancer. 1997,75(1):69-75.
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  COMT - Catechol-O-methyltransferase (rs4680)
Das Enzym Catechol-O-Methyltransferase (COMT) kann verschiedene Stoffe (Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin, Östrogen)
inaktivieren und dem Abbau zuführen. Außerdem kann COMT diverse Medikamente in ihrer Wirkung hemmen. Der COMT
Polymorphismus rs4680 wird mit psychologischen Störungen wie Schizophrenie, Essstörungen und Alkoholismus assoziiert.

ERE Genotípus NÉP   Eredmény lehetőségek

A/A 15% Nincs kihatás
Fokozott alkoholfüggőségi kockázat

X A/G 44% Fokozott skizofrénia kockázat a 16 éves kor alatti Kannabisz fogyasztás esetében (OR: 2.5)
Átlagos alkoholfüggőségi kockázat

G/G 41% Fokozott skizofrénia kockázat a 16 éves kor alatti Kannabisz fogyasztás esetében (OR: 10,9)
Átlagos alkoholfüggőségi kockázat

  Szakirodalom

Caspi et al. Moderation of the effect of adolescent-onset cannabis use on adult psychosis by a functional polymorphism in the catechol-O-
methyltransferase gene: longitudinal evidence of a gene X environment interaction. Biol Psychiatry. 2005 May 15,57(10):1117-27.

Kauhanen J et al. Association between the functional polymorphism of catechol-O-methyltransferase gene and alcohol consumption among social
drinkers. Alcohol Clin Exp Res. 2000 Feb,24(2):135-9.

Hursel R et al. The role of catechol-O-methyl transferase Val(108/158)Met polymorphism (rs4680) in the effect of green tea on resting energy
expenditure and fat oxidation: a pilot study. PLoS One. 2014 Sep 19,9(9):e106220.

Smith SB et al. Epistasis between polymorphisms in COMT, ESR1, and GCH1 influences COMT enzyme activity and pain. Pain. 2014 Nov,155(11):2390-9.

Tammimäki A et al. Catechol-O-methyltransferase gene polymorphism and chronic human pain: a systematic review and meta-analysis.
Pharmacogenet Genomics. 2012 Sep,22(9):673-91.

T Wang et al. Association study of the low-activity allele of catechol-O-methyltransferase and alcoholism using a family-based approach. Mol
Psychiatry. 2001 Jan,6(1):109-11.

Tiihonen J et al. Association between the functional variant of the catechol-O-methyltransferase (COMT) gene and type 1 alcoholism. Mol Psychiatry.
1999 May,4(3):286-9.

  CYP1A2 - cytochrome P450, family 1, subfamily A, polypeptide 2 (rs762551)
A citokróm P450-1A2 (CYP1A2) hemoprotein a Cytochrom-P450 enzimek csoportjába tartozik és a különböző xenobiotikus
összetevők (pl. koffein) metabolizálását végzi, gyógyszerek ösztrogének. Az rs762551 polimorfizmus összefüggésben van az
emlőrák későbbi kialakulásával.

ERE Genotípus NÉP   Eredmény lehetőségek

A/A 41% A koffein lebontás átlagos
átlagosan 7 évvel később jelentkezik az emlőrák (59.8 éves korban, 52.6 éves kor helyett) napi több
mint 2 csésze kávé esetében

X A/C 44% A koffein csak lassan kerül lebontásra
A kávénak nincs kihatása az emlőrákra

C/C 15% A koffein csak lassan kerül lebontásra
A kávénak nincs kihatása az emlőrákra

  Szakirodalom

Bågeman et al. Coffee consumption and CYP1A2*1F genotype modify age at breast cancer diagnosis and estrogen receptor status. Cancer Epidemiol
Biomarkers Prev. 2008 Apr,17(4):895-901.

"Caffeine". DrugBank. University of Alberta. 16 September 2013. Retrieved 8 August 2014.

Sachse C et al. Functional significance of a C-->A polymorphism in intron 1 of the cytochrome P450 CYP1A2 gene tested with caffeine. Br J Clin
Pharmacol. 1999 Apr,47(4):445-9.

JELMAGYARÁZAT: ERE = Az ön személyes elemzéseredménye (x-szel jelölve, GENOTÍPUS = A gén különböző
variánsai (allélek), NÉP = A különböző genetikai variánsok eloszlása a népesség körében (populáció),
EREDMÉNY LEHETŐSÉGEK = A genetikai variáció hatása.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N8F1468 Oldal 20 / 44





 SÚLY-GÉN
Nem volt megrendelve

 
AZ ÖN TÁPLÁLKOZÁS TIPPJE A FOGYÁS ÉRDEKÉBEN
Nem volt megrendelve

 
AZ ÖN SÚLYCSÖKKENÉST SEGÍTŐ SPORTÁGA(I)
Nem volt megrendelve

 
AZ ÖN SÚLYCSÖKKENTŐ PROGRAMJA
Nem volt megrendelve

 
AZ ÖN SPORT PROGRAMJA A TESTSÚLY CSÖKKENÉSÉRT
Nem volt megrendelve

 
TÁPLÁLKOZÁS GÉN
Nem volt megrendelve

 
TÁPANYAGOK
Nem volt megrendelve

 
ÉTKEZÉS KIEGÉSZÍTÉS
Nem volt megrendelve

 
EPIGENETIKAI
Nem volt megrendelve

 
MÉREGTELENÍTÉS

 BIOLÓGIAI IDŐ
Nem volt megrendelve

 
KIÉG
Nem volt megrendelve

 
IZOMROST TÍPUS
Nem volt megrendelve

 
OXIDATÍV STRESSZ ÉS SÉRÜLÉSVESZÉLY
Nem volt megrendelve

 
IDEÁLIS TELJESÍTMÉNY TÁPLÁLKOZÁS
Nem volt megrendelve

 
TUDOMÁNY

 TOVÁBBI INFORMÁCIÓK



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

N8F1468
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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.

-



-

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 88 mg

Kalcium 800 1059 mg

Koenzim Q10 N/A 56 mg

Réz 1 0.84 mg

Folsav 200 240 µg

Vas 14 17.4 mg

Lutein N/A 3.4 mg

Magnézium 375 316 mg

Mangán 2 3 mg

metil-szulfonil metán N/A 192 mg

Fitoszterol N/A 0 mg

Szelén 55 67 µg

A-vitamin 800 1775 µg

B12-vitamin 2.5 6.3 µg

B2-vitamin 1.4 3.6 mg

B6-vitamin 1.4 3.6 mg

C-vitamin 80 203 mg

D3-vitamin 5 12.8 µg

E-vitamin 12 29.9 mg

Cink 10 18 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
N8F1468
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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

MÉREGTELENÍTŐ GENETIKA
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Kövessen minket a Facebook-on!

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

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

A tudomány fejlődik és vele együtt a mi
elemzéseink is!
A tudományos kutatások szédítő gyorsasággal fejlődnek és majdnem mindennap új
orvosi és genetikai ismeretek birtokába jutunk, amelyek segítenek még pontosabb
üzenetek megfogalmazásában. A betegségek megelőzésére illetve kezelésére
vonatkozó irányelvek, az ajánlott vitaminmennyiséggel egyetemben folyamatosan
változnak és javulnak. Ennek köszönhetően ma már sokkal pontosabb javaslatok
állnak a rendelkezésünkre, mint amit tudomány és technika tíz évvel ezelőtt lehetővé
tett. Ugyanez ez történt a genetika területén is.

Folyamatosan újabb és újabb géneket fedeznek fel, miközben a már ismert géneknek új
hatásait határozzák meg, ahogy a különböző génállományokra vonatkozó kezelési javaslatok is
változnak és javulnak az idő előrehaladtával. Termékünk kifejlesztése óta, már több, mint 400
fejlesztést építettünk bele a programba, amelyek biztosítják, hogy a termék mindig a
tudomány és a technológia legfrissebb eredményeit tükrözze, miközben megmarad
felhasználóbarátnak.

Ez természetesen azt jelenti, hogy noha az ember génállománya egy életen át ugyanolyan
marad, az eredmények értelmezése a tudomány fejlődésével pontosabbá válik. Ugyanígy
fejlesztjük mi is a programot, pontosabb kifejezéseket és számításokat használunk a
táplálkozás meghatározására. Új ismereteink segítenek megtudni, hogy bizonyos mutációk
milyen gyakran fordulnak elő a népességben. Ezért lehetséges, hogy bizonyos esetekben,
amikor megkapja a program legújabb verzióját, néhány hónap elteltével kissé eltérnek egyes
értékek és ajánlások, hiszen ezek pontosabbak, mint amit az első verziók lehetővé tettek.
Ugyanígy figyelembe veszik a genetkai vizsgálatok az Ön testsúlyát és életkorát, ami miatt
szintén eltérő ajánlásokat kaphat a korábbiakhoz képest, melyek még más életkorra és
testsúlyra hagyatkoztak.

Egy új tájékoztató anyag, a tudomány és a termék fejlődésének legfrissebb
állapotának megfelelően.

Természetesen nem szeretnénk akadályozni az Ön genetikai programjában a pozitív fejlődést.
Ezért Önnek bármikor lehetősége van arra, hogy a jövőben érdeklődjön nálunk: van-e már újabb
ismeretanyag, amelyeknek fényében az Ön eredményeinek felülvizsgálata fontossá válhat.
Amennyiben ez az eset fenn áll, csekély díjazás ellenében egy új ismertetőt tudunk Önnek
összeállítani. Ebben természetesen lesznek a korábbi ismertető anyagához képest eltérések,
amelyek a különböző területeken elért fejlődést tükrözik.
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Az így elérhető javulások:

Termékfejlesztések:

➤  Új élelmiszer az élelmiszer listában 
➤  Új módszer, hogy jobban megtervezze táplálkozását 
➤  Új sportfajták a jobb tervezéshez 
➤  Pontosabb kiszámítása a kalóriáknak 
➤  Kiigazított értékek, amelyek a program intenzitását befolyásolják 
➤  Az értékelés jobban érthető és átlátható 
➤  Új és jobb intézkedések és kezelési javaslatok különböző genetikai betegségkockázataira
vonatkozólag

Életkorra és testsúlyra vonatkozó kiigazítások:

➤  Olyan értékek újraszámítása, amelyek az Ön korábbi életkorára  
➤  és testsúlyára hagyatkoznak.

Tudományos fejlesztések

➤  Új ismeretek a már tesztelt gének hatásáról (magasabb vagy alacsonyabb kockázat vagy
új hatás). 
➤  Új értékelés bizonyos kezelések vagy gyógyszerek hatásáról. 
➤  Új ismeretek bizonyos mutációk gyakoriságára (az össznépességben) vonatkozóan,
amelyek befolyásolni tudják a relatív kockázatot.

Aktuális verzió:

➤  V525

Az alábbiakban az elemzés verziójának előtörténetét találja (csak angolul
elérhető):

➤  V525 - Recommendations for iron overload predisposition has
been improved 
➤  V524 - Supplement composition has been improved 
➤  V523 - ALA values have been improved 
➤  V522 - Influence of lifestyle questions on supplement mixture
has been improved and now is more accurate 
➤  V521 - Collagen values have been improved 
➤  V520 - Satiety genetics have been improved 
➤  V519 - Luteine values have been improved 
➤  V518 - Genestory algorithm has been implemented  
➤  V517 - Layout improvements 
➤  V516 - Lutein calculation has been improved 
➤  V515 - Magnesium and calcium RDA calculations have been
improved 
➤  V514 - Vitamine B2 calculation has been improved and now is
more accurate 
➤  V513 - UGL values for Q10 have been adjusted 
➤  V512 - Layout improvements, Design improvements 
➤  V511 - Beauty genetics implementation 
➤  V510 - Explanation has been added to show the influences for
each order on the individual micronutrient recipe  
➤  V509 - The BMR calculation for data entered in the order form
was improved and now is more accurate 
➤  V508 - Official guidelines for certain drugs have been added to
the pharmacogenetics section 
➤  V507 - More drugs were implemented in the pharmacogenetic
section 
➤  V506 - Pharmacogenetic calculation improvements 
➤  V505 - Report Automation: Warning when certain order details
are missing 
➤  V504 - Colon health OR calculation has been adjusted 
➤  V503 - Colon health chapter has been improved 
➤  V502 - Skin health section has been improved  
➤  V501 - Pharmacogenetic improvements 
➤  V500 - UGL values have been improved 

➤  V499 - GRA calculation has been improved and now is more
accurate 
➤  V498 - RDA values of some micronutrients were adjusted to more
accurate values based on science and international regulations 
➤  V497 - Implementation of new modules 
➤  V496 - Micronutrient ranges were better adapted to new science
and legal requirements 
➤  V495 - Pharmacogenetic improvements 
➤  V494 - Layout improvements, Design improvements, Report
adaptations for DC 
➤  V493 - Further genes were included in the pharmacogenetic
analysis 
➤  V492 - Performance improvements 
➤  V491 - Implementation of new modules 
➤  V490 - Algorithm improvements 
➤  V489 - Advert pages have been improved 
➤  V488 - Burnout module update 
➤  V487 - Microbiome upgrade has been implemented 
➤  V486 - Layout improvements, Design improvements 
➤  V485 - Implementation of new modules 
➤  V484 - Layout improvements, Design improvements 
➤  V483 - UGL values have been improved 
➤  V482 - GRA calculation has been improved and now is more
accurate 
➤  V481 - Toxo module update 
➤  V480 - Layout improvements, Design improvements 
➤  V479 - Implementation of new modules 
➤  V478 - OR calculation has been improved based on current
literature 
➤  V477 - DHC modules have been upgraded 
➤  V476 - Epigenetics module update 
➤  V475 - Performance module update 
➤  V474 - Biological age update 
➤  V473 - Implementation of new modules 
➤  V472 - Magnesium values were adjusted to more accurate values 
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➤  V471 - Productname integration has been improved 
➤  V470 - Rebranding options have been improved 
➤  V469 - RDA values of MSM were adjusted to more accurate values
based on science and international regulations 
➤  V468 - Micronutrient (MSM) calculation has been improved 
➤  V467 - CYP2D6 allele calculation (pharmacogenetics) has been
improved  
➤  V466 - Automated layoutchanges have been improved  
➤  V465 - Lung Health calculation integrated and validated 
➤  V464 - Warfarin dose recommendation improved 
➤  V463 - MAX micronutrient values have been improved  
➤  V462 - UGL values have been improved  
➤  V461 - UGL values have been improved  
➤  V460 - GRA calculation has been improved and now is more
accurate 
➤  V459 - GRA calculation has been improved and now is more
accurate 
➤  V458 - CHD OR calculation has been improved and now is more
accurate 
➤  V457 - Scale bar calculation for micronutrient dosages has been
improved 
➤  V456 - Calculation of recipes has been improved 
➤  V455 - Layout improvements, Design improvements, Report
adaptations for DC 
➤  V454 - Rebranding options have been improved 
➤  V453 - Rearrangement of DHC chapters 
➤  V452 - Psychological disorder risk calculation was added 
➤  V451 - Further genes were included in the nutrition sensor 
➤  V450 - Improved version history 
➤  V449 - Improved calculation of the food list 
➤  V448 - Improved presentation of the food list 
➤  V447 - Micronutrient recipe was improved and takes now more
genes into account 
➤  V446 - Improved presentation of the nutrigenetic chapters 
➤  V445 - Improved sport tables. Icons now show the type of the
activity 
➤  V444 - Weight Sensor: Low calorie snacks were improved 
➤  V443 - Improved marketing and order sites make it easier for the
consumer to order supplements 
➤  V442 - Rearrangement of all DNC chapters 
➤  V441 - New nutrigenetic overviews were implemented 
➤  V440 - Population frequencies were updated according to the
1000 Gene Project Phase 3 
➤  V439 - Improved calculation of disease risks compared to the
average population 
➤  V438 - New improved chapter overview implemented 
➤  V437 - A calculation to produce weight management
supplements in the form of pellets has been included 
➤  V436 - More drugs were implemented in the pharmacogenetic
section 
➤  V435 - Report Automation: Warning when certain order details
are missing 
➤  V434 - Odds ratio calculation was imrpoved for all metabolic
problems. Population frequencies were updated according to "The
1000 Genomes Project" 
➤  V433 - Food Components: Calculation of kalium scale bar was
improved and now is more accurate 
➤  V432 - Foodtable: Excel layout improvements 
➤  V431 - Foodtable: Excel bar size column was integrated. Now the
exact value of the bars are shown 
➤  V430 - Foodtable: Calculation of g/article for vegetables
improved 
➤  V429 - Foodtable genetic intolerance columns improved 
➤  V428 - RDA values of some micronutrients were adjusted to more
accurate values based on science and international regulations 
➤  V427 - More drugs were implemented in the pharmacogenetic
section 
➤  V426 - Micronutrient ranges were better adapted to new science
and legal requirements 
➤  V425 - The micronutrient dosages were adapted to new
government regulations and new sciences (particularily ALA, D3, C,
lycopene, luteine and copper) 
➤  V424 - The BMR calculation for data entered in the orderform
was improved and now is more accurate 
➤  V423 - The quality control of entered data was improved by a
second double-check 
➤  V422 - Formula restructuring 
➤  V421 - The risk for alcohol dependence calculation was improved
and is more accurate now 
➤  V420 - The description of detoxification genes and their genetic
variations was improved 
➤  V419 - Having a high risk of alcoholism now also affects the food
recommendations for alcohol-containing foods 

➤  V418 - Report automation: Certain report sections are shown for
athletic performance reports 
➤  V417 - Report update: Special requests of a distributor (JH) were
implemented 
➤  V416 - The risk calculation for bone health based on genetics was
improved and now is more accurate 
➤  V415 - The warning threshold for: "attention, this food contains
lactose" was lowered, so food types with little lactose also trigger
the warning 
➤  V414 - Report update: Special requests of a distributor (DPME)
were implemented 
➤  V413 - Report update: Special requests of a distributor (DPME)
were implemented 
➤  V412 - The new prostate risk calculation results are now applied
to the overview scale bars at the front of the reports 
➤  V411 - Report update: Special requests of a distributor (DPME)
were implemented 
➤  V410 - Report update: Special requests of a distributor (KRSD)
were implemented 
➤  V409 - The basic metabolic rate at rest was locked at a minimum
of 1000kcal, irrespective of age. This is more appropriate for
younger users of the weight management programs 
➤  V408 - Design improvements (colour codes)  
➤  V407 - The risk calculation for bone health based on genetics was
improved and now is more accurate. Changes are now full applied 
➤  V406 - The risk for diabetes calculation was improved and is now
(especially for high risk individuals) more accurate 
➤  V405 - Report automation: Reports for athletic performance
were improved for automation 
➤  V404 - The calculation for prostate risk was updated with newer
science about how common these variations are in the general
population. Risk calculations are now more accurate. 
➤  V403 - Report Automation: Formula update gives alert in case
customer details are missing 
➤  V402 - Rarely occurring genetic variants relevant in Alzheimer’s
Disease were included in the formula 
➤  V401 - Report layout and text improvements for athletic
performance tests 
➤  V400 - Linoleic acid risk calculation for the food list was
improved and now is more accurate 
➤  V399 - The risk of some bone metabolism genes was improved
and now is more accurate 
➤  V398 - The risk for certain eye disease risk calculations and the
corresponding food recommendations was improved and now is
more accurate 
➤  V397 - Linoleic acid risk calculation for the food list was improved
and now is more accurate 
➤  V396 - Special adaptations for vegan customers using allergy
testing services 
➤  V395 - Layout improvements, Design improvements, Report
adaptations for a distributor (DCR) 
➤  V394 - Report update: New naming system doe new-born
screening analyses 
➤  V393 - Report update: Special requests of a distributor (ASGX)
were implemented 
➤  V392 - Report Automation: Warning when certain order details
are missing 
➤  V391 - Report Automation: Warning when certain order details
are missing 
➤  V390 - Cardiovascular disease risk and LDL cholesterol disease
risk calculation was improved, especially for high risk individuals
and is more accurate now. This affects many other sections. 
➤  V389 - Basic metabolic rate at rest calculation was improved for
some weight management reports 
➤  V388 - Special feature for Muslims to help avoid pork 
➤  V387 - Certain report improvements for young patients 
➤  V386 - Report automation: Certain texts are hidden under certain
conditions in some reports 
➤  V385 - The recommendation calculation for total iron intake was
improved and now is more accurate 
➤  V384 - The recommendation calculation of fructose containing
food types was improved and now is more accurate 
➤  V383 - Report automation: Recipe book automation was
improved 
➤  V382 - Report automation: Alert systems for certain conditions
such as missing details were implemented 
➤  V381 - Report automation: Alert systems for missing gene results
were implemented 
➤  V380 - Design, layout and text improvements 
➤  V379 - Report covers were improved 
➤  V378 - Scale bar and text colours for fructose risk were improved 
➤  V377 - Iron intake recommendations were linked to iron overload
disorder risk in an improved way and is now more accurate. This
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influences many aspects of the reports such as food
recommendations 
➤  V376 - Report update: Special requests of a distributor (PGNS)
were implemented 
➤  V375 - Design and text improvements 
➤  V374 - Better BMI calculation for children implemented, making
the calculations in these cases more accurate 
➤  V373 - Report update: Special requests of a distributor (SLGN)
were implemented 
➤  V372 - Reports now consider the intake of calcium through
nutrition more accurately. This affects many aspects of the food
recommendations 
➤  V371 - New gene for new-born birth weight added to reports 
➤  V370 - Text improvements 
➤  V369 - Report automation: Alert systems for certain conditions
such as missing details were implemented 
➤  V368 - New BMI calculation formulas implemented for some
reports. This calculation is now more accurate 
➤  V367 - Hormone replacement therapy genetic testing is now
added to larger packages by default 
➤  V366 - Report update: Special requests of a distributor (DNK)
were implemented 
➤  V365 - New pregnancy related gene was added 
➤  V364 - Risk calculation for diabetes Type 2 was improved and
now is more accurate. This influences many aspects of the report 
➤  V363 - Risk calculations for spontaneous abortion in pregnancy
was improved and now is more accurate 
➤  V362 - Risk calculations for preeclampsia in pregnancy was
improved and now is more accurate 
➤  V361 - New pregnancy risk calculations were implemented 
➤  V360 - Report update: Special requests of a distributor (PGMS)
were implemented 
➤  V359 - Risk calculations for bone health were improved, which
influences many parts of the programs 
➤  V358 - Oxidative stress genes added to athletic performance
reports 
➤  V357 - Report update: Special requests of a distributor (PHMLT)
were implemented 
➤  V356 - Improved food recommendation calculation for omega 3
was implemented, which influences many aspects of the food list 
➤  V355 - Caffeine break down calculations were improved and are
now more accurate 
➤  V354 - Effect of coffee on breast cancer risk in women was
implemented in several reports 
➤  V353 - Caffeine recommendations based on breakdown capacity
was improved 
➤  V352 - Formula restructuring 
➤  V351 - Fructose containing food recommendations were
improved and are now more accurate 
➤  V350 - Fructose containing food recommendations were
improved and are now more accurate 
➤  V349 - Report update: Special requests of a distributor (PGMS)
were implemented 
➤  V348 - Recommendations for iron intake was improved 
➤  V347 - Recommendations for diabetic nutrition was improved
and food list is now more suitable for diabetic patients 
➤  V346 - Design and text improvements 
➤  V345 - Report update: Special requests of a distributor (GNBL)
were implemented 
➤  V344 - Micronutrient recommendation calculations were
improved and are now more accurate 
➤  V343 - Micronutrient recommendation calculations were
improved and are now more accurate 
➤  V342 - Supplement calculations: Formula adjustments for
personalized supplement production were implemented 
➤  V341 - Certain questions that influence the athletic performance
programs have been implemented 
➤  V340 - Scale bars that show the risk of coffee and caffeine have
been improved 
➤  V339 - The program now can consider iron deficiency in its
nutritional recommendations as well. Added benefit for iron
deficient individuals 
➤  V338 - Supplement automation: New automation system for
supplement manufacture implemented 
➤  V337 - Report update: Special requests of a distributor (DNK)
were implemented 
➤  V336 - Report update: Special requests of a distributor (GB) were
implemented 
➤  V335 - Customer details question answers are now shown in the
back of some reports for reference 
➤  V334 - Report update: Special requests of a distributor (DNK)
were implemented 
➤  V333 - The scale bar for lactose intolerance risk was improved 

➤  V332 - Report update: Special requests of a distributor (DNK)
were implemented 
➤  V331 - Report update: Special requests of a distributor (DNK)
were implemented 
➤  V330 - The food recommendation for arachidonic acid containing
foods was improved and now is more accurate. This affects animal
product-based food recommendations 
➤  V329 - Report update: Special requests of a distributor (DNK)
were implemented 
➤  V328 - Hand written notes sheets were added to some reports 
➤  V327 - Certain reports now have a video link for video
consultation  
➤  V326 - Report update: Special requests of a distributor (PGMS)
were implemented 
➤  V325 - Various improvements to text, layout and design 
➤  V324 - The intensity of the weight management program was
adjusted and now is equally intense for all customers. This affects
and improves many aspects of the weight management report 
➤  V323 - Detoxification results are shown in certain report types 
➤  V322 - Omega 3 risk calculations and recommendations have
been improved and now are more accurate. This has an impact on
the food list 
➤  V321 - Video consultation links have been implemented in certain
reports 
➤  V320 - Supplement automation: New improvements in producing
personalized labels 
➤  V319 - Supplement automation: New improvements in
automating the personalized production of weight management
supplements 
➤  V318 - Text improvement in some athletic performance reports 
➤  V317 - Text improvement in some athletic performance reports
and allergy reports as well as allergy warnings 
➤  V316 - Reports can now consider milk protein intolerance and
give better food recommendations 
➤  V315 - The calculation and recommendation for fructose
containing foods was improved and now is more accurate 
➤  V314 - Supplement automation: better automation of
personalized weight management supplements 
➤  V313 - Report update: Special requests of a distributor (DNK)
were implemented 
➤  V312 - Supplement automation improvement 
➤  V311 - Supplement intake recommendations were improved.
Some individuals now get the recommendations to take
supplements 2 times per day, but have to take a reduced volume. 
➤  V310 - Video consultation link in some reports was improved 
➤  V309 - Supplement automation improvement 
➤  V308 - The risk calculation for thrombosis was improved and now
is more accurate 
➤  V307 - Supplement automation improvement for label creation 
➤  V306 - The risk calculation for thrombosis was improved and now
is more accurate 
➤  V305 - Video consultation link in some reports was improved 
➤  V304 - Report update: Special requests of a distributor (DNK)
were implemented 
➤  V303 - The minimum daily calories a person must eat has been
defined and makes the product more suitable for users of low body
weight  
➤  V302 - The basic metabolic rate at rest calculation was improved
and now is more accurate 
➤  V301 - The scale bars for exercise have been improved in some
reports 
➤  V300 - The basic metabolic rate at rest calculation was improved
and now is more accurate 
➤  V299 - Certain text improvements were done 
➤  V298 - The warning column in the food list can now be hidden or
shown automatically
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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
Gellért Medical Labor Egészégügyi Kft.
Simongát u. 43
1164 Budapest
HUNGARY
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