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iGenesis® 
Składa się z pięciu modułów, uwzględniających związek między odżywianiem a genetyką, umożliwiających maksymalną personalizację planu
odżywiania. Elementy te dotyczą zarówno problemów związanych z osiągnięciem i utrzymaniem optymalnej masy ciała, jak i innych aspektów
zdrowotnych, w tym profilaktyki chorób dietozależnych oraz dobrego samopoczucia.

 

Co daje badanie iGenesis?
Badanie iGENESIS sprawdzi, czy Twój organizm posiada predyspozycje do rozwoju:

Miażdzycy lub zakrzepicy
Nadciśnienia tętniczego
Hipercholesterolemii
Zawału lub zaburzeń pracy serca
Udaru

I wskaże, jakie kroki podjąć, aby ich uniknąć.

 

Badanie iGENESIS pozwoli Ci:

Osiągnąć prawidłową masę ciała, co zapobiegnie rozwojowi insulinooporności
Utrzymać optymalny poziom witaminy A, E i C, które obniżają poziom glukozy, stymulują produkcję insuliny i zapobiegają gromadzeniu się
wolnych rodników w organizmie
Wprowadzić działania profilaktyczne, które zniwelują niekorzystne predyspozycje do rozwoju hiperglikemii i brzusznej tkanki tłuszczowej
Wprowadzić optymalny czas i rodzaj aktywności fizycznej 

 

Badanie iGenesis wskaże jak prawidłowo zadbać o dietę dziecka:

Wczesne wykrycie nietolerancji pokarmowych zapobiega rozwojowi niedożywienia i problemów ze strony układu pokarmowego
Zidentyfikowana wystarczająco wcześnie predyspozycja do otyłości pozwala zapobiegać rozwojowi nadmiernej masy ciała
Prawidłowy metabolizm witamin z grupy B oraz choliny wpływa na zdolność do nauki i koncentracji
Odpowiedni poziom witaminy D i wapnia jest niezwykle ważny dla rozwoju mocnych kości i zębów 

 

Badanie iGenesis wskaże, jak prawidłowo zadbać o siebie przed i w czasie ciąży:

Wyniki badania pozwolą na ustalenie optymalnej diety sprzyjającej uzyskaniu i utrzymaniu prawidłowej masy ciała przed ciążą oraz w czasie
jej trwania
Przebieg metabolizmu kwasu foliowego jest bardzo ważny w profilaktyce wad cewy nerwowej dziecka
Odpowiedni poziom witaminy D i E jest dla płodności zarówno kobiet, jak i mężczyzn
Zbyt późno wykryta celiakia powoduje zaburzenia hormonalne oraz utrudnia zajście i utrzymanie ciąży
określenie ryzyka rozwoju hiperglikemii ułatwi modyfikację diety tak, aby zmniejszyć ryzyko cukrzycy ciążowej

 

Badanie iGenesis podpowie, jak zadbać o urodę i witalność organizmu:

Utrzymanie prawidłowego poziomu witamin A, C i E, jak również zdolności antyoksydacyjne i detoksykacyjne są szczególnie istotne w
opóźnieniu procesu starzenia się skóry, odpowiedni poziom witaminy D i kwasu foliowego opóźnia starzenie się skóry i zapobiega jej
wysuszaniu
Dostosowanie diety do wytycznych profilu metabolicznego pozwoli na osiągnięcie i utrzymanie optymalnej masy ciała
Niezdiagnozowane nietolerancje czy nadwrażliwości pokarmowe mogą dawać objawy w postaci zmian skórnych 

 

Badanie iGenesis podpowie, jak poprawić sprawność fizyczną organizmu:

Dostosowana do predyspozycji genetycznych dieta pozwoli utrzymać wysoką wydolność organizmu podczas ćwiczeń
Metabolizm witamin z grupy B oraz magnez – utrzymanie rawidłowego ich poziomu poprawi koncentrację i zdolność do szybkiej reakcji
Zdolności antyoksydacyjne i detoksykacyjne oraz witamina A, C i E mogą przyspieszać regenerację organizmu po wysiłku
Informacja o nietolerancjach oraz nadwrażliwościach pokarmowych pomoże ułożyć odpowiedni plan żywieniowy, który wspomoże
samopoczucie oraz stan zdrowia 

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie
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