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To unikalne badanie zależności genów z wykorzystaniem nutrigenetyki i nutrigenomiki. To również genodiet raport – przystępnie zaprezentowany,
indywidualny profil żywieniowy oraz zalecenia dietetyczne zgodne z dna pacjenta.

W DNA zapisane są informacje na temat koloru oczu i włosów czy podatności na różne choroby. Są w nim także wskazówki, które umiejętnie
odczytane przez ekspertów df medica dadzą odpowiedź jak się odżywiać, by cieszyć się zdrowiem i długim życiem.

 

Badanie genodiet completo dedykowane jest osobom, które:
Często czują się źle, chociaż nie widzą żadnych konkretnych objawów poza zmęczeniem
Wielokrotnie podejmowały decyzję o zrzuceniu zbędnych kilogramów, ale bez rezultatów
Chcą się zdrowo odżywiać, ale produkty powszechnie uważane za zdrowe im nie służą
Często chorują na infekcje i stany zapalne
Nie mogą rozpoznać przyczyny tycia
Mają podwyższony poziom cholesterolu i są potencjalnie zagrożone miażdżycą
Chorują na cukrzycę i inne choroby przewlekłe (również w trakcie terapii antynowotworowej)
Miały w rodzinie przypadki chorób nowotworowych, cukrzycy typu ii, chorób neurodegeneracyjnych, zawałów serca lub innych chorób układu
krążenia
Ćwiczą, ale treningi nie przynoszą spodziewanych efektów
Nie wiedzą jaką wybrać aktywność fizyczną aby zachować kondycję i jednocześnie zdrowo chudnąć
Myślą o zastosowaniu modnej diety bezglutenowej lub bezlaktozowej, ale nie wiedzą, czy to będzie dla nich zdrowe
Lubią mocną kawę ale nie wiedzą czy ze względu na zdrowie mogą ją pić, czy powinni ograniczyć jej spożycie
Pragną zostać rodzicami, ale mają trudności w realizacji tego marzenia
Chcą zadbać o prawidłowe przygotowanie i przebieg ciąży
Chcą zadbać o prawidłowy rozwój swojego dziecka od pierwszych dni jego życia

Korzyści z badania
Testy genetyczne to nowoczesne „narzędzie” w diagnostyce i leczeniu wielu chorób. Dzięki genodiet completo możliwe jest zbadanie wzajemnej
korelacji poszczególnych genów oznaczonych w testach. Genodiet completo daje dietetykowi, lekarzowi, ale przede wszystkim pacjentowi konkretne
zalecenia do dalszej diagnostyki lub postępowania żywieniowego. Genodiet completo pomaga pacjentom w:

Uniknięciu wielu chorób dietozależnych (cukrzyca, nadciśnienie, zawał serca, udar, osteoporoza)

Uzyskaniu oraz utrzymaniu optymalnej masy ciała
Odżywianiu zgodnym z ich dna w sytuacji chorób przewlekłych

Efekty badania
Genodiet raport to 26 stron szczegółowej, indywidualnie dopasowanej do pacjenta analizy obejmującej:

Predyspozycje organizmu pacjenta do rozwoju konkretnych chorób
Wytyczne dotyczące sposobu odżywiania
Zalecenia dietetyczne uwzględniające produkty, które w codziennym jadłospisie powinny się pojawić lub należy wyeliminować
Wytyczne dot. osiągnięcia i utrzymania optymalnej masy ciała
Wytyczne dot. profilaktyki chorób 

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie
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