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To badanie stężenia kwasów tłuszczowych na poziomie komórkowym, które ułatwi modyfikację dotychczasowego sposobu odżywiania oraz skuteczną
profilaktykę chorób cywilizacyjnych.
OMEGA Test to klucz do prawidłowego funkcjonowania każdej komórki ciała człowieka. Odpowiednie proporcje kwasów tłuszczowych Omega
wspomagają metabolizm organizmu w walce z procesami chorobotwórczymi.

BADANIE OMEGA TEST ZOSTAŁO STWORZONE Z MYŚLĄ O OSOBACH, KTÓRE:
posiadają zwiększoną podatność na infekcje
mają stany obniżonego nastroju lub w skrajnych przypadkach depresję
doświadczają zaburzeń koncentracji lub mają problemy z pamięcią
borykają się ze zmianami skórnymi
posiadają wysoki poziom cholesterolu
mają nadwagę lub otyłość
są zagrożone zawałem, udarem, chorują na nadciśnienie
mają problemy z płodnością
chorują na cukrzycę typu II
chorują na inne przewlekłe schorzenia

KORZYŚCI Z BADANIA
Badanie OMEGA Test to komplet wytycznychjących pacjentowi optymalizację przyjmowania kwasów Omega a poprzez to ułatwiających:

modyfikację dotychczasowego sposobu odżywiania i profilaktyki chorób cywiliacyjnych
zmniejszenie ryzyka poronienia, stanu przedrzucawkowego u kobiet w ciąży. Kwasy Omega są również budulcem dla mózgu dziecka
prawidłowy rozwój komórek nerwowych u dzieci co wiąże się z dłuższym skupieniem uwagi,
ułatwia naukę, podnosi odporność organizmu malucha
przywrócenie równowagi, koncentracji, nauki oraz dobrego nastroju i świetnej formy
dbanie o serce jego prawidłową pracę czy regenerację w chorobach serca, przeciwdziałanie zawałom, wylewom i miażdżycy
regenerację po treningu poprzez regenerację uszkodzeń mięśni
dbanie o wygląd skóry w tym jej nawilżenie, poprawę kolorytu, przeciwdziałanie starzeniu
ochronę mózgu przed starzeniem się – zachowanie zdolności poznawczych osób starszych

EFEKT BADANIA
Wyniki badania OMEGA Test są istotne przy określaniu ryzyka występowania schorzeń:
Układu krążeniowo – naczyniowego oraz incydentów sercowo-naczyniowych
Nadwagi, otyłości i zespołu metabolicznego
Psychicznych i neurodegeneracyjnych – depresji (również tej poporodowej), schizofrenii, ADHD, choroby Alzheimer’a, Parkinson’a, demencji
Przebiegających ze stanem zapalnym (autoimmunologicznych) – reumatoidalne zapalenie stawów, trądzik, atopowe zapalenie skóry, cukrzyca t. 1,
stwardnienie rozsiane
Alergii
Stanów chronicznego zmęczenia (fizycznego i psychicznego), zaburzeń koncentracji i nastroju 

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie
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