
Prispôsobte svoj život 

potrebám svojho tela

NUTRIFIT



Dá sa životný štýl prispôsobiť potrebám vášho tela? 
Áno, dá sa to jednoducho dosiahnuť pomocou nášho 
poradenstva v oblasti výživy a zdravého životného 
štýlu založených na vašich špecifických genetických 
predispozíciách a potrebách. 

Pomocou NutriFit analýzy zlepšujeme kvalitu života. Náš 

inovačný prístup v oblasti preventívnych služieb zlepšuje 

pocit pohody a dlhodobé zdravie. Výsledky analýzy sa 

zakladajú na vedeckých poznatkoch z oblasti nutrigenetiky 

a sú spracované na praktické rady, ktoré vám vďaka malým 

zmenám prinesú trvalé výsledky.

Osobné poradenstvo v oblasti vášho stravovacieho 
plánu a životného štýlu vám pomôžu dosiahnuť život, 
ktorý bude aktívnejší, zdravší a bude vás viac napĺňať.



30 ROZBOROV

Jedlo je jedným z faktorov s najväčším vplyvom na telo a taktiež je to faktor, ktorý môžeme 
najjednoduchšie ovplyvniť my sami.

30 rozborov rozdelených do 6 tematických kapitol:

Objavte svoje DNA, objavte samých seba.

VPLYV STRAVY NA HMOTNOSŤ TELA 
POŽIADAVKY NA ŽIVINY
METABOLICKÉ VLASTNOSTI 
ŠPORT A ODDYCH 
ŽIVOTNÝ ŠTÝL 
ZDRAVIE V ZMYSLE KARDIOVASKULÁRNYCH CHORÔB 
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Výsledky analýzy vám budú doručené ako 

komplexná a personalizovaná príručka.

Vaše osobné výsledky

PODROBNÉ VYSVETLENIE 
JEDNOTLIVÝCH ROZBOROV

PERSONALIZOVANÉ ODPORÚČANIA 
A PORADENSTVO

GRAFICKÉ A TEXTOVÉ ZOBRAZENIE 
VÝSLEDKOV



Často sa nám nepodarí dosiahnuť naše ciele, pretože 
neberieme do úvahy potreby svojho tela, naše genetické 
predispozície. NutriFit prináša personalizovaný prístup, 
ktorý berie do úvahy špecifické potreby každého človeka.

Vedeli ste, že 20 % Európanov trpí intoleranciou laktózy? A 
vedeli ste, že 45 % z nich si tento problém neuvedomuje?

Vstrebávanie vitamínu D do veľkej miery závisí od našich 
génov. Ľudia s nepriaznivým genetickým základom môžu 
vstrebávať vitamín D až o 50 % horšie, dokonca i v prípade, 
že dodržiavajú správne všeobecné rady.

Vstrebávanie železa sa u jednotlivých ľudí výrazne mení. 
Výsledkom je, že väčšina ľudí potrebuje vyšší denný príjem 
o najmenej 30 % na to, aby dosiahli optimálny stav.

Veľké výsledky pomocou 
malých zmien

Intolerancia laktózy

Vstrebávanie vitamínu D

Vstrebávanie železa



Ako to funguje?

Všetko vybavené z domu. Bez krvných odberov. Bez ihiel. Jediné, čo je potrebné, je bukálny ster z líca! 
Genetické testy GenePlanet sa jednoducho používajú a sú založené na odbere slín. Celý postup je možné zhrnúť do 3 
jednoduchých krokov:

OBJEDNÁVKA POSKYTNUTIE VZORKY ZISTENIE VÝSLEDKOV
Dostanete set na odber vzoriek s 

bukálnym tampónom a pokynmi na 

vykonanie testu. 

Postupujte podľa pokynov 

uvedených v sete a urobte si ster z 

líca pomocou bukálneho tampónu. 

Zaregistrujte svoju vzorku použitím 

čiarového kódu a zašlite ju do nášho 

laboratória v predplatenej obálke, 

ktorá je súčasťou dodávky.

Keď budú správy pripravené a 

sprístupnené na vašom internetovom 

konte, dostanete na e-mail 

upozornenie. Prihláste sa a objavte 

svoje DNA, objavte samých seba!



Objavte svoje DNA, objavte samých seba! 
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Všetky rozbory sa vykonávajú na 

základe najvyšších štandardov a 

pokynov s dôrazom na bezpečnosť 

laboratórnych postupov a údajov.

Vzorka klienta je označená jedinečným čiarovým kódom.

Vzorky sú analyzované v laboratóriu s akreditáciou ISO.

Zabezpečenie údajov je vykonávané podľa normy ISO.

Všetky rozbory sa vykonávajú v súlade s normami, 
požiadavkami a pokynmi EÚ.

Bezpečné a spoľahlivé


