Preventivna analiza
GenePlanet
Vaš osebni vodnik do boljšega
zdravja in počutja

Na osnovi svojih genov spoznajte prave potrebe svojega telesa in:

Okrepite svoj imunski sistem.

Odkrijte pravi način prehrane.

Odkrijte pravo vadbo zase.

Povečajte raven energije.

Izgubite težo in jo ohranite.

Povečajte moč mišic.

Na GenePlanetovi varni spletni platformi prejmete razumljivo predstavljene rezultate genetskega testa s personaliziranimi priporočili.
Za še bolj celovit vpogled v svoje zdravje si izračunate Health Score, ki na podlagi telesnih meritev in vprašalnika o življenjskem slogu
poda oceno vašega trenutnega zdravstvenega stanja in priporočila za izboljšave.

Vaše personalizirano poročilo:
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Rezultat analize
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Priporočila

Spoznali boste svoje genetske predispozicije in personalizirana priporočila s treh pomembnih področij, ki vključujejo analize:

Prehrana in telesna teža

Potrebe po hranilih

Šport in rekreacija

• Tveganje za prekomerno težo

• Vitaminu D

• Okrevanje po vadbi

• Odziv na nasičene maščobe

• Vitaminu B

• Tveganje za poškodbe mehkih tkiv

• Odziv na ogljikove hidrate

• Železu

• Bojevniški gen

• Vzdrževanje teže po hujšanju

• Cinku

• Gen za volumen mišic

• ...

• ...

• …

72 %
strank je uvedlo spremembe

“Na osnovi preventivne analize sem spoznala, da ima velik vpliv na moje telo hrana,

po opravljeni preventivni analizi.

s čimer se pred tem nisem kaj dosti ukvarjala. Najbolj zanimiv mi je bil rezultat

Spremenile so svojo prehrano
in fizične aktivnosti ter zmanjšale

glede mišic. Spoznala sem, da velikokrat delam vaje, ki mi ne pomagajo,
premalo pa tiste, ki bi mi glede na mojo DNA veliko bolj koristile.”

nezdrave navade.

Sara, 32 let

Preprost in varen odvzem vzorca
Genetski test opravite od doma, brez krvi in igel. Potrebujemo samo vzorec vaše sline.

Na dom prejmete komplet za odvzem vzorca, ki ga pošljete nazaj in po opravljeni analizi
na GenePlanetovi varni spletni platformi prejmete svoje rezultate.
V podjetju GenePlanet je varovanje vaših osebnih podatkov glavna prioriteta.
Uporabljamo jih v skladu z lokalno in evropsko zakonodajo, GDPR in standardom
ISO 27001. Ne izmenjujemo jih z Zavarovalnico Sava.
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