
ANKIETA PACJENTA DO ANALIZY PIERWIASTKOWEJ
Niniejsza ankieta ma na celu poznanie stylu życia oraz zaburzeń subiektywnych i obiektywnych zdrowia. Nie zastąpi dokładnego
wywiadu i badania lekarskiego. Pozwoli jednak na dokładniejsze określenie stanu odżywienia i podjęcie działań mających na celu
minimalizacji ryzyka powstawania wielu chorób,

ANKIETĘ PROSIMY WYPEŁNIAĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI,
Pola wyboru zaznaczać używając znaku "x"

Dane Pacjenta niezbędne do wykonania analizy:

imię nazwisko kod pocztowy numer telefonu

Płeć: Kobieta, Mężczyzna

państwo wiek wzrost waga grupa krwi

Adres, na który zostanie wysłany wynik analizy:

imię nazwisko

ulica, nr domu, nr mieszkania

miejscowość kod pocztowy państwo

UWAGA: DO BADANIA NADAJĄ SIĘ TYLKO WŁOSY NIEFARBOWANE!

Proszę o wynik w języku: polskim, czeskim, słowackim, rosyjskim, ukraińskim, niemieckim, angielskim
Uwaga: W cenę badania wliczona jest tylko jedna wersja językowa wyniku Dodatkowa wersja za opłatą, zgodną z cennikiem umieszczonym na
stronie internetowej www.biomol.pl

Badanie: pierwsze, kolejne: Ciąża: miesiąc:

Badanie zlecam w celu profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacji, wsparcia leczenia, suplementacji sportowej

Zespoły chorobowe potwierdzone
diagnozą lekarską:

Kostne/mięśniowe

Sercowo-naczyniowe

Układu pokarmowego

Układu moczowego

Układu nerwowego

Hormonalne

Niedoczynność tarczycy

Układu oddechowego

Dermatologiczne

Alergologiczne

Ginekologiczne

Choroby rodzinne

Ojciec

Nowotwory

Cukrzyca

Choroba
wieńcowa
Choroby
psychiczne

Matka Brat/ Dziadek/
siostra babka

Choroby potwierdzone diagnozą
lekarską:

Osteoporoza

Reumatoidalne zapalenie stawów

Zawał

Żylaki

Wrzody żołądka

Choroby jelit

Astma

Bielactwo

Łuszczyca

Stwardnienie rozsiane

Parkinsonizm

Autyzm

Alergia

Nowotwór

tak Objawy: tak

Przerost prostaty

Cukrzyca typ: I

Padaczka

Choroby wątroby

Bóle:

- stawów

- mięśni

Szybkie męczenie się

Zgaga

Wzdęcia

Zaparcia

Biegunki

Częste oddawanie moczu

Ból przy oddawaniu moczu

Trądzik

Łysienie

- androgenne

Łamliwe paznokcie

UWAGA: Ankieta może być wypełniona tylko za zgodą pacjenta! Kopiowanie
Niniejszy dokument nie jest ofertą w rozumieniu artykułu 66 paragraf

w całości lub części zabronione!
1 Kodeksu Cywilnego



UWAGA: Zaznaczyć krzyżykiem okienko tak lub nie.

Objawy somatyczne i psychosomatyczne

Częste uczucie zmęczenia

Zaburzenia koncentracji

Zaburzenia pamięci

Trudności z zasypianiem

Wybudzanie się w nocy

Uczucie stałego lub częstego podenerwowania

Częste bóle głowy

Zawroty głowy

Zaburzenia widzenia (mroczki, łzawienie, pieczenie oczu)

Skurcze

Kołatania serca

Skóra sucha

Skóra przetłuszczająca się

Trudności w uczeniu się

Częste uczucie głodu

Mam często pragnienie

Styl odżywiania

Stosuję dietę niskowęglowodanową

Stosuję dietę wegetariańską

Stosuję dietę białkową

Nie stosuję żadnej diety

-jem dużo słodyczy

- spożywam dużo owoców i soków owocowych

- spożywam dużo mięsa i tłuszczów

-jem dużo nabiału

-jem dużo ryb

W przypadku

tak nie

niejednoznacznej odpowiedzi zakreślić tak oraz nie.

Reakcja na stres

Często jestem agresywny/a

Wszystkim się przejmuję

Jestem nadwrażliwy/a

Mam często lęki

Mam skłonności depresyjne

Styl życia

Dużo pracuję (powyżej 8 godz. na dobę)

Często tzw zarywanie nocy

Często piję alkohol

Palę papierosy

Żyję w ciągłym stresie

Odżywianie

Często mam ochotę na potrawy:

- słodkie

- kwaśne

- ostre

- gorzkie

- słone

Piję regularnie kawę

Piję często herbatę

Narażenie na czynniki szkodliwe w pracy:

Chemiczne

Fizyczne:

pole elektromagnetyczne

temperatura

hałas

tak nie

Zażywane aktualnie leki, witaminy, minerały (proszę wymienić jak długo są stosowane):

Proszę o przesłanie mojego wyniku analizy pierwiastkowej na poniższy adres e-mail:

Uwaga! Prosimy o uważne wpisywanie adresu e-mail Biomol-Med Sp. z o.o nie ponosi
odpowiedzialności za niedostarczenie elektronicznej wersji wyniku z powodu błędnego adresu czytelny podpis Pacjenta

Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych przez Biomol-Med Sp z o o ul A, Struga 90, Łódź, moich danych osobowych, które przekazuję
dobrowolnie, zastrzegając sobie prawo do ich sprawdzania i poprawiania

czytelny podpis Pacjenta

UWAGA: Ankieta może być wypełniona tylko za zgodą pacjenta! Kopiowanie w całości lub części zabronione!
Niniejszy dokument nie jest ofertą w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego

tak nie

tak nie



Analiza pierwiastkowa włosów

Jeżeli chcilibyście Państwo zachować zdrowie swoje i swoich najbliższych na długie lata proponujemy Państwu analizę pierwiastkową
włosów jako niedrogą metodę diagnostyczna, oceniającą stan odżywienia człowieka. Dzięki niej można łatwiej leczyć choroby

gastrologiczne dermatologiczne (wypadanie, przetłuszczanie włosów, łuszczyca. egzemy, grzybice itp ) kardiologiczne, neurologiczne i inne

zaburzenia metabolizmu. Wskazania dietetyczne i program witaminowo-mineralny umożliwią właściwą rehabilitację. Sportowcy dzięki

'ndywiduainemu odżywianiu mcgę osiągać sukcesy dbając jednocześnie o swoje zdrowie. Osoby chcące stracić na wadze bezpiecznie i

skutecznie mogą prowadzić odchudzanie

Analiza pierwiastkowa włosa
Analiza pierwiastkowa włosów jest wygodna i niedrogą

metodą oceny mineralnego stanu człowieka przy

Znaczenie analizy pierwiastkowej
Analiza pierwiastkowa włosów ilustruje ilość pierwiastków

magazynowanych przez organizm badanego..

• wystąpienia objawów klinicznych zespołu złego

wchłaniania (zaburzenia gastrologiczne),

• zaburzeniach regulacji gruczołów wewnętrznego

wydzielania (zaburzenia hormonalne).

• zaburzeniach neurologicznych,

• zaburzeniach dermatologicznych (łuszczyca, bieląc

wypadanie włosów.. ),

• leczeniu otyłości.

• schorzeniach kostno-stawowych,

• zaburzeniach kardiologicznych

• zatruciach pierwiastkami toksycznymi,

• długotrwałymi wysiłku fizycznym w pracy i sporcie,

• rehabilitacji

• profilaktyce

• Analiza pierwiastkowa włosów określa stan przemiany

mineralnej Na jej podstawie można ocenić typ

metabolizmu osoby badanej i wskazać odpowiednie

zalecenia dietetyczne

• Stosowanie właściwej diety i selektywnej suplementami

zabezpiecza organizm przed wieloma chorobami,

• Szczególne znaczenia ma stosowanie diety dla chorych

Zastosowanie odpowiedniej suplementacji witaminowo-

mikroelementowej może wspomagać farmakoterapię,

przynosząc szybciej oczekiwane efekty i chron«ć

organizm przed jej ubocznymi skutkami

Kto nie pragnie zachować zdrowia i urody do późnej starości?

Dwudziesty wiek wraz z osiągnięciami globalnej cywilizacji narzucił nam sty! życia, który zdominowany jest osiągnięciami nauki i przemysłu.

Prawa ekonomii decydują o tym co jemy i w jaki sposób się leczymy. To lobby przemysłu farmakologicznego kształtuje nasz stosunek do

własnego ciała.

Zapominamy ze ono same wie co jest mu potrzebne do życia, a o naszym zdrowiu i samopoczuciu decydują niezliczone procesy

biochemiczne i fizykochemiczne zachodzące w bilionach komórek . Należy zawsze pamiętać, iż metabolizm człowieka wiąże się ze

spożywaniem żywności i wydalaniem zbędnych produktów przemiany materii.

To od nas zależy czy w pożywieniu dostarczymy naszemu organizmowi wszystkie makro i mikroelementy konieczne do prawidłowego

przebiegu metabolizmu W XX wieku wyjaśniono procesy powstawania i leczenia wielu chorób

Rozwój nauk medycznych pczwala na coraz dokładniejsze zbadanie natury człowieka. W dążeniu do rozwiązywania niewyjaśnionych

problemów medycznych nie wolno zapominać o podstawach funkcjonowania organizmu, a mianowicie o właściwym odżywianiu. Szczególnie

w dzisiejszych czasach, gdy zalewa nas moda na szybkie posiłki, przygotowane z wysokoprzetworzonych produktów spożywczych

pozbawionych prawie w całości podstawowych mikroelementów

Chińskie przysłowie mówi:
Jeżeli nie znasz ojca choroby, to na pewno zła dieta jest jej matka

Laboratorium Biomol-Med do oznaczania pierwiastków wykorzystuje technikę ICP
(spektrometry emisji atomowej Perkin Elmer Optima 5300, Optima 2000).



Opis metodyki

Wycinanie włosów

• Do analizy należy pobrać około 300 - 400 mg włosów, tj około

łyżki stołowej

• Włosy należy wyciąć z tyłu głowy z kilku miejsc (jak na rysunku)..

• Do analizy nadają, się tylko pierwsze 3 4 cm włosa liczac od

skóry głowy

• Włosy długie należy obciąć tuż przy skórze głowy, a następnie

odciąć pierwsze 3 4 cm do analizy

• Jeżeli włosy są za krótkie (mniej niż 5 mm) należy odczekać 2

tygodnie, do momentu odrostu włosów

• Włosy nie mogą być farbowane

• Włosy muszą być wycinane ostrymi nożyczkami (nie mogą być

wyszczerbione)

Opłata za analizę

• Kwotę w wysokości aktualnej ceny należy wpłacić na nasze

konto bankowe

• W tytule wpłaty należy umieścić imię i nazwisko pacjenta

• Kopię potwierdzenia zapłaty należy dołączyć do wysyłanych

włosów i ankiety

Wynik analizy

• Wyniki analizy pierwiastkowej będą gotowe w ciągu trzech

tygodni od daty otrzymania materiału badanego

• Pacjent otrzyma wynika pomiaru z opisem przemiany

mineralnej ze wskazaniami tendencji chorobowych oraz

sugestie dietetyczne wraz z suplementacją witaminową i

mikroelementową

Cennik

Analiza pierwiastkowa włosów z opisem metabolizmu i tendencji chorobowych

Analiza pierwiastkowa moczu dobowego

Analiza pierwiastkowa włosów i moczu dobowego z opisem metabolizmu i tendencji chorobowych

Dodatkowy opis w języku obcym

Ponowne wysłanie wyniku

235 PLN

130 PLN

365 PLN

+30 PLN

30 PLN

Numer konta:

Biomol-Med Sp, z o,o
90-55? Łódź, u! A Struga 90

BISE BANK H O/Łódź, ul Św Teresy 100

42 1370 1095 0000 1701 4782 9400

Pcwyzszy biuletyn nie- jest oferta w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywi lnego


