
Genetske
analize

Za zdrav življenjski slo
g



Ste se kdaj vprašali, kako bi bilo, če bi lahko svoje telo vprašali kaj 
točno potrebuje in česa si želi?

Najnovejša tehnologija na področju genetike nam omogoča natančno to.

Vzorec svojega DNK pošljete v laboratorij in raziskava vam natančno 
pojasni kako boste na podlagi vašega unikatnega biološkega zapisa 
dosegli lepo in zdravo telo ter najdaljšo dobo kvalitetnega življenja.

Dieta zapisana
v vašemu Dnk



nutriGenetika
Prenehajte preganjati različne diete temveč raje 
prisluhnite svojemu telesu, ki vam že govori kako lahko 
dosežete najboljše in trajajoče rezultate.

Metabolični faktorji
Holesterol, trigliceridi in nivoji sladkorja v krvi so odvisni od 
dednih genetskih zapisov. S pravočasnimi analizami lahko 
določenim področjem namenite ustrezno skrb.

pomlaDitev in lepota
Če dobro razumete svoja genetična nagnjenja h gubicam, 
celulitu in drugim kožnim težavam, lahko svojo mladostno 
podobo bistveno izboljšate in podaljšate.

PrePrečevanje bolezni
Nekatere kronične bolezni so zapisane v naših genih in 
se jih že danes lahko s pravilnimi metodami zaustavi še 
preden se uspejo razviti.

ŠPort in rekreacija
Ali ste vedeli, da naši geni narekujejo rezultate določenim 
vadbam? Pri nekaterih vajah se posameznikom razvijajo le 
mišice, drugim pa poleg še maščobna tkiva.

kako lahko
Dnk testiranje
pomaGa tebi?



MeDico nUtrifit
Produkti NutriFit predstavljajo DNK teste, ki vam pomagajo prilagoditi 

življenjski slog vašim genom na področjih osebne prehrane, športa, 

pomlajevanja in zdravja.

· Tip dieTe, ki Temelji na vaših genih 

·  14 analiz o hranilih (makro in mikro hranila) 

·  4 analize o lasTnosTih presnove 

·  4 šporTne analize 

·  2 analizi o življenjskem slogu 

·  4 analize v povezavi s kardiovaskularnim zdravjem 

·  prehranske Tabele

Paketi
Pripravili smo tri različne možnosti, med katerimi lahko zagotovo najdete paket,

ki vam najbolj ustreza:



MeDico nUtrifit PreMiUM
NutriFit Premium predstavlja kompletno personalizirano knjigo za 

področja prehrane, športa, zdravja, pomlajevanja in lepote, ki temelji 

na vaših genih. NutriFit Premium temelji na 58 analizah DNK in 

vključuje prilagojena priporočila, s pomočjo katerih boste dosegli vaše 

prehranske in športne cilje oziroma bodo slednja pozitivno vplivala na 

vaše zdravje in mladosten videz.

·  Tip dieTe, ki Temelji na vaših genih 

·  8 analiz o lasTnosTih presnove in prehranjevalnih navadah 

·  9 analiz o življenjskem slogu in razstrupljanju 

·  9 analiz v povezavi s kardiovaskularnim zdravjem 

·  15 analiz o prehrani (makro in mikro hranila Ter meTabolizem) 

·  10 šporTnih analiz 

·  prehranske Tabele 

·  6 pomlajevalnih analiz



Rezultati vaših analiz bodo predstavljeni v obliki obširnega in 
personaliziranega priročnika:

+ poDrobna razlaGa vsake posamezne analize
+ Grafična in tekstovna PreDstavitev vaŠih rezUltatov
+ Personalizirana PriPoročila in nasveti

Kako izgledajo rezultati?



meDiCo nutriskin
Produkti NutriSkin predstavljajo DNK teste, ki vam pomagajo prilagoditi 

življenjski slog vašim genom na področjih osebne prehrane, športa, 

pomlajevanja in zdravja.

Zaustavite proces staranja vašega telesa. Spoznajte biološke procese 

svojega telesa in se tako učinkovito spopadite z gubicami, vnetji ter 

podobno in tako stopite še korak proti mladostnemu videzu.

Kako izgledajo rezultati?



1) naročilo
Po naročilu in plačilu testa, prejmete set za pravilen zajem vzorca 
skupaj z natančnimi navodili.

2) Dnk vzoreC
Na podlagi navodil opravite bris ustne sluznice.

3) PoŠiljka
Opravite enostavno registracijo na spletni strani in svoj vzorec pošljete 
na naš naslov.

4) rezultat
Na naveden email boste prejeli rezultate analize in odkrili vse kar vaše 
telo zares potrebuje.

koraki za
priDobitev
Dnk analize

dodatna vprašanja?
Pošljite nam sporočilo na dnk@medicohealthgym.si ali 
nas pokličite na 041 779 892

Medicohealth GYM d.o.o.
Šmartinska cesta 100
1000 Ljubljana, Slovenija


