
GENETICKÁ
ANALÝZA 

My v LIFE TEST nevěříme na obecné doporučení a
proto se věnujeme tomu, jak váš jídelníček i trénink
maximálně přizpůsobit vašemu individuálnímu
nastavení. Prvním krokem k personalizaci vašeho
životního stylu může být získání výsledků jedné z
našich genetických analýz.

Pro klienty našich partnerů nabízíme test
NutraFitness DNA. V něm identifikujeme 28
základních parametrů a dáváme doporučení na
základě individuální genetické potřeby. Zjistíte, jaké
máte metabolické charakteristiky, intolerance k
potravinám, srdeční výkonnost, požadavky na
živiny, jojo efekt a mnoho dalšího.

Druhým testem je Maximum Performance, který
analyzuje 44 znaků a přes 150 genů. V tomto testu je
významně rozšířená paleta genů spojených s
predispozicí k určité hladině některých vitamínů a
minerálních látek. Navíc zde naleznete velké množství
genů spojených se sportovním výkonem, jako
například geny ovlivňující vaší regeneraci a schopnost
odbourávat laktát.

Jak to funguje? 
Je to jednoduché a bezbolestné. Objednejte si
odběrovou sadu, pomoci které provedete stěr vaší
ústní dutiny. Sadu pak pošlete k nám a my vzorek
zpracujeme v laboratoři. Do padesáti dnů od chvíle
co nám pošlete svůj vzorek budete mít k dispozici pdf
verzi Vašeho osobního průvodce DNA!

Vědecký přístup a ochrana dat
Je to jednoduché a bezbolestné. Objednejte si
odběrovou sadu, pomoci které provedete stěr vaší
ústní dutiny. Sadu pak pošlete k nám a my vzorek
zpracujeme v laboratoři. Do padesáti dnů od chvíle
co nám pošlete svůj vzorek budete mít k dispozici pdf
verzi Vašeho osobního průvodce DNA!
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Cena analýzy
Cena testu NutraFitness je 9000 Kč a cena Maximum
Performance je 10000 Kč. Protože víme, že se jedná o
relativně vysokou částku tak je možné nejprve uhradit
50 % zálohu a následně zbytek zaplatit až po
dokončení analýzy přibližně za měsíc. U produktu
tohoto typu je nutné si uvědomit, že se jedná o
výsledky, které budou platné po celý život a jedná se
tedy o celoživotní investici. Může to být také vhodný
dárek pro vaše děti, protože z těchto výsledků mohou
následně čerpat i v dospělosti.

Osobní průvodce
Na základě genetické analýzy bude vytvořen Váš
osobní průvodce ve formě  pdf, který bude jedinečný
svým obsahem a týká se pouze Vás. Protože se Vaše
geny nemění, platnost průvodce zůstává neměnná po
celý Váš život. Vaše investice do poznání vlastních genů
je tak jednorázová. Právě při zohlednění
individuálních tělesných vloh a nastavení optimálního
stravování lze očekávat lepší výsledky nejen v aktivním
sportu, ale i při budování dlouhodobé kondice a
upevňování zdraví.


