
DF Medica Polska – więcej na www.dfmedica.eu

Badanie możesz wykonać w Punktach Pobrań 
ogólnopolskiej sieci laboratoriów medycznych:

Lista Punktów Pobrań dostępna na www.diagnostyka.pl

GENODIET - zdrowie zapisane w genach

GENODIET
zdrowie zapisane w genach
Człowiek rodzi się z określonym zespołem 
genów: jedne z nich warunkują podatność 
na choroby, a inne przed nimi chronią.

Sztuka polega na tym, żeby skutecznie 
pobudzać te drugie. Teraz jest to możliwe dzięki 
badaniu genetycznemu GENODIET COMPLETO 
i jego interpretacji wykonanej przez specjalistów.

Pobranie materiału DNA 

z wewnętrznej strony policzka

WYNIK – raport z interpretacją specjalisty i wskazówkami żywieniowymi
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ANALIZA 
LABORATORYJNA 
(16 dni roboczych)

GENODIETA 
– indywidualny plan żywienia

ETAPY BADANIA:

Przyszłość 
staje się 
teraźniejszością… 

Zbadaj siebie i bliskich, by zdobyć dokładne 

wytyczne jak zapobiegać chorobom 

dietozależnym lub jak je leczyć.

Badanie Genodiet wykonuje się 

tylko raz w życiu, a uzyskane dzięki 

niemu dane będą zawsze aktualne.

Poświęć kilka chwil na wykonanie 

badania i całe życie korzystaj 

z wiedzy jaką niesie.

GENODIET
– zdrowie zapisane w genach

Badanie GENODIET COMPLETO jest 
nieinwazyjne, bezbolesne i całkowicie bezpieczne, 
także dla niemowląt oraz osób chorych.



Badanie GENODIET Completo dostarczy Ci 
bezcennej wiedzy dotyczącej:

•  Twojego indywidualnego programu żywieniowego, 
który pomoże Ci uzyskać i utrzymać optymalną masę 
ciała (ile węglowodanów, białka i tłuszczu potrzebujesz) 

•  genetycznych predyspozycji do wystąpienia 
w przyszłości chorób cywilizacyjnych oraz da 
wskazówki, jak zapobiegać m.in.: cukrzycy, nadciśnieniu, 
miażdżycy, zawałom, udarom, nowotworom, 
osteoporozie itp. a także – jeśli istnieje taka konieczność 

– wspomoże Cię w Twojej walce z chorobą

•  wrażliwości na insulinę (czynniki genetyczne 
wpływające na zdolność do kontrolowania poziomu 
glukozy we krwi)

•  zalecanego programu ruchowego (predyspozycje 
do określonej aktywności fizycznej)

•  metabolizmu cholesterolu, kwasu foliowego 
oraz homocysteiny (przeciwdziałanie chorobom płodu, 
wylewom, udarom)

•  potencjału detoksykacyjnego i antyoksydacyjnego 
(czynniki genetyczne wpływające na funkcjonowanie 
systemu oczyszczania organizmu z toksyn oraz 
neutralizowanie wolnych rodników)

•  nietolerancji pokarmowych o podłożu genetycznym 
na laktozę i gluten

•  skłonności do stanów zapalnych (czynniki genetyczne 
zwiększające ryzyko stanów zapalnych)

•  zdrowia kości (czynniki genetyczne wpływające 
na mineralizację kości – metabolizm witaminy D)

•  zdolności organizmu rodzica do przeciwdziałania 
wadom rozwojowym płodu (dotyczy to także 
przyszłych ojców)

•  indywidulanego doboru składników odżywczych 
– wspomagających w przyszłości spowolnienie 

procesu starzenia się organizmu

Badanie GENODIET COMPLETO zawiera raport 
nutrigenetyczny oraz zalecenia żywieniowe, 
opracowane przez dietetyka – dostosowane 
indywidualnie do Twojego organizmu. 

GENODIET COMPLETO pozwala specjalistom: 
lekarzom, dietetykom, trenerom i rechabilitantom 
dostować Twój indywidualny program żywieniowy 
tak, by zapobiegać ewentualnym problemom 
zdrowotnym, wynikającym z uwarunkowań 
genetycznych, jakie zapisane są w Twoim DNA. 

Wiedza, jaką niesie GENODIET COMPLETO 
przełożona na indywidualny program żywieniowy 
i ruchowy oraz naukę właściwych nawyków zapewni 
optymalny rozwój Twojego dziecka.

Osobom dorosłym i starszym – GENODIET COMPLETO 
zawiera unikalne informacje na temat profilaktyki 
zdrowia. Na jej bazie specjaliści wspólnie z pacjentem 
tworzą ważne programy: żywieniowy oraz aktywności 
fizycznej. Ma to znaczenie w procesie zapobiegania 
wielu chorobom dietozależnym (lub ich leczenia), 
a także wpływa na wzrost sił witalnych i spowalnia 
proces starzenia.

Żyj w zgodzie z własnym DNA 
i zapobiegaj chorobom dietozależnym!

DF Medica Polska to uznana firma specjalizująca 
się w innowacyjnych badaniach i działalności 
w sektorze zdrowia. Jako podmiot leczniczy 
zajmuje się wykorzystaniem najnowocześniejszych 
metod diagnostycznych z dziedziny nutrigenetyki, 
nutrigenomiki i farmakogenetyki. W jej portfolio 
można znaleźć produkty oraz usługi bazujące 
na analizie DNA, których celem jest zapobieganie 
chorobom dietozależnym – ich wczesne 
diagnozowanie i leczenie.

DF Medica Polska – partner konsorcjów naukowych 
oraz firmy DF Medica s.r.l., korzysta z wiedzy 
wybitnych lekarzy i naukowców. Skoncentrowała 
swoje działania na pracach naukowych siedmiu 
wiodących światowych uniwersytetów 
(m.in. w Bolonii, Ferrarze i Miami), by tworzyć 
rozwiązania służące profilaktyce zdrowia 
i odwołujące się do indywidualnych zapisów 
genetycznych – m.in. pakiet konsultacji Genodiet 
Completo. W Polsce, w zakresie wspólnych 
badań naukowych, współpracuje z Warszawskim 
Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem 
Jagiellońskim oraz Akademią Wychowania 
Fizycznego w Katowicach. Sukcesywnie kształtuje 
trendy wykorzystywania wiedzy o genach, służące 
prawidłowemu funkcjonowaniu organizmu, 
profilaktyce chorób cywilizacyjnych i wpływaniu 
na poprawę stanu zdrowia pacjentów.

Lista rekomendacji naukowych na stronie: 
www.dfmedica.eu


