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Kedves Liza Rohan,

Örülünk, hogy bemutatjuk Önt
A teszt eredményei jelentése!

Az eredményeket a miénk létrehozta
A művészeti bioreszonancia állapota
Tesztelőgép  és technikusunk
Julie.

Az Ön eredményei

Az eredményeket a vizsgált tételek típusával
osztják szét. Minden egyes részen belül
áttekintő oldalt talál, ez biztosítja, hogy az
eredmények a lehető legegyszerűbbek és
tömörek legyenek, és figyelmét a legnagyobb
értékű információkra vonják le. Láthatja a
részletes elemzési oldalon tesztelt elemek
teljes listáját. Az Ön eredményéről szóló
jelentése célja, hogy a lehető legkülönbözőbb
egyértelműségét biztosítja az eredmények és
az általunk ajánlott intézkedések.

Hisszük, hogy az egyes szakaszok
teszteredményeinek és releváns
információinak biztosítása során az
eredmények az utazás kezdetét képezhetik,
lehetővé téve Önt, hogy pozitív változásokat
tegyen a napi étrendjére és környezetére.
Ezzel azt akarjuk, hogy képes legyen
lépéseket tenni a táplálkozás, amely tápláló és
élvezetes és életben él, ami egészséges és
boldog.

Ha bármilyen további kérdése van, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk.

Tisztelettel,
Check My Body Health Team

Kiegészítő alternatív gyógyászat (bütykök)
Az élelmiszer-érzékenységi tesztjeinket biorezonancia-terápiával végezzük, és kategorizálják

kiegészítő és alternatív gyógyszerek (bütykök) alatt, amelyek széles körűek a mainstream
gyógyászaton kívül eső terápiák. Tesztek és kapcsolódó információk Ne tegyen orvosi diagnózist,

és nem szándékozik helyettesíteni a szakmai Orvosi tanácsok, diagnózis vagy kezelés.

Mindig keresse meg orvosának vagy más képzett egészségügyi szolgáltatójának tanácsát,
ha van egy orvosi állapotban vagy bármilyen kérdéssel rendelkező kérdésekkel kapcsolatban

és / vagy orvosi tüneteket.

Van egy kérdés? Gyere és beszéljen hozzánk a   LiveChat  
segítségével honlapunkon vagy e-mail
info@checkmybodyhealth.com

2 Liza Rohan
NAUFTJFT

Vissza a tartalomhoz



Tartalomjegyzék

Jogi nyilatkozat 
Ellenőrizze a testületemet az esetleges vagy következményes károkért felelősséggel való felelősséggel, és semmilyen felelősséget nem vállal
felelősséget vagy felelősséget az általunk elszenvedett veszteségért vagy kárért az e jelentés bármely információjának vagy tartalmának
bármely információjának vagy tartalmának visszaélése miatt. Ellenőrizze a testem egészsége, vagy vállalja semmilyen felelősséget az általa
elszenvedett bármely információ vagy tartalom felhasználása vagy visszaélése miatt szenvedett veszteségért vagy sérülés miatt.

Használja a saját felelősségét: Ez a jelentés csak tájékoztató jellegű. Forduljon orvoshoz, mielőtt bármilyen táplálkozási tervet vagy diétás
programot vállalna. Az Ön felelőssége, hogy értékelje a saját orvosi és fizikai állapotát, vagy az ügyfeleké, és önállóan meghatározza, hogy
elvégezze, használja-e a jelentés vagy tartalom bármelyikét vagy weboldalunkat.

TIPP!
Az Ön eredményei
A PDF segítségével

a TOP 'Vissza a
Tartalomjegyzék

linkjét
használhatja az

oldalra ugráshoz.

3

Az eredmények értelmezése 4

Kiegészítő és alternatív gyógyászat 6

Ügyfél-ajánlások 8

Élelmiszer-érzékenység elemzés 10

Nem élelmiszer-érzékenység elemzés 17

Fémérzékenység elemzés 21

Ásványi és egyéb tápanyagelemzés 26

A-K-vitamin elemzés 31

Adalékanyagok 34

A következő lépések 39

Eliminációs étrend 41

Adalékanyagok magyarázata 45

Fém potenciálforrások 48

Liza Rohan
NAUFTJFT

Vissza a tartalomhoz



Eredmények értelmezése -
magyarázó

Érzékenység nem allergia
Fontos megismételni, hogy ez a teszt nem az allergiára vonatkozik. Könnyen összekeverhető az
allergiát és az érzékenységet vagy az intoleranciát, mivel a különböző kifejezéseket gyakran
felcserélhető módon használják, ami félreértelmezéshez vezet. Az allergia és az érzékenység nem
ugyanaz. Természetesen, ha valaki allergiás egy élelmiszer-tételt úgy lehetne jellemezni, hogy
„érzékeny” azonban, amely az egészségügyi állapot allergia eltér az érzékenység vagy intoleranciát.

Van néhány alapvető különbség az allergia és az érzékenység között; Az élelmiszer-érzékenység
kényelmetlen lehet, és olyan tüneteket okozhat, amelyek zavarosak, zavarba ejtő vagy gyengédek,
nem rendelkeznek az életveszélyesek, mint az élelmiszer-allergia által okozott életveszélyesek; Az
élelmiszer-érzékenység idővel változhat, gyakran az élelmiszer-eliminációs táplálkozás és / vagy a
gutás egészség javítása révén változhat, de az élelmiszer-allergia az egész életen át tartó.

A testben, amely a szervezetben az allergiás reakció során történik, teljesen különbözik az
érzékenységéhez. Az allergiás reakció magában foglalja az antitesteknek nevezett
immunrendszert és sejteket, míg ez nem vesz részt az érzékenységben. A hajvizsgálat nem teszteli
az antitestszintet, ezért ezért nem használható az allergia tesztelésére.

Ismert allergia
Lehet, hogy ismert allergiája van; Szóval segítsünk értelmezni az érzékenységi eredményeket az
elemre.

1. forgatókönyv

Az elem, amely allergiás, mint
mérsékelt vagy magas reaktivitási
elemként.

Ez azt jelenti, hogy az élelmiszer-allergia,
amellyel élelmiszer-érzékenységgel
rendelkezik. Ha már eltávolította ezt az elemet
az étrendből, akkor nem kell bármilyen lépést
tenni. Ha korábban nem távolították el,
érdemes megfontolni, de nem javasolnánk az
eliminációs étrendet követő újraindítás után.

2. forgatókönyv

Az elem allergiás ként jelenik meg, ha
nincs reakció elemet.

Ez azt jelenti, hogy nem kell az élelmiszer-
érzékenység ezt a tételt azonban az eredmény
nem kérdéses, illetve ellentmondanak a
jelenléte az élelmiszer allergia a tételt. Ez nem
jelenti azt, hogy vissza kell adnia az elemet az
étrendjéhez, tiszteletben kell tartania azokat a
tüneteket vagy vizsgálati eredményeket,
amelyeket korábban az allergiára vonatkozott.
Ne feledje, hogy ez a teszt nem tesztel az
allergiát.



Mindennapi ételek
Gyakori a napi étrendben elfogyasztott élelmiszer-tétel, vagy nagyon gyakran, hogy mérsékelt
vagy nagy érzékenységű elemként teszteljük. Ez az élelmiszer-érzékenységgel történhet, és a
testnek hirtelen küzd az élelmiszerek konkrét összetevőinek feldolgozására vagy lebontására. Ezt
az élelmiszer-csoport túlfogyasztása okozhatja, vagy a bélbaktériumok egyensúlyhiányához vagy
az alacsony szintű gyulladás jelenlétéhez vezethet a bélben.

Bármi is legyen az oka nem kétségbe. Az élelmiszer-érzékenységről és nem allergiásról beszélünk;
Ezért kitöltésével élelmiszer eliminációs diéta későbbi visszatelepítés segíthet. Ez azt jelenti, hogy
meg kell szüntetned a kedvenc ételeket vagy tűlevelét az étrendben egy hétig, de képes lesz arra,
hogy újraindítsa az elemet. Az étkezési tételek eltávolítása egy ideig lehetővé teszi, hogy a bélidő a
"pihenésre" a kiváltó élelmiszerektől való "pihenésre", és az elemek újraindítása lehetővé teheti,
hogy értékelje, hogyan érzi magát egy élelmiszer vagy élelmiszercsoport.

Gut táplálék

A legtöbb esetben végző eliminációs diéta elég, hogy javítsa a tünetek, és lehetővé teszi, hogy
jobban megismerjük az olyan élelmiszerek, amelyek nem értett egyet a szervezetben. Érdemes
figyelembe venni az emésztőrendszer táplálékát, és foglalkozik a bélbaktériumok
egyensúlytalanságával, hogy tovább javítsa a bélfunkciót és csökkentse az emésztési tüneteket.

Kiegészítő alternatív gyógyászat (bütykök)
Az élelmiszer-érzékenységi tesztjeinket biorezonancia-terápiával végezzük, és kategorizálják

kiegészítő és alternatív gyógyszerek (bütykök) alatt, amelyek széles körűek a mainstream
gyógyászaton kívül eső terápiák. Tesztek és kapcsolódó információk Ne tegyen orvosi diagnózist,

és nem szándékozik helyettesíteni a szakmai Orvosi tanácsok, diagnózis vagy kezelés.

Mindig keresse meg orvosának vagy más képzett egészségügyi szolgáltatójának tanácsát,
ha van egy orvosi állapotban vagy bármilyen kérdéssel rendelkező kérdésekkel kapcsolatban

és / vagy orvosi tüneteket.
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Kiegészítő és alternatív gyógyászat

Mi a kiegészítő és alternatív
gyógyászat?

A biorezonancia terápia és a tesztelés
kiegészítő és alternatív gyógyászat
(CAM). Ez a terápiák, gyakorlatok és
termékek különböző csoportja, amely a
hagyományos gyógyszer vagy
egészségügyi ellátáson kívül esik.

A hagyományos gyógyszer vagy kezelés mellett kiegészítő
terápiát alkalmaznak, míg az alternatív terápiát a
hagyományos gyógyszer vagy kezelés helyett alkalmazzák.
Néhány terápiát vagy gyakorlatot kiegészítő vagy
alternatívaként lehet használni; Ez attól függ, hogy
kombinálják-e a hagyományos gyógyszert, vagy sem.

Más terápiák és gyakorlatok, amelyek kiegészítő és
alternatív gyógyszernek minősülnek:
• Aromaterápia
• Akupunktúra
• homeopátia
• Masszázsterápia
• Naturopathia
• Osteopathia
• Pilates
• jóga
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Vevő
tanúsítványok

Azt hittük, hogy hallani szeretné, mit gondolunk
ügyfeleinknek a szolgálatunkról, a hajadásokról
az eredményjelentés és az eliminációs étrend
megvalósításának megértésére.

Szeretnénk megkapni a visszajelzést!

Nagyon részletes jelentés útmutatással az
élelmiszerek kiküszöbölésére. Nagy ajánlatot
ajánlanak.
Taylor P.

Könnyű folyamat a benyújtás és a szuper gyors
fordulás. Az eredmények sokkal részletesebbek
voltak, mint egy korábbi teszt, amelyet
megvásároltam, és a védjegyet több élelmiszerrel
harcolok. Az eliminációs tervrajz is nagy segítség lesz.
Javasolná.
Casey T.

Komolyan ez a teszt annyira érdemes! A
munkatársaim és én mindketten megvásároltam,
miután meghallgattam róla egy páciensünket a
kiropraktikus ellen. Most mindenkinek elmondjuk
róla! Ki nem akarja tudni, hogy mi okozza a
fejfájásukat, az IBS-t és a krónikus fáradtságot?!
Megdöbbentem az enyém miatt. Körülbelül két hétig
tartott, így megkapta eredményeinket, de érdemes a
várakozást!
Tara F.

Ez a teszt fantasztikus! Egy kicsit vett az anyámnak,
és én visszajövök az eredményünket, de megéri.
Mindketten módosítottuk a diétáinkat, és sokkal
jobban érzik magukat! Csak három családtagunkat
rendeltünk. Határozottan ajánlom, ha érzékeny
gyomorod van, mint mi!
Kelsey W.
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Az élelmiszertípusok szerepe
Valamint a biztosító energiát a szervezet számára az élelmiszer is
tartalmaz tápanyagokat formájában vitaminokat és ásványi anyagokat.
A vitaminokat és az ásványi anyagokat elengedhetetlennek tartják,
mivel lehetővé teszik a testnek, hogy elvégezzék a szó szerint több száz
feladatot, amelyek létfontosságúak a napi funkciók, az egészség és a
jólét szempontjából. Hogy csak néhányat említsünk vitaminok és
ásványi anyagok elősegítik az energia termelés, hormontermelés,
sebgyógyulás, az immunrendszer működésében, a véralvadásban és a
magzat fejlődésére.

Az alábbi ábra áttekintést ad az egyes tápanyagok leggazdagabb
forrásairól, és a testen belül végrehajtott funkciók közül néhány. A
diagramra utalhat annak biztosítására, hogy az étrendből származó
elemek eltávolításával a megfelelő tápanyagokat más táplálékforrásokon
keresztül cserélje ki.

11 Liza Rohan
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Vitaminforrások

Vízben oldódó vitaminok   

B vitaminok 
Zab, teljes búza, rozs, hajdina, barna rizs, sör élesztő,
földimogyoró, gomba, gomba, szójabab lour és szójabab,
split borsó, pekonok, napraforgómag, lencse, kesudió,
csicseriborsó, brokkoli, mogyoró, paprika.

B12 
Osztrák, kagylók, kagyló, máj, makréla, tonhal, lazac,
szardínia, rák, marhahús, tojás, joghurt, svájci sajt,
nagyvállalatok.

C-vitamin 
Piros paprika, guava, kelkáposzta, kivi, brokkoli, kelbimbó,
eper, málna, szeder, áfonya, narancs, paradicsom, borsó, rüh
tout, papaya, mangó, ananász, dinnye.

zsíroldható vitaminok   

A-vitamin 
(Retinol) máj, marhahús, bárány, tőkehalolaj, makréla, lazac,
tonhal, paté, kecske sajt, tojás, cheddar, krémsajt, vaj,
kecske sajt.

Beta karotin   (az A-vitamin előfutára)  Édes burgonya,
sárgarépa, kelkáposzta, spenót, kollégák, svájci chard, pak
choi, butternut squash, sütőtök, cos saláta, romaine saláta,
Mango, szárított sárgabarack, szilva, őszibarack, dinnye,
pirospaprika, tonhal ish, makréla, vaj.

D-vitamin 
Lazac, pisztráng, kardos, makréla, tonhal, író, néhány
joghurt, gomba, tojás, nagyított termékek.

E-vitamin 
Spenót, kelkáp, brokkoli, svájci chard, svájci zsír, kollégium,
avokádó, mandula, mogyoró, pisztácia, napsütéses magok,
garnéla / garnéla, brayish, lazac, füstölt lazac, kard, hering,
pisztráng, olívaolaj, napfényes olaj, édesburgonya ,
squashes, kiwi, mangó, őszibarack, nektarinok, kajszibarack,
guava, málna, szeder.

K-vitamin 
Kale, spenót, mustár zöldek, tavaszi hagyma, cress,
bazsalikom, kakukkfű, koriander, zsálya, petrezselyem,
brussel kelbimbó, káposzta, chili por, paprika, édeskömény,
póréhagyma.

ásványok    

Kalcium 
Zsázsa, kelkáposzta, brokkoli, alacsony zsírtartalmú
mozzarella, alacsony zsírtartalmú cheddar, joghurt, Pak
Choi, tofu, cukor dobott borsó, mandula, ónozott szardínia
olaj a csontok, ónozott rózsaszín lazac.

Magnézium 
Hajdina, rozs, köles, barna rizs, teljes búza, kelp, mandula,
kesudió, brazil dió, mogyoró, dió, tofu, kókuszdió, szójabab,
füge, kajszibarack, dátumok, garnélák, kukorica, avokádó,
spenót, kelkék, brokkoli svájci Chard, Turnrip Zöldek,
Collards.

cink 
Rozs, spenót, marhahús, bárány, sütőtök magvak,
szezámmag, napraforgómag, kesudió, kakaópor, sötét
csokoládé, sertés, csirke, csicseriborsó, sült bab, gomba.

vas 
Rozs, teljes búza, tökmag, napraforgómag, szezámmag,
szezámmag, csirkemáj, osztriga, kagyló, kagyló, kesudió,
fenyőmag, mogyoró, földimogyoró, mandula, marhahús,
bárány, lencse, fehérbab, szójabab, vesebab, csicseriborsó,
lima bab, zabpehely, spenót, svájci chard, kale, sötét
csokoládé.

mangán 
Rozs, zab, barna rizs, árpa, kagyló, mogyoró, fenyőmag,
pekándió, pekándió, lima bab, csicseriborsó, aduki bab,
lencse, tökmag, szezámmag, napraforgómag, ananász,
spenót, kale, tofu, szójabab, édesburgonya, áfonya, málna,
eper.

Réz 
Rozs, zab, szezámmag, kesudió, szójabab, gomba,
napraforgómag, tempeh, garbanzo bab, lencse, dió, lima
bab, máj, spirulina, sötét csokoládé, kollard zöld, svájci
chard, spenót, kele.

foszfor 
Barna rizs, zab, rozs, teljes búza, csirke, pulyka, sertéshús,
máj, szardínia, fésűkagyló, lazac, makréla, rák, tej, joghurt,
túró, napraforgómag, tökmag, brazil dió, fenyőmag,
mandula, pisztácia , kesudió.

kálium 
Szárított sárgabarack, lazac, makréla, tonhal, monkfish,
fehérbab, lencse, vesebab, avokádó, buttonut squash,
spenót, gomba, banán, burgonya, alacsony zsírtartalmú
joghurt.

szelén 
Brazília dió, barna rizs, rozs, teljes búza, gomba, garnéla,
szardínia, osztriga, tonhal, napraforgómag, máj, tojás,
marhahús, pulyka, túró.
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Élelmiszer-érzékenység elemzés

?

?

Mi az élelmiszer-érzékenység?
Az élelmiszer-érzékenység akkor történik, ha a szervezetnek nehézségei
vannak egy adott élelmiszer emésztésére. Az élelmiszer-érzékenység olyan
tüneteket okozhat, mint a puffadás, a bélmozgás, a fejfájás és a fáradtság.
Azt is hozzájárulhat a tünetek tapasztalható azok a krónikus állapotok,
például irritábilis bél szindróma, krónikus fáradtság, ízületi gyulladás,
autizmus és ADD / ADHD.

Mi az élelmiszer-allergia?
Az élelmiszer-érzékenységet nem szabad összetéveszteni az élelmiszer-
allergiával. Ez a teszt csak az élelmiszer-érzékenységre vonatkozik.
Élelmiszer allergia tünetei közé tartoznak a köhögés, tüsszögés, orrfolyás /
szemek, viszkető száj / szemek, az ajkak / arc duzzanata, az ekcéma és az
asztma romlásának, a zihálás, a légzési nehézségek, hányás, hasmenés és
ritka esetekben, anafilaxis . Az élelmiszer-allergia tesztelése csak vérrel,
bőrrögzítővel vagy patch teszten keresztül történhet. Ha gyanítja, hogy az
ételallergia, kérjük, nézze meg orvosát.

Az eredmények értelmezése
Az eredmények értelmezése természetesen fontos része! Annak érdekében, hogy segítsen abban,
hogy áttekintse az élelmiszer-érzékenységi eredményeit. Ez az áttekintés összefoglalja az
elemeket, amelyekre a megfelelő intézkedésekkel együtt összpontosítanak. Összes példány
tesztelt eddig, mint akár magas, közepes vagy ha nincs reakció, az áttekintő részben meg fogja
látni csak azokat a tételeket, melyek közül a magas, illetve közepes fokú. A nem reaktivitási elemek
megtalálhatók a részletes elemzési szakaszban.

Nagy reakciókészség

Ezek azok az élelmiszerek,
amelyeket tesztelésünk azt
mutatja, hogy érzékenysége
van.

Mérsékelt reakciókészség

Ezek azok az élelmiszerek,
amelyeket tesztelésünk azt
mutatja, hogy potenciálisan
érzékenységet okozhat.

Nincs reakcióképesség

Ezek azok az élelmiszerek,
amelyeket tesztelésünk azt
mutatja, hogy nincs
érzékenysége.

13 Liza Rohan
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Az Ön élelmiszer-érzékenységei
áttekintése
Nagy reakciókészség

• Diófélék és magvak
• Gyümölcs

• Hüvelyesek és impulzusok
• Tenger gyümölcsei és halak

Mérsékelt reakciókészség

• Diófélék és magvak
• Glutén-tartalmú gabonafélék
és szemek
• Hús

• Italok
• Olajok és fűszerek
• Tenger gyümölcsei és halak

14

Ezek az élelmiszer kategóriát állapítottak meg, mint azok, amelyek az élelmiszer-termékek,
amelyek lehetnek okozzák, vagy hozzájárulnak a fizikai tünetek. Az egyes élelmiszerek részletes
elemzését a jelentés következő részében lehet megtekinteni.

Javasoljuk, hogy eltávolítsuk ezeket az elemeket a napi étrendből strukturált eliminációs étrend
segítségével. Kérjük, olvassa vissza az eredmények e-mailjeit, hogy hozzáférjen a hatékony
megszüntetési étrend megvalósításához.

Ezek az élelmiszer kategóriát állapítottak meg, mint azok, amelyek az élelmiszer-termékek,
amelyek képesek okozza vagy segíti a fizikai tünetek. Az egyes élelmiszerek részletes elemzését a
jelentés következő részében lehet megtekinteni.

Mindig azt javasolnánk, hogy először a magas reaktivitási elemek eltávolítását, majd vegye
figyelembe a mérsékelt reaktivitási elemek eltávolítását.

Azt is érdemes figyelembe venni, hogy miután az élelmiszerek ilyen kategóriába elszigetelten nem
okoz tüneteket, de amelynek számos mérsékelt reaktivitás tételek adott étel vagy napi tünetekhez
vezethet miatt felhalmozódó hatása. Kérjük, olvassa vissza az eredmények e-mailjeit, hogy
hozzáférjen a hatékony megszüntetési étrend megvalósításához.

Liza Rohan
NAUFTJFT
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Élelmiszer-érzékenységek részletes
elemzés
Glutén-tartalmú
gabonafélék és
szemek

Barna

Farro

Freekeh

Kenyérfehér

Rozs

Tészta-búza

Zab

Árpa

Gluténmentes
gabonafélék és
szemek

Bársonyvirág

Csicseriborsó liszt

Garbanzo liszt

Komló

Köles

Rizsfehér

Szójabőr

Taco kagyló-kukorica

Zab-gluténmentes

Diófélék és magvak

Dió

Földimogyoró

Kendermag

Kókuszdió

Mandula

Mogyoró

Mák

Napraforgómag

Sulyom

Tökmag

brazil dió

gesztenye

szezámmag

Gyógy-és
fűszernövények

AquaFaba

Bazsalikom

Cilantro

Csillagánizs

Gyömbér

Kakukkfű

Kardomom

Kurkuma

Kömény

Mentes friss

Miso

Mustár

Paprika

Rozmaring

Szerecsendió

Só

Zsálya

Gyümölcs

Alma-Granny Smith

Alma-jazz

Ananász

Aszalt szilva

Banán

Birsalma

Citrom

Cseresznye

Dátum

Egres

Eper

Fekete színű

Földi szeder

Galia dinnye

Goji bogyó

Gránátalma

Gujávafa

Kantaloupe dinnye

Karambola

Körte

Licsi

Mazsola

Málna

Nektarinok

Szilva

Szőlő-zöld

Sárgadinnye

Víziminó

alma

narancssárga

Ábra

Áfonya

Őszibarack

Hús

Csirke

Kenguru

Krokcodile

Liba

Ló

Marhahús

Máj-sertés

Máj-ökör

Pulyka-kakas

Sertéshús

Vadhús

Ürühús

Őz

Hüvelyesek és
impulzusok

Borsó

Fekete bab

Fermentált fekete bab

Houmous

Lima bab

Lóbab

Scarlet runner bab

Vörös bab

Italok

Ale

Almabor

Kávéfekete

Kóla

Szójatej

Teáskanna

Világos

fehérbor

vörösbor

Olajok és fűszerek

Barbecue szósz

Borsmenta olaj

Kókuszolaj

Mandulaolaj

Növényi olaj

Olivaolaj

Paradicsom ketchup

osztriga szósz

szezámolaj

Sajt

Edam

Guyere

Hallouzi

Stilton

cheddar sajt

parmezán

Tej és tojás

Joghurt

Jégkrém

Sűrített tej

15 Liza Rohan
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Sűrített tej

Tej a tehenekből

Tejföl

Tojás

Tenger gyümölcsei és
halak

Angolna

Barramundi

Cápa

Egyetlen

Garnélarák

Hering-vörös

Homár

Kagyló

Kagyló-tábornok

Lepényhal

Makréla

Maréna

Pisztráng-barna

Rák

Szardella

Szardínia

Vegyes

Burgonyaszirom

Ecet-tiszta

Nátrium-glutamát

Tejcsokoládé

Zöldségek

Articsóka

Bab csíra

Brokkoli

Burgonya

Butternut squash

Capsicum-zöld

Cikória

Cikória saláta

Cukkini

Escarole saláta

Fehér retek

Fej saláta

Fejes káposzta

Fokhagyma

Főzőbanán

Gomba

Hagyma

Karfiol

Kohl Rabi

Olajbogyó-fekete

Paradicsom

Portobello gomba

Rakéta

Retek

Spenót

Sárgarépa

Vízitorma

Yams

Zsázsa

svéd

Édeskömény
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Élelmiszer-érzékenységek részletes
elemzés folytatódott ...
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elemzés
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Nem élelmiszer-érzékenység elemzés

?
Mi a nem élelmiszer-érzékenység?
Non-food tételek, mint élelmiszerek, hatására a szervezet reagálni, ami a
termelés tünetek, mint például fejfájás és fáradtság. Ha gyanítja, hogy
allergia van, kérjük, nézze meg orvosát. Fontos megjegyezni, hogy ez nem
allergiás teszt. Bármely ismert pollen, por atka vagy penész allergiák,
amelyeket tudsz, vagy nem jön fel ebben a vizsgálatban.

Az eredmények értelmezése
Az eredmények értelmezése természetesen fontos része! Annak érdekében, hogy segítsen Önnel,
áttekintést kap a nem élelmiszer-érzékenységi eredményekről. Ez az áttekintés összefoglalja az
elemeket, amelyekre a megfelelő intézkedésekkel együtt összpontosítanak. Összes példány
tesztelt eddig, mint akár magas, közepes vagy ha nincs reakció, az áttekintő részben meg fogja
látni csak azokat a tételeket, melyek közül a magas, illetve közepes fokú. A nem reaktivitási elemek
megtalálhatók a részletes elemzési szakaszban.

Nagy reakciókészség

Ezek azok a nem élelmiszerek,
amelyeket tesztelésünk azt
mutatja, hogy érzékenysége
van.

Mérsékelt reakciókészség

Ezek azok a nem élelmiszerek,
amelyeket tesztelésünk azt
mutatja, hogy potenciálisan
érzékenységet okozhat.

Mérsékelt reakciókészség

Ezek azok az élelmiszerek,
amelyeket tesztelésünk azt
mutatja, hogy nincs
érzékenysége.
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Az Ön nem élelmiszer-érzékenységei
áttekintése
Nagy reakciókészség

• Cserjék • Füvek és gyógynövények

Ezek a nem élelmiszer-kategóriák olyan tételeket tartalmaznak, amelyeket azonosítottak, amelyek
a fizikai tünetek okozhatnak vagy hozzájárulhatnak. Az egyes nem élelmiszerek mindegyikének
részletes elemzése a jelentés következő részéről megtekinthető.

Javasolnánk, hogy elkerüljük ezeket az elemeket a mindennapi életben, amennyire csak
lehetséges.

Mérsékelt reakciókészség

• Fák

Ezek a nem élelmiszer-kategóriák olyan elemeket tartalmaznak, amelyeket azonosítottak, amelyek
képesek lehetnek a fizikai tünetek kezelésére vagy hozzájárulni. Az egyes nem élelmiszerek
mindegyikének részletes elemzése a jelentés következő részéről megtekinthető.

Mindig azt javasoljuk, hogy először a magas reaktivitási elemek eltávolításának elsőbbséget
élvezzen, majd figyelembe véve a mérsékelt reaktivitási elemek elkerülését.

Azt is érdemes figyelembe venni, hogy a kapcsolatot a tételeket ezen kategóriák elszigetelten nem
okoz tüneteket, azonban, hogy kapcsolatban számos mérsékelt reaktivitás példány ugyanazon a
napon olyan tünetekhez vezethet miatt felhalmozódó hatása.

19 Liza Rohan
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Nem élelmiszer-érzékenységek
részletes elemzés
Anyagok

Gyapjú

Pamut

Szintetikus anyagok

Cserjék

Eper

Fagyal

Földi szeder

Fűzfa

Mangrove

Mogyoró

Fák

Aranyeső

Betula Verrico

Dió

Európai bükk

Európai mész

Fenyő

Gyertyán

Hamu

Hársfa

Japán cédrus

Japán köles

Juharfa

Ködös

Körtefa

Nyárfa

Nyársas

Platánfa

Tölgy

Vadgesztenye

Vörösfenyő

almafa

cseresznyefa

Égerfa

Füvek és
gyógynövények

Boglárka

Bársonyos fű

Csípő csalán

Dokk

Gyümölcsös fű vagy
kakasfű fű

Kentucky Bluegrass

Kukorica

Magas zabfű

Mugwort

Pitypang

Qack fű vagy kanapé fű

Ribwort

Réti fecske

Tansy ragwort

Vad zab

Vörös fecske

Édes távú fű

Évelő ryegrass

Üröm

Rovarok

Szúnyog

Szerves vegyületek

Alfa-liponsav

C-vitamin

Docosahexaenoic sav

Eicosapentaenoinsav

Ellaginsav

Folsav

Gallinsav

Lignánok

Likopin

Lutein

Mallasav

Nikotinsav

Nukleinsav

Omega 3

Omega 6

Oxálsav

Piridoxin

Szalicil sav

Szaponinok

Zeaxantin

Vegyes

Anisakis

Galambcseppek

Lóbotos repül

Virágzó növények

Csillagfürt

Dália

Eperfa

Jácint

Krizantém

Lóhere

Margaréta

Nárcisz

Scotch heather

Sárgaviola

Tulipán

Tűzijáték / nagy fűzfa
gyógynövény

Új belga Aster

Őszirózsa
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elemzés
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Fémérzékenység elemzés

?
Mi a fém toxicitás?
A fém toxicitás nagy mennyiségű nehézfém felhalmozódása a test puha
szövetében. A toxicitással leggyakrabban járó nehézfémek az ólom, a
higany, az arzén és a kadmium. Az expozíció általában ipari expozíció,
szennyezés, élelmiszer, gyógyszer, helytelenül bevont élelmiszer-tartályok
vagy az ólomalapú festékek lenyelése révén történik. A tünetek eltérnek a
különböző típusú nehézfémek között.

Mit kell tenni, ha magas szintű expozíció van?
Fontos megnézni, hogy csökkentse a napi expozíciót. Tekintsük a környezetét, az ételt, amit eszik,
víz, kozmetikumok és tisztítószerek.

A test folyamatosan méregteleníti a dolgokat a mindennapi környezetéből, mint például az
élelmiszerek, kozmetikumok és tisztítószerek, koffein, alkohol, gyógyszerek és még saját hormonjai
vegyszerei. Ön segíthet a szervezetnek méregtelenítési folyamatokkal, biztosítva az Ön számára;
Igyál rengeteg szűrt vizet, enni egy étrendet, amely a lehető legteljesebb, a feldolgozott
élelmiszerek elkerülése, a koffein és / vagy az alkoholfogyasztás csökkentése, az alacsonyabb
nikotinhasználat és a gyakorlat rendszeres.

Lehetséges források a környezetben
A nehézfémek a mindennapi életünk egy részét képezik, és alacsony szinten méregtelenítik a
testet, ami nem számít. Mindazonáltal előnyös, ha nagyobb figyelmet fordítanak arról, hogy hol
találhatsz kapcsolatba a fémekkel, és ezért segíthet csökkenteni a potenciális expozíciót

Élelmiszer  - növényvédő szerek, rovarirtó és
gyomirtó használt növények vezethet
szennyezett élelmiszer-termékek. A
szennyezett víz halat és tengeri ételeket
eredményezhet, amelyek nehézfémeket
tartalmaznak.

víz  - A csővezeték, hogy a víz áthalad, az
ivóvízben lévő nehézfémek legvalószínűbb oka.
Emiatt mindig a legjobb a víz szűrése.

Légi  - szennyezés járművek, például autók,
vonatok és repülőgépek hozzájárul
nehézfémek, amelyek szabad belélegezni. Ipari
üzemek és mezőgazdasági területek, amelyek
használata peszticidek terményekre is módja
fémek bejutni a levegő, amit belélegzünk.

Kozmetika  - ólom, arzén, higany, alumínium,
cink és króm megtalálható számos kozmetikai
mint például a rúzs, fehérítő fogkrém,
szemceruza, körömlakk, hidratáló, fényvédő,
Foundation, blusher, rejtegető és szemcseppek
. Néhány fém hozzáadásra kerül összetevőként,
míg mások szennyeződnek.

Tisztítószerek  - A mindennapi háztartási
tisztítószerek, mint a lengyel, minden célra
spray-k és kerti termékek, mint a rovarölő és
növényvédő szerek tartalmazhatnak
nehézfémeket.
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Az eredmények értelmezése
Az eredmények értelmezéséhez a fém érzékenységének áttekintését találja. Ez az áttekintés
összefoglalja az elemeket, amelyek összpontosítanak a megfelelő intézkedésekkel együtt. Összes
példány tesztelt eddig, mint akár magas, közepes vagy ha nincs reakció, az áttekintő részben meg
fogja látni csak azokat a tételeket, melyek közül a magas, illetve közepes fokú. A nem reaktivitási
elemek megtalálhatók a részletes elemzési szakaszban.

Ideális esetben a fémek nem mutatnak reaktivitást a tesztelésben. Ha azonban mérsékelt vagy
magas reaktivitású fémek vannak, nem pánik. A napi expozíció csökkentése és a tested
méregtelenítési folyamatokkal való segítése A tested csökkentheti saját toxicitási szintjét.

Nagy reakciókészség

Ezek azok a fémek, amelyeket
tesztelő műsorok olyan szinten
vannak, amely toxicitáshoz
vezethet.

Mérsékelt reakciókészség

Ezek azok a fémek, amelyeket
tesztelésünk azt mutatja, hogy
a kockázatot olyan szinten
mutatja, amely toxicitáshoz
vezethet.

Nincs reakcióképesség

Ezek azok a fémek, amelyeket
tesztelő műsorok nem olyan
szinten vannak, amely
toxicitáshoz vezethet.
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A fém érzékenységei áttekintése

Nagy reakciókészség

A vizsgálati paraméterek szerint nem azonosították a nagy reakcióképességet.

Mérsékelt reakciókészség

• Nikkel (NI)

Ezeket a fémeket azonosítják, amelyekre figyelemmel kell kísérni az expozíciót.

Azt is javasoljuk, hogy segítsen a szervezet természetes méregtelenítési folyamatait, biztosítva,
hogy sok szűrt vizet inni, enni egy olyan étrendet, amely gazdag egészben gazdag (különösen
gyümölcsök és zöldségek), elkerülhető a feldolgozott élelmiszerek, csökkenti a koffeint és / vagy az
alkoholfogyasztást, az alsó nikotint Használat és gyakorlás rendszeresen.

Nincs reakcióképesség

Ezeket a fémeket alacsony vagy nem reaktivitási szinten azonosították. A tested méregtelenítheti
és megszabadulhat ezekből. Láthatja a fém érzékenységű fémek teljes lebontását részletes
elemzési szakaszban.
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Fémérzékenységek részletes
elemzés
Fémérzékenység

Alumínium (AL)

Arany (AU)

Argon (a)

Bizmut (BI)

Bárium (ba)

Chromium (CR)

Cirkónium (Zr)

Cérium (CE)

Cézium (CS)

Ezüst (AG)

Fluor (f)

Gallium (GA)

Higany (HG)

Holmium (HO)

Iridium (IR)

Lítium (Li)

Nikkel (NI)

Platinum (PT)

Rhenium (RE)

Rubídium (Rb)

Réz (cu)

Samarium (SM)

Sulfur (ok)

Szelén (SE)

Vanádium (v)

Ón (SN)
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Ásványi és egyéb tápanyagelemzés

Alacsony ásványi szintek
Minden ásványra ajánlott napi mennyiségeket kell naponta fogyasztani. Azonban az ásványi
anyagok az életmódtól, az aktivitás szintjétől, a stresszszinttől, az egészségügyi feltételektől és a
gyógyszerektől függően személyre vonatkoznak.

Alacsony ásványianyag-szint fordulhat elő, ha az étrendi bevitel szükségesnél alacsonyabb, illetve a
szervezet azért küzd, hogy hatékonyan felvenni az ásványi anyagok az ételt.

?
Melyek a Phyto tápanyagok?
A fitonutriensek a növények által termelt természetes vegyi anyagok,
amelyek segítenek nekik védeni magukat olyan dolgokat, mint a rovarok
és a nap. Az olyan élelmiszerek fogyasztása, amelyek fitonutrienseket
tartalmaznak, amint az emberek előnyösek lehetnek ezekből a
természetes vegyületekből, és felhasználhatják azokat az egészségügyi
ellátásokhoz.

Az ásványi anyagokkal ellentétben nincs ajánlott napi összegek
fogyasztása. Tudjuk azonban, hogy a különböző fitonutriensek különböző
egészségügyi előnyökkel járnak a szervezetben, mint például a szív- és
érrendszeri egészség támogatása, az immunrendszer erősítése, a szem
egészségének javítása, a koleszterin és az energia növelése. Ezért ezek a
tápanyagok az optimális egészségre ajánlottak.

Mit kell tennie, ha alacsony ásványi vagy fitonutriens
szintje van?
A napi étrend az első megfontolás, ha alacsony ásványi szintje van. Ez az ásványi vagy fitonutrient
bevitel javításának legtermészetesebb és legjobb módja. Az ásványok a talajból származnak, és
minél nagyobb a talaj minősége és gazdagsága, annál nagyobb a növény ásványi sűrűsége. Az
ásványi anyagok legjobb forrása gyümölcsök, zöldségek, szemek, impulzusok, diófélék és magvak.
Az étrendben az ilyen termékek bevonásával a fitonutriensek is részesülnek. Útmutatást adott
ásványi anyagok és az élelmiszerek esetében, ahol azok találhatók lássuk „szerepe az élelmiszer
típusok” a Food Érzékenység részben.

Ideális esetben a tápanyagokat az étrenden keresztül kell elfogyasztani, azonban ha ez nem
lehetséges az étkezési korlátozások miatt, vagy nem szereti a kiegészítés egy lehetőség. Felhívjuk
figyelmét, mindig javasolt, hogy minden kiegészítés keretében hozott tanácsadás és monitoring
egészségügyi szakember.

Ha gyanítaná, hogy ásványi hiányos lehet, kérjük, keresse meg orvosának tanácsát.
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Az eredmények értelmezése

Külső tartomány

A testben lévő ásványi anyag vagy más
tápanyag szintje a vizsgálati paraméterek
szerint a normál tartomány alá esik.

Within Range

A testben lévő ásványi anyag vagy más
tápanyag szintje a vizsgálati paraméterek
szerint a normál tartományon belül esik.
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Az ásványi és egyéb tápanyag
áttekintése

Külső tartomány

Az ásványi anyagok / egyéb tápanyagok nem azonosíthatók külső tartományok szerint tesztelési
paraméterek szerint.

Ezeket az ásványi anyagokat és / vagy más tápanyagokat a normál tartomány alá esik. Nézd meg,
hogy növelje a napi étrend tápanyag-sűrűségét gyümölcsök, zöldségek, szemek, impulzusok,
diófélék és magok között. Az egyes ásványi anyagok megkeresésére vonatkozó konkrétabb
útmutatás esetén az élelmiszer-érzékenységi szakaszban az "élelmiszertípusok szerepét" tekintse
meg.

Hatótávolságon belül

• Allium
• Bio-flavonoidok
• Béta karotin
• Foszfor
• Genistein
• Inozitol

• Kalcium
• Króm
• Mangán
• Nátrium
• Réz
• Szilícium-dioxid

• Vas

Ezeket az ásványi anyagokat és / vagy más tápanyagokat a normál tartományon belüli aláássák.
Csak így tovább a jó munkát, megtartva a tápanyagban gazdag napi étrendet, hogy biztosítsa a
ásványianyag-szint ne változzanak.
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Ásványi és egyéb tápanyag részletes
elemzés
Fito- és egyéb
tápanyagok

Allium

Bio-flavonoidok

Béta karotin

Genistein

Inozitol

Ásványok

Foszfor

Kalcium

Króm

Mangán

Nátrium

Réz

Szilícium-dioxid

Vas
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A-K-vitamin
elemzés
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A-K-vitamin elemzés

?
Alacsony vitaminszintek
Minden olyan vitamin ajánlott napi összege, amelyet naponta kell
fogyasztani. Azonban a vitaminkövetelmények személytől személyesen
eltérnek az életmód, az aktivitási szint, a stresszszint, az egészségügyi
feltételek és a gyógyszerek függvényében.

Alacsony vitaminszintek fordulnak elő, ha az étrendi bevitel alacsonyabb,
mint a szükségesnél, vagy amikor a test küzd, hogy hatékonyan felszívja az
ásványi anyagokat az élelmiszerből.

Mit kell tennie, ha alacsony vitaminszintje van?
A napi étrend az első megfontolás, ha alacsony vitaminszintje van. Ez a legtermészetesebb és
legjobb módja a bevitel javításának. A vitaminok különböző forrásokból származnak, a
leggazdagabb források finomítatlan döntések. A konkrét vitaminok és az élelmiszerek, ahol
megtalálják azokat az élelmiszereket, lásd az "élelmiszertípusok szerepét" az élelmiszer-
érzékenység szakaszban.

Ideális esetben a tápanyagokat az étrenden keresztül kell elfogyasztani, azonban ha ez nem
lehetséges az étkezési korlátozások miatt, vagy nem szereti a kiegészítés egy lehetőség. Felhívjuk
figyelmét, mindig javasolt, hogy minden kiegészítés keretében hozott tanácsadás és monitoring
egészségügyi szakember.

Ha gyanítaná, hogy vitaminhiányt kaphat, kérjük, keresse meg orvosának tanácsát.

Az eredmények értelmezése

Külső tartomány

A testben lévő vitamin szintje a vizsgálati
paraméterek szerint a normál tartomány alá
esik.

Hatótávolságon belül

A testben lévő vitamin szintje a normál
tartományba esik a tesztelési paramétereknek
megfelelően.
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A-K vitaminok áttekintése

Külső tartomány

A vizsgázási paraméterek szerint nem azonosított vitaminokat nem azonosították.

Ezeket a vitaminokat a normál tartomány alá eső alá csökkentették. Nézd meg, hogy növelje a
tápanyag-sűrűség a napi étrend révén gyümölcsök, zöldségek, gabonafélék, hüvelyesek, diófélék
és magvak, jó minőségű hús, hal, tojás és tejtermékek. Az egyes vitaminok legjobb forrásainak
konkrétabb útmutatásaiért lásd az "élelmiszertípusok szerepét" az élelmiszer-érzékenységi
szakaszban.

Hatótávolságon belül

• Vit. C • Vit. E

Ezeket a vitaminokat a normál tartományon belüli lecsökkentették. Tartsa be a jó munkát,
biztosítva a tápanyag-gazdag napi étrendet annak biztosítása érdekében, hogy a vitaminszintek
továbbra is következetesek maradjanak.

33 Liza Rohan
NAUFTJFT

Vissza a tartalomhoz



Adalékanyago
k elemzése

09.



Adalékanyagok elemzése

?
Milyen adalékok?
Adalékanyagok olyan anyagok, amelyek egy adott oknál fogva
hozzáadódnak az élelmiszerhez; Az élelmiszer megjelenésének vagy
ízének javítása, az élelmiszer megőrzése, és hosszabb ideig tart a polcon,
hogy segítse az élelmiszer-feldolgozást és a gyártást, hogy stabilizálja az
ételt, és biztonságosan enni.

Az adalékanyagok fő típusai színezékek, íznövelek, édesítőszerek,
antioxidánsok, emulgeálószerek, stabilizátorok és tartósítószerek. Ezek
lehetnek természetesek, ember által készített, de természet azonos vagy
mesterséges.

Az eredmények értelmezése
Az eredmények értelmezése természetesen fontos része! Annak érdekében, hogy segítsen Önnel,
áttekintést kap az adalékanyagok eredményéről. Ez az áttekintés összefoglalja az elemeket,
amelyek összpontosítanak a megfelelő intézkedésekkel együtt. Összes példány tesztelt eddig,
mint akár magas, közepes vagy ha nincs reakció, az áttekintő részben meg fogja látni csak azokat
a tételeket, melyek közül a magas, illetve közepes fokú. A nem reaktivitási elemek megtalálhatók a
részletes elemzési szakaszban.

Nagy reakciókészség

Ezek azok az adalékanyagok,
amelyeket tesztelésünk azt
mutatja, hogy érzékenysége
van.

Mérsékelt reakciókészség

Ezek azok az adalékanyagok,
amelyeket tesztelésünk azt
mutatja, hogy potenciálisan
érzékenységet okozhat.

Nincs reakcióképesség

translation missing:
hu.cmbh.export_mini_maxi_re
sults_service.analysis.additives.
reactivity_breakdown.no
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Az adalékanyagok áttekintése

Nagy reakciókészség

• Emulgeálószerek • Színezés • Tartósítószerek

Ezeket a kategóriákat az adalék ismert, mint azok, amelyek okozzák, vagy hozzájárulnak a fizikai
tüneteket. Az adalékanyagok részletes elemzését a jelentés következő részében lehet
megtekinteni.

Az adalékanyagok eltávolítását javasoljuk a napi étrendből a lehető legnagyobb mértékben.

Adalékok a legnagyobb valószínűséggel megtalálható a feldolgozott termékek, ezért eszik a diéta,
amely gazdag természetes, egész élelmiszer-termelés és az alacsony feldolgozott élelmiszerek
lehetővé teszi az eltávolítása sok adalékanyag a napi étrendet.

Mérsékelt reakciókészség

• Antioxidánsok
• Színezés

• Tartósítószerek
• Édesebbek

Ezek az adalékanyagok azonosítottak mint azok, amelyek rendelkeznek azzal a potenciállal, hogy
okozhat vagy hozzájárulhat a fizikai tünetek. Az adalékanyagok részletes elemzését a jelentés
következő részében lehet megtekinteni.

Mindig azt javasoljuk, hogy először a magas reaktivitási elemek eltávolításának elsőbbséget
élvezzen, majd figyelembe véve a mérsékelt reaktivitási elemek elkerülését. Adalékok a
legnagyobb valószínűséggel megtalálható a feldolgozott termékek, ezért eszik a diéta, amely
gazdag természetes, egész élelmiszer-termelés és az alacsony feldolgozott élelmiszerek lehetővé
teszi az eltávolítása sok adalékanyag a napi étrendet.

Azt is érdemes figyelembe venni, hogy miután ezek a tételek az ilyen kategóriába elszigetelten
nem okoz tüneteket, azonban, hogy kapcsolatban számos mérsékelt reaktivitás példány
ugyanazon a napon olyan tünetekhez vezethet miatt felhalmozódó hatása.

Nincs reakcióképesség

Ezek az adalékanyagok nem azonosították okozó vagy hozzájáruló testi tünetek és ezért nem
történik intézkedés. Láthatja az adalékanyagok teljes lebontását, amelyek nem mutatnak
reagálást az adalékanyagok részletes elemzési szakaszában.
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Ha további információkat szeretne egy adott adalékanyag tűztünk ki a különböző forrásokból
használhatja. A függelékben megtalálja az egyes adalékok teljes nevét.

Ez a weboldal    megadja a márkás termékek nevét, amely adott adalékot tartalmaz. Keresse meg
az adatbázist az adalékanyag teljes nevével, nem pedig a számmal. Például a "termék keresése",
helyett az aszpartám helyett E951.

Ez a weboldal    ad jó részletességi szint az adalékanyagok kiterjedt listáján.

E100-E200

E200-E300

E300-E400

E400-E500

E500-E600

E600-E700

E900-E1000

E1000-E1300

E1400-E1500

E1500-E1525
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Adalékanyagok részletes elemzés

Antioxidánsok

E 301

E 302

E 304

E 306

E 307

E 308

E 309

E 310

E 311

E 312

E 315

E 316

E 320

Emulgeálószerek

E 432

E 433

E 434

E 435

E 436

E 440

E 442

E 444

E 445

E 450

E 451

E 452

E 460

E 461

E 463

E 464

E 465

E 466

E 470 a

E 470 b

E 471

Színezés

E 100

E 101

E 102

E 104

E 110

E 120

E 122

E 123

E 124

E 127

E 128

E 129

E 131

E 132

E 133

E 140

E 141

E 142

E 150 a

E 150 b

Tartósítószerek

E 200

E 202

E 203

E 210

E 211

E 212

E 213

E 214

E 215

E 216

E 217

Édesebbek

Cukor

E 1105

E 1200

E 1201

E 1202

E 1404

E 1410

E 1412

E 1413

E 1414

E 1420

E 1422

E 1440

E 1442

E 1450

E 1505

E 1518

Juharfa

Melasz

Zselatin
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A következő
lépések

10.



Ez az, ahol az egészségesebb életre
való utazás megkezdődik

Elolvastad az összes eredményét, így mi most? Amint azt a jelentés
elején mondtuk, úgy véljük, hogy ezek a vizsgálati eredmények
lehetnek az utazás kezdete az egészségesebb élet felé.

A következő lépés, amit ajánlanunk, az eliminációs étrend befejezése. Ez magában foglalja az
összes reaktív élelmiszer eltávolítását egy ideig, majd az újraindítás után. Az eliminációs diéta egy
hatékony eszköz, amely sokkal egyértelműség egyének milyen élelmiszereket nekik dolgozni, és
melyek nem.

Célkitűzések és célok
Mielőtt bármely új projektre, vállalkozásra vagy vállalkozásra indulna, ebben az esetben pozitív
táplálkozási változásokat hajt végre, mindig jó, hogy leírja a céljait és céljait. Ezeket a jegyzeteket
kétségbe vonhatja, vagy tükrözheti, hogy elérte-e a célokat.

Az alábbi jegyzetek részt használhatja, hogy bármilyen kulcsfontosságú információt foglaljon a
vizsgálati eredményekből, valamint a célkitűzéseit az eliminációs étrendhez és azon túl.
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Eliminációs étrend

Mi az eliminációs étrend?

Az eliminációs étrend az intoleráns vagy problémás ételek és italok
eltávolítása a napi étrendből. Ez egy rövid idő alatt, általában négy
hét körül történik. Bizonyos esetekben ajánlott egy személynek
hosszabb eliminációs étrendet végezni, azonban általában
körülbelül négy hét elegendő idő ahhoz, hogy jó eredményeket
érjen el. Ennek az időszak végén egyidejűleg újraindíthatja az
elemeket egyenként, mint a tünetek és az általános jólét
megfigyelésére.

1

2

3

Hogyan működik?
Az elemek eltávolításában, majd az olyan elemek eltávolításában, amelyek
világos megértését kapják azokról az élelmiszerekről, amelyek jól érzik magukat,
hogy jól érzik magukat, hogy egyértelműen gondolkodjanak, és energiát
érjenek el, és azok, amelyek letargikus, lassúak, sapsz mint puha vagy fejfájás.

Megszüntetési fázis
Minden magas és közepes reaktív ételeket eltávolítanak az étrendből, minden
ismert allergiás vagy intoleráns élelmiszerekkel együtt. Az ételekből szabadon
enni lehet a reaktivitási kategóriában. A fázisnak az elmúlt négy hétig kell
törekednie.

ReintRoduction fázis
Az újbóli fázisban meg kell hozni egy elemet egy időben, majd nyomon követni
a tünetek a következő két nap.

Ezen szakasz végén egy Reintroduction naplót találsz, ahol megjegyezheti
azokat az ételeket és italokat, amelyeket fogyaszt, és bármilyen tapasztalattal
rendelkező tünetekkel együtt.
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Mit nem tudsz enni egy eliminációs étrenden?
Minden személy más lesz az élelmiszerekben, amelyeket az eliminációs fázis alatt kell
megszüntetni. Az eltávolítandó elsőbbségi elemek azok, amelyeket a magas reaktivitási
kategóriában mutatunk be. Ha ezeket az elemeket önmagában megszünteti, úgy tűnik, mint egy
nagyvállalat, amely csak ezek az elemek eltávolításával jár. Ha azonban úgy érzi, hogy az
eliminációs fázis alatt is elérheti az élelmiszerek eltávolítását a közepes reakcióképességi
kategóriában is.

Minden ismert allergiát vagy intoleranciát is tiszteletben kell tartania. Például, ha tudja, hogy
allergiás a búzára vagy laktóz intoleráns és jön fel a reaktivitást részén, nem hozza vissza a diéta.

Mit eszhet egy eliminációs étrenden?
Minden olyan elemet enni, amelyeknek nincs reakcióképessége, kivéve, ha ismert allergiák vagy
intoleranciák vannak.

Mi fontos a megszüntetési étrend alatt?
Az étrendből származó elemek eltávolítása Ön is eltávolítja a tápanyagokat. Bár csak rövid időre
van szükség, továbbra is fontos, hogy a vitaminok és ásványi anyagok jó napi bevitelét fenntartja az
étrenden keresztül. Kérjük, forduljon az "Élelmiszertípusok szerepe" oldalához annak érdekében,
hogy az elemek eltávolításában még mindig az adott tápanyagot más forrásokon keresztül kapja
meg.

Mi történik az eliminációs étrend után?

Az eliminációs étrend után jó tisztasággal kell
rendelkeznie, amelyen az élelmiszerek jól
működnek az Ön számára, és amelyek a tüneteket
provokálják, vagy kevesebbet érzelnek, mint a
legjobbak. Ha találsz olyan elemeket vagy
élelmiszercsoportokat, amelyek a tüneteket
provokálják, érdemes megfontolni az étrendből
származó tételek csökkentését vagy eltávolítását.

Amennyiben úgy dönt, hogy nagymértékben
csökkenti vagy megszünteti az elem vagy az
élelmiszer-csoport a diéta biztosítja, hogy cserélje ki
a tápanyagokat akkor megvan a tárgy vagy az
élelmiszer-csoport alternatív forrásokból.

Ahhoz, hogy a lehető legjobban megkapja az
étrendet, és támogassa az egészségét és a jólétét,
gondoskodjon arról, hogy a legtöbb esetben az
élelmiszered nem feldolgozott, természetes
forrásokból származik, és kiterjedt vitaminokat és
ásványi anyagokat tartalmaz.
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Reintrodukciós napló Dátum: _ _ / _ _ / _ _

Mon

Listázási ételek és italok (Note Times) Jegyezze meg a tüneteket

Tue

Házasod
ik

Thur

Péntek

Ült

Nap
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E-szám magyarázza
Színezés
E 100 Curcumin
E 101 Riboflavin (B2), Riboflavin - 5 '-

foszfát
E 102 Tartrazin
E 104 Quinoline sárga
E 110 Naplemente sárga fcf,

narancssárga sárga s
E 120 Cochineal, karminális sav,

karminok
E 122 Karmóka
E 123 Bársonyvirág
E 124 Ponceau 4R
E 127 Eritrozin
E 128 Piros 2 g
E 129 Allura Red AC
E 131 Szabadalmi kék v
E 132 Indigo karmin

E 133 Brilliant Blue FCF
E 140 Klorofillek és klorofillészek
E 141 Chlorophyllins (Cu

Complexes)
E 142 Zöld s
E 150 a Karamella
E 150 b Kausztikus szulfit karamell
E 150 C Ammónia karamell
E 150 d Ammónia szulfit karamell
E 151 Briliáns fekete bn, fekete pn
E 153 Növényi szén
E 154 Barna fk
E 155 Barna ht
E 160 a Karotin (vegyes

karmotívumok, béta-
karotének)

E 160 b Annatto, Bixin, Norbixin

E 160 C Capsanthin, Capsorubin
E 160 d Likopin
E 160 e Beta - Apo - 8 '- Carotenal,

(karotinoid)
E 160 f A béta-apo - 8 '- karotinsav

etil-észterje
E 161 b Lutein
E 161 g Kanthaxantin
E 162 Cékla piros (betanin)
E 163 Antocianinok
E 170 Kálcium-karbonát
E 171 Titán-dioxid
E 172 Vas-oxidok, vas-hidroxidok
E 173 Alumínium
E 174 Ezüst
E 175 Arany
E 180 Lithol rubin bk

Tartósítószerek
E 200 Szorbsav
E 202 Kálium-szorbát, szorbinsav
E 203 Kalcium szorbát, szorbinsav
E 210 Benzoesav
E 211 Nátrium-benzoát, benzoesav
E 212 Kálium-benzoát, benzoesav
E 213 Kalcium-benzoát, benzoesav
E 214 Etil-para-hidroxi-benzoát

(PHB-észter)
E 215 Nátrium-etil-para-hidroxi-

benzoát (PHB-észter)
E 216 Propil-para-hidroxi-benzoát

(PHB Ester)
E 217 Nátrium-propil-para-hidroxi-

benzoát (PHB-észter)
E 218 Metil-para-hidroxbenzoát

(PHB-észter)
E 219 Nátrium-metil-para-hidroxi-

benzoát (PHB-észter)
E 220 A kén-dioxid
E 221 Nátrium-szulfit (kén-dioxid)

E 222 Nátrium-hidrogén-szulfit
(kén-dioxid)

E 223 Nátrium-metabiszulfit (kén-
dioxid)

E 224 Kálium metabiszulfit (kén-
dioxid)

E 226 Kalcium-szulfit (kén-dioxid)
E 227 Alcium-hidrogén-szulfit (kén-

dioxid)
E 228 Kálium-hidrogén-szulfit (kén-

dioxid)
E 230 Bifenil, difenil
E 231 Ortofenil-fenol
E 232 Nátrium-ortofenil-fenát,

ortofenil-fenol
E 233 Thibandazole
E 234 Nisin
E 235 Natamycine
E 239 Exercetilén-tetramin
E 242 Dimetil-dikarbonát
E 249 Kálium-nitrit
E 250 Nátrium-nitrit

E 251 Nátrium-nitrát
E 252 Kálium-nitrát
E 260 Ecetsav
E 261 Kálium-acetát, ecetsav sója
E 262 Nátrium-acetát, ecetsav sója
E 263 Kalcium-acetát, ecetsav sója
E 270 Tejsav
E 280 Propionsav
E 281 Nátrium-propionát,

propionsav
E 282 Kalcium-propionát,

propionsav
E 283 Kálium-propionát, propionsav
E 284 Bórsav
E 285 Nátrium-tetraborát, bórsav
E 290 Szén-dioxid, karbonsav
E 296 Almasav
E 297 Fumársav



Az e-szám magyarázata folytatódott
...
Antioxidánsok
E 300 Aszkorbinsav (L-) (C-vitamin)
E 301 Nátrium-L-aszkorbát

(aszkorbinsav)
E 302 Kalcium L-aszkorbát

(aszkorbinsav)
E 304 Aszkorbil-palmitát / aszkorbil-

sztearát
E 306 Természetes tokoferolok (E-

vitamin)
E 307 Szintetikus alfa-tokoferol

(tokoferol)
E 308 Szintetikus gamma-tokoferol

(tokoferol)
E 309 Szintetikus delta-tokoferol

(tokoferol)
E 310 Propil gallát (gallát)
E 311 Octil gallát (gallát)
E 312 Dodecil gallát (gallát)
E 315 Izoasbinsav
E 316 Nátrium-izoasbate
E 320 Butilezett hidroxi-anizol (BHA)
E 321 Butilezett hidroxi-toluol
E 322 Lecitinek
E 325 Nátrium-laktát (sók a

tejsavból)

E 326 Kálium-laktát (sók a tejsavból)
E 327 Kalcium-laktát (tejsavból

származó sók)
E 330 Citromsav
E 331 Mononátrium-citrát,

dinátrium c., Triszodium c.
E 332 Monopotasszium citrát,

tripotium c.
E 333 Monokalcium citrát, dicalcium

c., Trikalcium c.
E 334 Borkősav (L +), borkősav
E 335 Monozodium tartarát,

dinátrium-tartarát
E 336 MonopotaSIUM TARTRATE,

DIPOTASIUM TARTRATE
E 337 Nátrium-kálium-tartarát

(borkősavból származó sók)
E 338 Ortofoszforsav, foszforsav
E 339 Monokodium-foszfát,

dinátrium p., Triszodium p.
E 340 MonopotAdium-foszfát,

DIPOTAGYIUM P. tripotAsium
p.

E 341 Monokalcium-foszfát,
dicalcium p., Tricalcium p

E 350 Nátrium-malát, nátrium-
hidrogén-malát

E 351 Kálium-malát (almasavból
származó sók)

E 352 Kalcium-malát, kalcium-
hidrogén m.

E 353 Metatartársav
E 354 Kalcium-tartarát (sók a

malától)
E 355 Adipinsav
E 356 Nátrium-adipate
E 357 Káliumi adipate
E 363 Bukkinsav
E 380 Triammonium citrát (sók

citromsavból)
E 385 Kalcium-nátrium-etilén

Diamin Tetra-acetát (EDTA)

Sűrítő, beállítási és hidratáló szerek
E 400 Alginsav, alginát
E 401 Nátrium-alginát, alginát
E 402 Kálium-alginát, alginát
E 403 Ammónium-alginát, alginát
E 404 Kalcium-alginát, alginát
E 405 Propilénglikol-alginát, alginát
E 406 Agar

E 407 Karragenán
E 407 a Eucheuma algák, kezeltek
E 410 Socust bab gumi, Carob Gum
E 412 Gua gumi
E 413 Tragakant
E 414 Gumiarábikum
E 415 Xantán gumi

E 417 Tara étkezés
E 418 Gellán
E 420 Szorbit, szorbit szirup
E 421 Mannit
E 422 Glicerin

Emulgeálószerek
E 432 Polioxi-etilén-szorbitán-

monolaurát (poliszorbát 20)
E 433 Polioxietilén-szorbitán-

monooleate (poliszorbát 80)
E 434 Polioxietilén-szorbitán-

monopalmitat (poliszorbát
40)

E 435 Polioxietilén-szorbitán-
monosztearát (poliszorbát 60)

E 436 Polioxi-etilén-szorbitan-
tristarate (poliszorbát 65)

E 440 Pektin, amidált pektin
E 442 Ammónium-foszfatidok
E 444 Szacharóz-acetát-izobutír
E 445 Fa gyanta glicerin-észterei
E 450 Kálium- és nátrium-

difoszfátok
E 451 Kálium- és nátrium-

trifoszfátok
E 452 Polifoszfátok

E 460 Cellulóz, mikrokristályos
cellulóz, cellulóz por

E 461 Metilcellulóz
E 463 Hidroxi-propil-cellulóz
E 464 Hidroxi-propil-metil-cellulóz
E 465 Metil-etil-cellulóz
E 466 Karboxi-metil-cellulóz
E 470 a Nátrium-, kálium- és

kalciumsók
E 470 b A zsírsavak magnéziumsói
E 471 Mono- és digliceridek
E 472 a Mono és digliceridek ecetsav-

észterei
E 472 b Mono és digliceridek tejsav-

észterei
E 472 C Mono és digliceridek

citromsav-észterei
E 472 D A mono- és digliceridek

borkősav-észterei

E 472 E Mono- és digliceridek diacetil-
borszársav-észterei

E 472 F Mono és digliceridek vegyes
észterei

E 473 A mono és a digliceridek
szacharóz-észterei

E 474 Szukrogliceridek
E 475 Poliglicerin-észterek zsírsavak
E 476 Poliglicerol Policinoleate
E 477 A zsírsavak propilénglikol-

észterei
E 479 Thermo-oxidált szójaolaj
E 481 Nátrium-sztearoil-2-laktilát
E 482 Kalcium-sztearyol-2-laktilát
E 483 Sztearil-tartarát
E 491 Szorbitán monosztearát
E 492 Sorbitan Tristarate
E 493 Szorbitán-monolaurát
E 494 Szorbitán monooleate
E 495 Szorbitán monopalmitát
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Az e-szám magyarázata folytatódott
...
Egyéb adalékanyagok
E 500 Nátrium-karbonát, nátrium-

hidrogén-karbonát, nátrium-
szeszkkvikarbonát

E 501 Kálium-karbonát, kálium-
hidrogén-karbonát

E 503 Ammónium-karbonát, A.-
hidrogén-karbonát

E 504 Magnézium-karbonát, M.-
hidrogén-karbonát

E 507 Sósav
E 508 Kálium klorid
E 509 Kalcium-klorid
E 511 Magnézium-klorid
E 512 Ón II-klorid
E 513 Kénsav
E 514 Nátrium-szulfát, nátrium,

hidrogén-szulfát
E 515 Kálium-szulfát, kálium-

hidrogén-szulfát
E 516 Kalcium-szulfát

E 517 Ammónium-szulfát
E 520 Alumínium-szulfát
E 521 Alumínium-nátrium-szulfát
E 522 Alumínium kálium-szulfát
E 523 Alumínium ammónium-

szulfát
E 524 Nátrium-hidroxid
E 525 Kálium-hidroxid
E 526 Kálcium hidroxid
E 527 Ammónium-hidroxid
E 528 Magnézium-hidroxid
E 529 Kalcium-oxid
E 530 Magnézium-oxid
E 535 Nátrium-ferrocianid
E 536 Kálium-ferrocianid
E 538 Kalcium-ferrocianid
E 541 Nátrium-alumínium-foszfát,

savas
E 551 Szilícium-dioxid (szilícium-

dioxid)

E 552 Kalcium-szilikát
E 553 a Magnézium-szilikát,

magnézium-triszilikát
E 553 b Talc
E 554 Alumínium-nátrium-szilikát
E 555 Alumínium kálium-szilikát
E 556 Alumínium kalcium-szilikát
E 558 Bentonit
E 559 Alumínium-szilikát (kaolin)
E 570 Sztearinsav (zsírsavak)
E 574 Glükonsav
E 575 Glükono-delta-lakton
E 576 Nátrium-glükonát
E 577 Kálium-glükonát
E 578 Kalcium-glükonát
E 579 Vas-II-glükonát
E 585 Vas-II-laktát

Íznövelők
E 620 Glutaminsav
E 621 Monozodium glutamát,

nátrium-glutamát
E 622 MonopotAlium glutamát,

kálium-glutamát
E 623 Kalcium-diglutamate,

kalcium-glutamát
E 624 Monoammónium glutamát,

ammónium-glutamát
E 625 Magnézium-diglutamát,

magnézium glutamát
E 626 Guanilsav, guanilát

E 627 Dinátrium guanilát, guanilát
E 628 Di DipotAdium guanilát,

guanilát
E 629 Kalcium-guanilát, guanyilát
E 630 Inosinsav, ionizátum
E 631 Dinátrium-ionizátum,

ionizátum
E 632 DIPOTASIUM IONISATE,

IONISATE
E 633 Dicalcium ionizátum
E 634 Calcium 5'-ribonukleotid

E 635 Dinátrium 5'-ribonukleotid
E 640 Glicin és nátriumsók
E 900 Dimetil-poliziloxán
E 901 Méhek viasz, fehér és sárga
E 902 Gyertya viasz
E 903 Carnauba viasz
E 904 Sellak
E 912 Montánsav-észter
E 914 Polietilén viasz oxidátumok
E 927 vcarbanid
E 938 Argon

Édesítőszerek
E 939 Hélium
E 941 Nitrogén
E 942 Nitrogén-oxid
E 948 Oxigén
E 950 Acesulfame k, acesulfame
E 951 Aszpartám
E 952 Ciklamát, ciklohexán-

szulfamid sav
E 953 Izomalt
E 954 Szacharin
E 957 Thaumatin
E 959 Neohesperidin DC
E 965 Maltitol, maltitol szirup
E 966 Laktitol
E 967 Xylitol
E 999 Quillaia kivonat

E 1105 Lizozim
E 1200 Polidextróz
E 1201 Polivinil-pirrolidon
E 1202 Polivinil-polipirrolidon
E 1404 Oxidált keményítő
E 1410 Monostarch foszfát

(módosított keményítő)
E 1412 Di-keményítő foszfát

(módosított keményítő)
E 1413 Foszfatizált di-keményítő

foszfát (módosított
keményítő)

E 1414 Acetilizált di-keményítő
foszfát (módosított
keményítő)

E 1420 Acetilizált keményítő
(módosított keményítő)

E 1422 Acetilizált di-keményítő
adipate (módosított
keményítő)

E 1440 Hidroxi-propil-keményítő
(módosított keményítő)

E 1442 Hidroxi-propil-di-
keményítőfoszfát (módosított
keményítő)

E 1450 Keményítő nátrium-
oktenilszukcinát (módosított
keményítő)

E 1505 Trietil-citrát
E 1518 Glicerin triacetát (triacetin)
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Fém potenciálforrások
Alumínium 
Megtalálható a: dobozok, fóliák,
konyhai eszközök, ablakkeretek és
sörészek

Antimon 
Megtalálható az alábbiakban:
akkumulátorok, alacsony súrlódási
fémek és kábelkötegelés

argon 
Megtalálható: hegesztés és izzók

Arsenic 
Megtalálható: patkány mérgek és
rovarirtók

bárium 
Megtalálható: festékek, tűzijátékok,
egyes gyógyszerek és az üveg
készítésének folyamata

berillium 
Megtalálható: rugók, elektromos
érintkezők és spothegesztő elektródák

bizmut 
Megtalálható: általában más fémekkel
keveredik

Boron 
Megtalálható: agyag edények,
mosószer, üveg, fáklyák és üvegszálas

Bróm 
Megtalálható: láng-retardánsok,
víztisztító rendszerek és festékek

kadmium 
Megtalálható: Újratölthető elemek

Cézium 
Megtalálható: atomi órák és
fotoelektromos sejtek

Cérium 
Megtalálható: Légkondicionálók,
számítógép és sütők

Klór 
Megtalálható: fehérítő, papírgyártás,
úszómedencék

króm 
Megtalálható: rozsdamentes acél
evőeszközök, fa tartósítószerek,
festékek és pigmentek

Cobalt 
Megtalálható: vágószerszámok és
festékek

Réz 
Megtalálható az alábbiakban:
elektromos generátorok és motorok "

Dysprosium 
Megtalálható: lézerek és sok ötvözet

fluor 
Megtalálható: fogkrém és maratott
üveg

gadolinium 
Megtalálható: sok ötvözet

Gallium 
Megtalálható: Elektronika, ötvözetek és
hőmérők

Germanium 
Megtalálható: üveg lencsék,
fluoreszkáló fények, elektronika és sok
ötvözet

arany 
Megtalálható: ékszerek

Hafnium 
Megtalálható: sok ötvözet

Holmium 
Megtalálható: lézerek

Indium 
Megtalálható: Elektronika és tükrök

Iridium 
Megtalálható: ötvözetek és anyagok,
amelyeknek ellenállnak a magas
hőmérsékletnek

ólom 
Megtalálható: ólom-sav tároló
akkumulátorok

lítium 
Megtalálható: újratölthető nem
újratölthető akkumulátorok,
gyógyszerek és ötvözetek

Mercury 
Megtalálható az alábbiakban:
akkumulátorok, fluoreszkáló lámpák,
érezhető termelés, hőmérők és
barométerek

molibdén 
Megtalálható: sok ötvözet

nikkel 
Megtalálható: rozsdamentes acél

Palladium 
Megtalálható: Autó kipufogógyártás,
fogászati töltések és ékszerek

Platinum 
Megtalálható: ékszerek, dekoráció és
fogászati munka

Radium 
Megtalálható: egyes gyógyszerek és
izzó festékek

Rhenium 
Megtalálható: sok ötvözet és flash
fényképezés

ródium 
Megtalálható: gyújtógyertyák és
erősen fényvisszaverő anyagok

Rubídium 
Megtalálható: sok ötvözet és amalgam

ruténium 
Megtalálható: sok ötvözet és
korrózióálló fém

Samarium 
Megtalálható: sok ötvözet és audio
berendezés

Silicon 
Megtalálható: üveg, kerámia,
számítógépes zsetonok és téglák

Ezüst 
Megtalálható: ékszerek

Stroncium 
Megtalálható: tűzijáték termelés, ón
dobozok (élelmiszer)

Sulfur 
Megtalálható: Gyógyszerek,
műtrágyák, tűzijátékok és mérkőzések

Tantalum 
Megtalálható: sebészeti berendezések
és kamerás lencsék

ón 
Megtalálható: ötvöző fém

titán 
Megtalálható: ötvöző fém

Vanadium 
Megtalálható: ötvöző fém

cink 
Megtalálható: sok ötvözet, festék,
fluoreszkáló lámpa és a műanyag
készítésének folyamata

cirkónium 
Megtalálható: korrózióálló ötvözetek,
mágnesek és néhány gem kövek
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Lépjen
kapcsolatba

velünk
Ha bármilyen kérdése van, kérjük,
lépjen kapcsolatba a Body Health
Team-en keresztül:

info@checkmybodyhealth.com

Check My Body Health@CMBHTests

/checkmybodyhealth@checkmybodyhealth

Élvezte a tapasztalatait?

Szeretnénk hallani az Ön tapasztalatait a
testem egészségemmel.

Kérjük, részesedjen meg, és hagyjon
minket felülvizsgálatra.

Gondolj a nyomtatás előtt.
Kérjük, nyomtatás előtt vegye figyelembe a környezetet. Mindannyian mindent megteszünk, hogy
segítsünk a bolygón.

mailto:info@checkmybodyhealth.com
https://www.youtube.com/channel/UC-n6WDaAjGEUoOrLjAwCThw
https://twitter.com/cmbhtests
https://www.facebook.com/checkmybodyhealth/
https://www.instagram.com/checkmybodyhealth/

