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GENLERİNİZE GÖRE BESLENİNİZ

Kişiselleştirilmiş Beslenme İçin Genetik Test Servisi



Bireysel genetik farklılıklar, insanların tükettikleri yiyecek, içecek ve ek besinlere 
karşı tepkilerini etkileyebilirler. Genlerimizin bize özgün besin ihtiyaçlarını 
belirlediği gün geçtikçe daha net hâle gelmektedir. Nutrigenomix ile artık 
mesleğinize genetik tabanlı bir değerlendirmeyi dâhil edebilirsiniz.

Nutrigenomix’in geliştirdiği “genetik test kiti” sayesinde, müşterilerinize genel 
tabanlı diyet tavsiyeleri yerine artık açık, net, kanıtlanmış ve kişiye özelleştirilmiş 
beslenme tavsiyelerinde bulunabilir, veya öneriler yapabilirsiniz. Nutrigenomix 
test kitleri sadece kayıtlı diyetisyenler aracılığıyla sağlanabilir, çünki kayıtlı 
diyetisyenler kişiye özel beslenme tavsiyesinde bulunma yetkisine sahip en 
nitelikli sağlık uzmanlarıdır. Test kitlerimiz müşterilerinizin DNA’larını emin, 
güvenilir ve uygun maliyette analiz etmenizi sağlar.

Yapılan son araştırmalar, insanlara kendi genetik yapıları hakkında özel bilgiler 
verildiginde, topluma dayali genel beslenmeye kıyasla, sağlıklı beslenmeye daha 
çok motive olduklarını ve bu alışkanlıklarını daha kolay benimsediklerini ortaya 
koymuştur. Daha sıhhatlı ve sağlıklı bir yaşam için değiştirecekleri beslenme 
alışkanlıklarında Nutigenomix müşterilerinize ilham vermekte size yardımcı olabilir.

Müşterilerinize Kendi Genlerine Göre 
Tavsiyelerde Bulunun

Nütrigenomik: Bireysel genetik farklılıkların kişinin besinlerden 
etkilenme şekillerini ve beslenmeye bağlı olarak kronik-hastalıklar 
riskini nasıl etkilediğini inceleyen bir çalışmadır.



Bilim
•  Genetik testlerin paneli en üst düzey bilimsel 

ve tıbbi dergilerde yayınlanip, uzmanların 
gözlemlediği  çalışmalara dayanmaktadır.

•  Her genetik test kendi alanında uzman kişiler 
tarafından denetlenmiş ve Uluslararası Bilim 
Danışma Kurulu tarafından kabul edilmiştir.

•  İlerleyen bilimle birlikte sunacağımız yeni 
test panelleri sizlere ve müşterilerinize daha 
uygun maliyetle diyetlerine daha hassas ayar 
yapmanızı sağlayacaktır.

Test Kiti 
Hakkında
•  C vitamini, folik asit, kepekli tahıllar, omega-3 

yağı, doymuş yağ, sodyum ve kafeine yanıt 
veren ve etkileyen yedi adet gen testleri.

• Hızlı, basit ve non-invaziv 
• 2-4 hafta içinde rapor teslimi

Hizmetimizin 
İçeriği
•  Kapsamlı eğitim kılavuzu   

(genetik kursu gerektirmez)
• Sürekli destek
• Tükürük toplama kitleri
• Genetik analizi
• Özelleştirilmiş raporlar (PDF ve basılı)
• Müşterileriniz için tanıtım broşürleri
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Nutrigenomix başlangıç paketinizi almak için bize e-posta 
info@nutrigenomix.com veya Telefon 1-416-323-7599 yoluyla ulaşın.

  Nutrigenomix Inc.
  2 Bloor St W, Suite 700
  Toronto, ON, M4W 3R1
  Canada

Daha fazla bilgi için www.nutrigenomix.com web sitemizi ziyaret ediniz.

Nutrigenomix® yetkili 
sağlayıcısı olabilmek 
için bizi arayın 

Nutrigenomix® raporları yalnızca bilgi amaçlı olup tıbbi tavsiye olarak kullanılmak için değildir. Bu raporlardaki tavsiyeler iyileştirmek, teşhis ya da 
herhangi bir tıbbi durum ya da hastalığı tedavi için değildir. Sağlık sorunu bulunan müşteriler doktorlarına danışmadan kendi ilaç veya tıbbi bakımlarını 
durdurmamalı yada kesinlikle değiştirmemelidirler.  Nutrigenomix tavsiye raporları çocuklar, hamileler veya emziren kadınlar için uygun değildir. Herhangi 
bir sorunuz varsa lütfen bize e-posta info@nutrigenomix.com adresimizden ulaşın.

Kullanım şartları ve gizlilik bilgileri için lütfen www.nutrigenomix.com web sitemizi ziyaret ediniz.
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