JAK ZJISTIT PŘÍČINU BOLESTI BŘICHA
ANIŽ SI NECHAT UDĚLAT BOLESTIVÝ
ZÁKROK POMOCÍ TRUBIČKY DO ÚST NEBO
DO KONEČNÍKU V NEMOCNICI!
Jednoduchý, ale přesný test ze slin nebo z krve

Mám problém se žažíváním, pořád mě bolí břicho… ASI MI
VADÍ MLÉKO A JOGURTY…..
■ Mám často plynatost, stydím se, že si
ulevím na věřejnosti a nevím, kdy to
příjde.
■ Učím ve škole, kde nemohu odcházet
každou chvíli na záchod, navíc mám
nafouklé břicho.
■ Jsem profesionální řidič, takže
nemohu zastavit, kde se mi zlíbí.
■ Celodenní bolest břicha mi nedovolí
soustředit se na práci.

■ Nemohu do divadla, na koncert, do
kina.
■ Moje dítě si stěžuje, že ho bolí bříško,
nemůže na tábor.
■ Moje miminko neustále pláče.
■ Chci řešit své zdravotní problémy
dříve, než budou daleko horší.

■ Můj lékař mi říká, že jsem naprosto
zdravý a nic se mnou nedělá.
■ Můj lékař mi říká, že se s tím nedá nic
dělat, že to musím vydržet.
■ Chci si nechat udělat i jiné testy, ale
lékař mi je prostě neprovede, nepošle
mě ke specialistovi.
■ Mám všechna nepříjemná vyšetření
střev, ale nic mi nenašli.
■ Můj nutriční poradce už mi nedokáže
poradit.

■ Pediatr mi nedokáže pomoci.

VINA NENÍ NA VAŠÍ STRANĚ!!!

Možná už jste zkusili všechno
■ Oslovili jste lékaře.
■ Zkusili jste rychlé testy z lékarny (FOOD DETECTIVE).

■ Nejste si jisti výsledky testů od lékaře, které už máte – rádi je zkonzultujeme.
■ Zkusili jste držet dietu, všechny možné diety.
■ Rádi jíte a nechcete vynechat zbytečně vynechat potraviny, které vám chutnají.
■ Bojíte se podvýživy, Crohonovy choroby, osteoporózy.
■ Chcete konečně zhubnout a cítit se dobře a to bez cizí pomoci.

■ Nechcete běhat po doktorech a hádat se s nimi.
■ Chcete se soustředit na práci.

NAŠIM KLIENTŮM MĚNÍME ŽIVOT - JAK?
■ NEMUSÍTE DO NEMOCNICE
■ ZJISTÍME JAKOU MÁTE
INTOLERANCI.
■ ZJISTÍME, JESTLI MÁTE VŮBEC
NĚJAKOU INTOLERACI.
■ MÁME NEJVÍCE UCELENÉ
SPEKTRUM TESTŮ.

■ NEMUSÍTE K LÉKAŘI

■ POŠLETE NÁM VZOREK SLIN
■ ZAJDETE SI NA ODBĚR KRVE
■ VÝSLEDEK TESTŮ JE PŘESNÝ

■ VÝSLEDEK TESTŮ BUDETE ZNÁT DO
TÝDNE
■ VÝSLEDEK MŮŽETE KONZULTOVAT

PAST NA SKRYTÉ ZABIJÁKY
■ TEST NA 20 POTRAVIN Z KRVE –
HODNOTA 6000 KČ

■ CELKOVÁ CENA 116 897 KČ

■ TEST NA LAKTÓZOVOU
INTOLERANCI – HODNOTA 897 KČ
■ JÍDELNÍČEK NA MÍRU – HODNOTA
10 000 KČ
■ MOŽNOST PRAVIDELNÉ
KONZULTACE ON-LINE (1x týdně)–
HODNOTA 100 000 KČ

■ VÝSLEDEK S NÁVRHEM

■ CENA PRO VÁS 9997 KČ

■ CENA POKUD TESTY OBJEDNÁTE
DO JEDNÉ HODINY 4997KČ

PROČ SI NE/NECHAT UDĚLAT TESTY?
■

Zjistíte, co vám skutečně vadí, jestli
kasein, laktóza, lepek nebo vejce.

■

Zabráníte daleko horším projevům.

■

Výsledky máte neustále a rychle k
dispozici.

■

Pokud budete nespokojeni, garantujeme
vám vrácení peněz.

■

JDE O PREVENCI!

■

Naše testy jsou vhodné i pro děti.

■

Konečně se budu moci soustředit na
důležité věci, na své koníčky….

■

Cena vyšetření je příliš vysoká.

■

Zajdu za lékařem, pomůže mi.

■

Zkusím si svou eliminační dietu.

■

Bolesti vydržím.

■

Najdu si osobního nutričního poradce.

■

Až pak se obrátím na GENLABS…..

