
Genetska analiza vam poda informacije, na osnovi 
katerih lahko bistveno izboljšate kakovost  življenja.
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V sodelovanju z:

• spoznali in razumeli svoje telo, presnovo in porabo 
hranil ter potrebo  po določenih mineralih in vitaminih,

• svojemu telesu zagotovili hranila, ki jih zares potre-
buje in pridobili energijo za večjo vitalnost in dobro 
počutje,

• optimizirali prehranske in gibalne navade,

• dosegli in vzdrževali optimalno telesno težo in tako 
zmanjšali tveganje za razvoj sodobnih bolezni,

• s pravo telesno aktivnostjo in prehrano ohranili svoj 
mladosten videz,

• prilagodili prehrano vašim genom, s čimer boste ohrani-
li svoje zdravje in vitalnost.

Z  genetsko analizo DNA vital 
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Vaša genetska knjiga vsebuje

• opis vseh analiziranih področij s ključnimi usmeritvami,

• uporabne informacije o hranilih, mineralih in vitaminih,

• strokovna osebna prehranska priporočila, 

• personalizirano dieto,

• prehranske tabele,

• seznam analiziranih genov in znanstvenih študij.

Vaši rezultati so prikazani v vaši 
osebni genetski knjigi DNA vital

Po poti naših genov

Genetska analiza za prehrano 

... ker ljubimo življenje!

www.dnk-analize.si

zgib zgib



 Izberete svoj paket
• Naročite genetsko analizo DNA vital

 Oddate vzorec sline
• Analizo opravimo na podlagi vzorca sline. 
• Postopek odvzema je enostaven in neboleč, kot 

prikazuje slika. 

 Analiza vaše sline bo izvedena v 
certificiranem laboratoriju
• Analize se opravljajo v laboratoriju CBM s.c.r.l., Trst, 

Italija, ki deluje v skladu z ISO standardom 9001, kar 
skupaj z uporabo naprednih diagnostičnih metod 
zagotavlja visoko zanesljivo genotipizacijo. 

 Prejeli boste osebno genetsko knjigo 
• Pregled rezultatov in zapis v obliki osebne genetske 

knjige. 

• Genetsko analizo naredite enkrat v 
življenju in z njo pridobite ključne infor-
macije o prehrani po meri vaših genov.

• Genetska analiza je korak k 
spoznavanju samega sebe. Zagotovite 
svojemu telesu  pravo hrano in 
življenjski slog za boljši izgled in 
zdravje.

• DNA vital ni dieta. Je način življenja,  s 
katerim svojemu telesu  zagotovite hra-
nila, ki jih res potrebuje in v količinah, 
ki jih je sposobno izkoristiti v največji 
meri.  

• Rezultat analize je motivacija, da lahko 
načrtujete bolj zdravo življenje. 

• Za lepo otroštvo in zdravo starost 
privoščite genetsko analizo vašemu 
otroku. Tako mu boste lažje zagotovili 
pogoje za zdravo rast in razvoj njegovih 
sposobnosti ter že v zgodnjem otroštvu 
poskrbeli za pravilen življenjski slog 
in zdrave navade, ki mu bodo koristile 
celo življenje.

Prejeti zbiralnik 
začnite polniti 
z vzorcem  
sline. Zbiralnik 
napolnite brez 
mehurčkov do 
označene črte.

Z eno roko držite 
cevko navpično. 
Z drugo roko 
zaprite pokrov 
lijaka  (kot 
prikazano), da se 
sliši klik.

Cevko zatesnite 
s priloženim 
pokrovčkom.

Zaprto cevko 
z vzorcem 
pretresite.



Kaj je genetska analiza 
DNA vital?

Celoten načrt našega organizma je zapisan 
v genih. Ti odločajo o zgradbi  in delovanju 
našega organizma. 

• Genetska analiza DNA vital omogoča pregled genov na molekuli 
DNK in nam poda pomembne informacije o naši izpostavljenosti 
prekomerni telesni teži, potrebah po mineralih in vitaminih ter 
fizični aktivnosti, ki je prilagojena nam in našemu telesu.  Naš 
organizem je neponovljiv, zato so naše prehranske potrebe 
edinstvene.

• Genetska analiza DNA vital je celovit osebni pristop k pravi 
prehrani po meri vaših genov. Je znanstveno potrjeno izhodišče, 
s katerim najdete pravi način za doseganje primerne telesne 
teže in ohranjanje mladostnosti in vitalnosti za boljše zdravje. 

Zakaj je dobro, da 
opravite genetsko 
analizo?

Pot do vaše idealne telesne teže 
• Tveganje za prekomerno težo 
• Odziv na nasičene maščobe 
• Odziv na mononenasičene maščobe 
• Odziv na polinenasičene maščobe 
• Odziv na ogljikove hidrate 
• Tip diete 

• Kako geni vplivajo na vašo 
presnovo in zdravje 

• HDL (dober) holesterol 
• LDL (slab) holesterol 
• Trigliceridi 
• Krvni sladkor 

Katere vitamine in minerale 
potrebuje vaše telo? 

• Vitamin B6 
• Vitamin B9 
• Vitamin B12 
• Vitamin D 
• Železo 
• Natrij (sol) 
• Kalij 
• Kostna gostota 

Pomembni vplivi na vaše 
prehranske navade 

• Vnos sladkih priboljškov 

Kakšen je postopek opravljanja 
genetske analize DNA vital?

Genetsko analizo opravite v 
4. preprostih korakih:

Genetsko analizo boste 
opravili v MEDICAL 
CENTRU ROGAŠKA, kjer 
vam bo osebje nudilo vse 
potrebne informacije glede 
analize in oddaje vzorca 
sline. Genetska analiza

preprosto • hitro • 

strokovno

Posamezne analize 
vas bodo na pregleden 
in intuitiven način 
vodile od splošnih 
informacij, preko vaših 
osebnih rezultatov do 
prehranskih nasvetov, 
ki so prilagojeni vam in 
vašemu organizmu.

Fill line Napolnite
med oznake

Genetska analiza DNA vital

Genetsko analizo sestavlja 35 analiz, vključenih v 8 sklopov, ki tematsko zaje-
majo ključne elemente prehrane in življenjskega sloga. Skupno analiziramo kar 
preko 110 genetskih variacij.

• Nenasitnost in lakota 
• Zaznavanje sladkega okusa 
• Zaznavanje grenkega okusa 

Učinkovitost vaše presnove 
• Presnova alkohola 
• Presnova kofeina 
• Presnova laktoze 

Vaši geni,  razstrupljanje in 
antioksidanti 

• Selen 
• Vitamin E 
• Izpostavljenost oksidativnemu 

stresu 

Šport in rekreacija, ki sta vam 
pisana na gene 

• Mišična struktura 
• Vzdržljivostni trening 
• Ahilova peta 

Genetsko pogojene odvisnosti in 
staranje 

• Nikotinska odvisnost 
• Alkoholna odvisnost 
• Biološko staranje

Odvijte lijak s 
cevke. 

   

zgib zgib
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