
ПРИДРУЖАВАЩ ФОРМУЛЯР 

Моля, оградете вида тест: Непоносимост / Недостици / Метали 
Ако обичате, попълнете формуляра като използвате само ГЛАВНИ БУКВИ 
Задължителните полета са маркирани с * 

ДАННИ ЗА КЛИЕНТА 

ИМЕ* 

ФАМИЛИЯ*    

ДАТА НА РАЖДАНЕ* (ДД/ММ/ГГГГ) 

АДРЕС 
(ако желаете да 
изпратим резултатите 
Ви по пощата) 
 

     ПОЩЕНСКИ КОД 
 

ЕЛЕКТРОННА 
ПОЩА*  

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
Ако желаете да ни кажете какви симптоми имате, възраст, заболявания, моля, 
направете го в полето по-долу. Ние анонимно ще сверяваме доколко се 
повтарят хранителните и нехранителните непоносимости при различните хора 
и възрасти с едни и същи заболявания или симптоми. Това е с цел да Ви 
бъдем полезни като след време статистиката може да изглежда така - 95% от 
хората с мигрена имат непоносимост към цитруси и шоколад. 

 /            /      



ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОБИ 
Като допълнение към веществата, срещу които тестваме Вашата проба от коса, Вие 
имате възможност да изпратите до 5 допълнителни неща за тестване без да 
заплащате за тях. Това, например, могат да бъдат нещо, които подозирате, че ви 
причиняват симптомите, от които се оплаквате. 
Популярни допълнителни неща за тестване: козина от домашен любимец, 
лекарство, перилни и други препарати, алкохол и други. 
Ако изпращате допълнителни неща, моля да ги опишете по-долу: 

1. __________________________________ 
2. __________________________________ Моля да се уверите, че всички проби са  
3. __________________________________ добре пакетирани, за да се избегне 
4. __________________________________ замърсяване. Разкъсани или повредени 
5. __________________________________ пакетчета ще бъдат изхвърлени. 

________________________________________________________________________ 

ПРОБАТА ОТ КОСА 
- Необходими са само няколко косъма за тестване; обикновено 3 - 4 са достатъчни, 
ако косата е по-дълга от 2.5 см. 
- Въпреки, че повечето хора изпращат коса от главата си, теста може да бъде 
направен с косми от всяко друго място. 
- Най-добре е косъма да бъде с корен, но за много хора това е твърде болезнено. 
Ако отрязвате косата, молим да го направите възможно най-близо до корена. 
- Боята за коса не оказва влияние на теста. 
- След като сте осигурили пробата, молим да поставите космите в малко пликче, 
което може да се запечатва плътно, за да не влиза влага по време на транспорт. 
- Поставете пробата (заедно с допълнителните неща за тестване) и попълнение 
придружителен формуляр в пощенски плик и изпратете на следния адрес: 

ПОЩЕНСКА КУТИЯ 1037 
ГР. ШУМЕН 

ПОЩЕНСКИ КОД 9701 

*Целта ни е да получите резултатите си не по-късно от 15 - 20 работни дни, след като 
сме получили провата от косата Ви. 
________________________________________________________________________ 

Молим да се уверите, че пробата от косата и всички допълнителни неща са 
добре опаковани и надлежно надписани. 
Не защипвайте листите на формуляра или пробата с телбод. 
Не изпращайте пробата в алуминиево фолио или друга метална опаковка. 
Молим да се уверите, че в опаковката с пробата от коса няма нищо друго, тъй 
като това може да повлияе на резултата. 
Освен, ако предварително не е уговорено ние не изпращаме нищо по пощата. 
Необходим ни е само попълнен формуляр и адрес на електронна поща, на 
която да изпратим резултатите. 


