
KTORÁ POTRAVINA 
JE PRE VÁS LIEKOM 
A KTORÁ JEDOM?

Odhaľte potraviny, ktoré vám škodia.  

POTRAVINOVÉ INTOLERANCIE 
Laboratórne vyšetrenie oneskorenej potravinovej alergie (IgG)  

PORTFÓLIO VYŠETRENÍ POTRAVINOVÝCH INTOLERANCIÍ 



POTRAVINOVÉ INTOLERANCIE
Základné potraviny 44

Cena: 105 €



POTRAVINOVÉ INTOLERANCIE
Základné potraviny 90 

Cena: 200 €



POTRAVINOVÉ INTOLERANCIE
Alternatívne potraviny 

Cena: 200 €



POTRAVINOVÉ INTOLERANCIE
Skryté, vzácne a zriedkavé 

potraviny 

Cena: 200 €



POTRAVINOVÉ INTOLERANCIE
All – In One

celé spektrum potravín 

Cena: 499 €



Čo je potravinová alergia/intolerancia?

„Nepriaznivá odpoveď organizmu na potravinové alergény“



Alergická reakcia III. Typu = „Oneskorená alergia“

• Produkcia protilátok IgG

• Symptómy sa môžu objaviť až 3 dni po požití problémovej potraviny

• Môžu viesť k vzniku chronických ochorení

• až 50% populácie (British Allergy Foundation)

Symptómy oneskorenej potravinovej alergie (IgG)



Laboratórne vyšetrenie oneskorenej potravinovej alergie (IgG)

ODHALÍ, ktoré potraviny Vám spôsobujú problémy

ELIMINUJE rad nepríjemných symptómov

POMÁHA s prevenciou a liečbou chronických ochorení

Vyšetrenie identifikuje množstvo špecifických IgG protilátok v tele, ktoré sa vytvorili v dôsledku prítomnosti

špecifického potravinového alergénu – rýchlo a presne. V prípade chronických ochorení poskytuje jasnú odpoveď

na to, či príčinou ich vzniku môže byť oneskorená potravinová alergia.

Vyšetrenie je dostupné v 3 rôznych variantoch, preto dokáže selektívne identifikovať oneskorenú potravinovú

alergiu na široké spektrum potravinových alergénov a pomôcť tak individuálne každému pacientovi.
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Pacienti s problematickou 
pleťou

Pacienti s bolesťami žalúdka a 
brucha

Kedy vyšetrenie odporúčať?

PREVENCIA PODPORNÁ LIEČBA

• chronická únava
• problémy s pleťou
• tráviace ťažkosti (hnačka, 

plynatosť, bolesti brucha, kŕče ...)
• nadváha, ale i podvýživa
• bolesti hlavy

• syndróm dráždivého čreva
• akné, neurodermatitída, ekzém, psoriáza
• diabetes
• migréna
• obezita
• hypertenzia
• Crohnova choroba

Obmedzenia: liečba imunomodulátormi, užívanie liekov na riedenie krvi, 

poruchy zrážanlivosti. 

Vyšetrenie je vhodné od 15 rokov. 



Čo zahŕňa vyšetrenie oneskorenej potravinovej alergie (IgG)?

• Stanovenie množstva špecifických protilátok IgG na široké spektrum 
potravinových alergénov (44 až 270). 

• Prehľadný, ľahko interpretovateľný výsledok akceptovaný lekármi. 

• Príručku k zmene stravovania vrátane odporúčaní, ako zvládnuť alergiu 
na najčastejšie konzumované potraviny. 

• Vyšetrenie sa vykonáva v akreditovanom laboratóriu Medirex, ktoré 
vďaka dlhoročným skúsenostiam poskytuje najvyšší štandard laboratórnej 
diagnostiky na Slovensku. 


