
„W przyszłości poprzez badanie genetyczne będzie 
można określić podatność poszczególnych osób 
na zachorowanie na wiele chorób przewlekłych 
oraz zalecić optymalną dla nich dietę.” 
/// Instytut Żywności i Żywienia

Dziś przyszłość staje się 
teraźniejszością… 

GENODIET – zdrowie zapisane w genach
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Kontakt do specjalisty:
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Człowiek rodzi się z zespołem genów: 
są wśród nich takie, które warunkują 

podatność na choroby i takie, które przed chorobami 
chronią. Sztuka polega na tym, żeby pobudzać 
te drugie. Teraz jest to możliwe dzięki testom 
GENODIET COMPLETO i ich interpretacji 
wykonanej przez specjalistów.

Dzięki GENODIET COMPLETO możesz 
poznać unikalny i aktualny przez całe życie profil 
genetyczny Twojego dziecka i wraz z pediatrą 
stworzyć jego plan rozwoju kontrolujący ekspresję 
genów odpowiedzialnych za choroby cywilizacyjne. 

Jedno proste badanie (pobranie DNA poprzez 
potarcie patyczkiem wymazowym po wewnętrznej 
stronie policzka) to wiedza na całe życie! 

UWAGA: 

Produkt posiada rejestrację jako wyrób 
medyczny, bezpieczny nawet dla bardzo 
małych dzieci i osób chorych.

zbadaj 
dziecko i siebie 
aby wspólnie 

cieszyć się dobrym 
zdrowiem



Test, wraz z raportem zawierającym konsultację 
ekspertów zapewnia, między innymi, 
następujące informacje o Twoim dziecku:

•  indywidualny skład diety pokrywający 
zapotrzebowanie dziecka na składniki 
odżywcze (węglowodany, białka, tłuszcze, 
makro i mikroelementy oraz witaminy), 
umożliwiający jego optymalny rozwój

•  pozwala określić genetyczną predyspozycję 
do wystąpienia w przyszłości chorób cywilizacyjnych 
takich jak: nadciśnienie, miażdżyca, zawały, udary, 
cukrzyca, nowotwory, alergie, poprzez określenie 
metabolizmu cholesterolu, wrażliwości na insulinę, 
nietolerancji glutenu

•  określa skłonność do stanów zapalnych organizmu 

•  umożliwia indywidualny dobór składników 
odżywczych wspomagających w przyszłości 
spowolnienie procesu starzenia się organizmu

•  pozwala określić potencjał detoksykacyjny 
i antyoksydacyjny organizmu umożliwiając ochronę 
organizmu przed czynnikami rakotwórczymi 
i mutagennymi

•  pozwala ustalić indywidualny program ruchowy 
i optymalny czas jego trwania (predyspozycje 
do uprawiania określonych wysiłków)

•  określa zdolność organizmu do przeciwdziałania 
wadom rozwojowym płodu np. przepuklinie 
oponowo-rdzeniowej (dotyczy także przyszłych ojców)

•  umożliwia określenie nietolerancji na niektóre 
produkty spożywcze np. kofeinę, gluten

•  umożliwia określenie ryzyka wystąpienia osteoporozy 
i osteopenii oceniając metabolizm witaminy D (czynniki 

genetyczne wpływające na mineralizację kości)

GENODIET COMPLETO pozwala lekarzowi pediatrze 
(a także dietetykowi, trenerowi czy rehabilitantowi) 
tak dostosować plan odżywania i tryb życia Twojego 
dziecka, by zapobiegać ewentualnym problemom 
zdrowotnym, wynikającym z jego indywidualnych 
uwarunkowań genetycznych. 

Wiedza, jaką niesie GENODIET COMPLETO 
przełożona na indywidualny program żywieniowy 
i ruchowy oraz naukę właściwych nawyków może 
zapewnić optymalny rozwój dziecka.

Osobom dorosłym i starszym GENODIET 
COMPLETO daje unikalną wiedzę na temat 
prewencji zdrowia, która w przełożeniu na program 
żywienia i aktywności ruchowej skutkuje 
zapobieganiem wielu chorobom dietozależnym, 
a także większą siłą witalną organizmu 
i spowolnieniem procesu starzenia. 

DF Medica Polska to wyłączny dystrybutor 
na terenie Polski produktów i usług włoskiej 
spółki DF Medica s.r.l, zajmującej się, między 
innymi, wprowadzaniem na rynek innowacyjnych 
rozwiązań służących prewencji zdrowia, leczeniu 
oraz rehabilitacji. Nad opracowaniem i wdrażaniem 
wielu nowych technologii i usług oferowanych 
przez DF Medica s.r.l. pracuje zespół naukowców, 
lekarzy i odkrywców. Jednym z głównych obszarów 
działania naukowego firmy jest nutrigenetyka. 
Dzięki posiadaniu udziałów w laboratorium NGB 
Genetics, (spin-off Uniwersytetu w Ferrarze), 
które znalazło się w ostatniej publikacji Ernst 
& Young „Italian Biotechnology Report 2013” 
na liście najbardziej prestiżowych włoskich 
biotechnologicznych firm badawczych oraz 
współpracy z wieloma uniwersytetami we Włoszech 
i na świecie*, DF MEDICA może zaoferować 
polskim konsumentom unikalny produkt – testy 
wraz z raportem będącym wynikiem konsultacji 
ekspertów: GENODIET COMPLETO.

*lista rekomendacji naukowych na stronie www.dfmedica.eu

Polskie 
Towarzystwo Dietetyki 
informuje, że właściwe 

odżywianie może 
zapobiec wielu chorobom 

dietozależnym! 

(węglowodany, białka, tłuszcze, 

pozwala określić genetyczną predyspozycję 


