
Minden harmadik ember érzékeny valamilyen ételre  
és sajnos az ételintolerancia a gyermekeket sem kíméli!

Otthoni ételintolerancia tesztkészlet 
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már arra, hogy a nem megfelelő ételek okozzák panaszait?

Kezelhetetlen panaszok és megmagyarázhatatlan tünetek? 

Orvosai szerint egészséges, ön mégsem érzi jól magát?



Jellemző tünetek: 
                                         ekcéma és egyéb bőrproblémák
                                             emésztési zavarok
                                               súlyproblémák, bélgyulladás, hasi fájdalmak
                                               kimerültség, állandó levertség, fáradtság
                                               bélproblémák, hasmenés, székrekedés, 

migrén, krónikus fejfájás
                                            álmatlanság, alvászavarok
                                          tanulási nehézségek
                                     hiperaktivitás
                                menstruációs problémák
                          krónikus légzőszervi tünetek, ormelléküreg-gyulladás
                     gyakori szívdobogás érzés

Mi az ételintolerancia? 
Az ételintolerancia a szervezet abnormális reakciója bizonyos ételekre, melynek 
hátterében többféle mechanizmus állhat. A FoodDetective az élelmiszerek el-
len termelődött IgG típusú antitestek vérmintából történő kimutatásával az im-
munválasz következményeként kialakult ételérzékenységeket vizsgálja.

Az ételintolerancia általában nem veszélyes betegség. Azonban az élelmi- 
szerekre kialakuló érzékenység nagyon kellemetlen tüneteket okozhat és  
nagymértékben ronthatja az életminőséget.

A FoodDetective mindenkinek javasolt, aki ételintoleranciára utaló 
tünetektől szenved, de azok oka ismeretlen!
Ételallergia viszonylag ritkán fordul elő, az ételintolerancia viszont minden  
harmadik embert érint. Az ételintolerancia tünetei lassabban alakulnak ki és 
nem annyira egyértelműek, mint az allergiáé. A tünetek sokszor csak napokkal  
vagy hetekkel az étel elfogyasztása után mutatkoznak, sok esetben csak a 
rendszeres fogyasztás következtében alakulnak ki.

A FoodDetective teszt elvégzésével gyorsan, egyszerűen ellenőrizheti, 
hogy mely ételek okozhatják kellemetlen tüneteit. 

Gyermekek esetében különösen fontos az ételérzékenységek meghatározása, 
mivel a FoodDetective teszt alapján beállított étrend sok esetben (krónikus 
bőrtünetek, hasi panaszok, hiperaktivitás) hatásosan javít állapotukon. Dietetikus  
szakember segítségével végzett több hónapos diéta után a pozitív ételek 
jelentős része fokozatosan visszavezethető a mindennapi étrendbe.

A diéta átalakításánál minden esetben ajánlott dietetikus vagy más 
megfelelő szakember tanácsát kérni.
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Komplex megoldások az ételérzékenység diagnosztikájában és kezelésében

FoodDetective –  ételintolerancia vizsgálat  
46 féle élelmiszerre

Az egyetlen otthon is elvégezhető ételintolerancia teszt!

FoodDetective:
• egyszerű és gyors

•  nem szükséges hozzá 

laboratóriumi vizsgálat

• néhány csepp ujjbegyvérből

• eredményt ad 40 percen belül

A FoodDetective által kimutatható  
ételérzékenységek:
alma dió földieper kesudió póréhagyma tehéntej

bárányhús durumbúza glutén kukorica rák- és kagyló keverék teljes tojás

brazil dió édesvízi hal keverék gomba mandula rizs tonhal

brokkoli élesztő grapefruit marhahús rozs uborka

burgonya fehér hal keverék gyömbér narancs és citrom sárgarépa zab

búza fekete ribizli hüvelyes keverék olajbogyó sertéshús zeller

csirkehús fokhagyma kakaóbab paprikafélék szójabab

dinnye keverék földimogyoró káposzta paradicsom tea

Ha teljes körű vizsgálatot szeretne:

     laboratóriumi ételintolerancia teszt, fehérjechip alapú diagnosztikai rendszerrel 

Számszerű eredmények 226 féle élelmiszerre, akár otthoni vérvétellel is!
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FoodDetective – ételintolerancia tesztkészlet

gyártó: Cambridge Nutritional Sciences (UK)

A termék önellenőrzésre szolgál!

Forgalmazza:

2049 Diósd, Álmos fejedelem u. 27.

+36 1 424 0969

food-detective@budalabor.hu

www.food-detective.info.hu 

Az Ön FoodDetective partnere:


