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Beste client,

U bent met het pre-screening onderzoek 
onderzocht op 12 verschillende parameters.
  
In dit document vindt u een overzicht van 
de uitslagen en een advies over de mogelijke
vercolgonderzoeken.
 
Let op! Wij zijn niet op de hoogte van uw 
medisch dossier en er is in dit rapport dan 
ook geen rekening gehouden met eventuele 
medische aandoeningen. 
 
Overleg altijd eerst met uw therapeut, 
huisarts of andere gezondheids- professional 
voordat u de adviezen in dit rapport gaat 
integreren in uw dagelijks leven.
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Vrije radicalen worden als schuldige aangewezen voor het verouderingsproces en de 
ontwikkeling van kanker. Dit komt door dat deze cellen en DNA beschadigen. Eerste 
symptomen zijn dat uw huid minder soepel is en rimpeliger wordt. 
De laatste onderzoeken tonen dat er ook een verband is tussen vrije radicalen en 
hart-vaatziekten, alzheimer, parkison en diabetes 2. Dit wordt oxidatieve stress genoemd.

De 3 oorzaken:

•  Lucht die je inademt (natuur en vervuiling); 

 
•  Afscheiding van je hersenen; .
•  Chronische infecties o.a. voedingsintoleranties.  

Ons lichaam van nature beschermt ons tegen vrije radicalen dus deze processen te 
helpen door:

• Enzym Katalase uit groenten te halen; 
• Koper en ijzer uit onze voeding te halen en deze te capsuleren met eiwitten zodat 

de vrije radicalen in ons lichaam tijdens het transport van deze zo belangrijke 
stoffen naar o.a ons bloed niet kan activeert tot het moment dat deze de vrije 
radicaal gaat aanvallen; 

• Flavonoïden zitten in bijna alle producten van planten.  Vooral  in hele pure chocoa.

 

Flavonoïden zijn belangrijk voor het voorkomen en behandelen van kanker en hart- 
en vaatziekten. Flavonoïden onderbreken ook de kettingreactie die vrije radicalen 
veroorzaken. Deze antioxidanten worden ook in verband gebracht met verlaging 
van de kans op buik-, alvleesklier- en longkanker.

Een lage dosis aan vrije radicalen in uw lichaam is wel nuttig, ze helpen onze witte 
bloedcellen om virussen en infecties tegen te gaan.

Wat zijn vrije Radicalen/oxydatieve stress?

Laag Medium Hoog

Oxydatieve Stress X

Hoe kan ik de vrije radicalen verlagen?

De uitslag
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Bij deze pre-screening  bent u op  onderstaande 11 essentiële  waardes gemeten:

Negatief Positief Laag Verlaagd Normaal Verhoogd Hoog

Leukocyten X

Nitrieten X

Urobilinogeen X

Proteïne X*

Ph X**

Bloed Humoglobine X

Specific Gravity

Ketonen X

Bilirubin X

Glucose X

Ascorbic acid X

Betekenis van waardes

Goed X

Let op X

Niet goed X

De 11 parameters
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Leukocyten: 

Leukocyten worden ook wel witte bloedcellen genoemd. Het zijn cellen die met name 
betrokken zijn bij ons afweersysteem. Clienten met te weinig witte bloedcellen lopen een 
extra risico op infecties. Ze moeten daarom beter in de gaten houden of zich ziek voelen of
koorts hebben. Belangrijk dit te onderzoeken bij clienten met klachten als vermoeidheid, 
koorts of andere algemene klachten.

Nitrieten:

Nitraat is een stof die van nature voorkomt in groenten en in grondwater. Daarnaast 
worden nitraat en nitriet soms aan levensmiddelen toegevoegd om de houdbaarheid te 
verbeteren of voor kleurvorming. Nitraat en het daaruit gevormde nitriet is lang als een 
toxische stof beschouwd. Nitriet kan aanleiding geven tot de vorming van methemoglobine
(methemoglobinemie), waardoor het zuurstoftransport via het bloed wordt bemoeilijkt.
Ook de omstandigheden in het maagdarmkanaal blijken gunstig voor bacteriële omzetting 
van nitraat in nitriet wegens de geringe maagzuurproduktie. Dit levert te korten aan 
enzymen op. Symptomen als oprispingen, braken en diarree kunnen wijzen op te hoge 
nitriet waarde in het lichaam.

Betekenis

..........
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Bevindingen
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We hebben een lichte verhoging gemeten in uw proteïne en PH waarde. Oorzaken kunnen 
zijn:

• *Verhoogde proteïne waarde betekent dat uw zuiverende organen als bijvoorbeeld uw
lever niet optimaal functioneert. 

• ** Verhoogde ph waarde betekent dat uw lichaam aan het verzuren is. Oorzaak ligt 
meestal aan te korten aan mineralen, stress, te weinig lichaamsbeweging en te 
weinig slaap. Het is belangrijk uwlevensstijl en dieet aan te passen want op lange 
termijn kunt u o.a. nierschade, blaaskanker, hartfalen, hoge bloeddruk, diabetes 2, 
vergiftiging van zware metalen oplopen.

Hoe nu verder

Test advies traject en waarom......



From the laboratories of :Distributed by:

Notities

Het gebruik van de in dit rapport genoemde adviezen en voedingsleidraad zijn geheel op eigen verantwoording en
risico. Wij zijn niet op de hoogte van uw medische achtergrond. Zorg altijd voor een gevarieerd en evenwichtig dieet. 
Wij adviseren u deze leidraad, het dieet en het gebruik van producten zoals (zelf)hulpmiddelen en supplementen te 
overleggen met uw (huis)arts, therapeut of diëtist. Vergeet ook niet om uw (huis)arts te raadplegen voordat u aan een
nieuw trainingsschema begint. Wij adviseren u dan ook om een trainingsschema te volgen onder begeleiding van een 
daarvoor bevoegde (sport)instructeur.
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