Εξετάσεις NutriScan®
®

Το NutriScan περιλαµβάνει εργαστηριακές εξετάσεις για τον

Πώς γίνεται;
Το NutriScan® πραγµατοποιείται έυκολα και µπορεί να γίνει:

έλεγχο της διατροφικής κατάστασης του οργανισµού όπως
βιταµινών, αµινοξέων και λιπαρών οξέων:

Βασικός Έλεγχος Βιταµινών

Με ραντεβού στη Διαγνωστική Αθηνών.
Κλείστε το ραντεβού σας σε πραγµατικό χρόνο και
αγοράστε την εξέταση online στο eshop.athenslab.gr

Περιλαµβάνει τον έλεγχο των υδατοδιαλυτών βιταµινών Β1, Β2,
Β6 και C καθώς και των λιποδιαλυτών βιταµινών Α (β-καροτένιο
και ρετινόλη) και Ε (α- και γ-τοκοφερόλη).

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ & ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ
Με αποστολή του κιτ συλλογής δείγµατος µέσω courier.
Αγοράστε την εξέταση online στο eshop.athenslab.gr

Πλήρης Έλεγχος Βιταµινών
Περιλαµβάνει τον έλεγχο των υδατοδιαλυτών βιταµινών Β1, Β2,

Απευθυνόµενοι στους συνεργάτες µας στην Ελλάδα

B3, B5, Β6, Β7, B9, B12 και C καθώς και των λιποδιαλυτών
βιταµινών Α (β-καροτένιο και ρετινόλη), βιταµίνη D, Ε (α- και γτοκοφερόλη).

Βιταµίνες Συµπλέγµατος Β
Οι βιταµίνες Β που ελέγχονται είναι οι: Β1 (θειαµίνη), Β2
(ριβοφλαβίνη), Β3 (νιασίνη), Β5 (παντοθενικό οξύ), Β6

Βρίσκουµε τις αιτίες.
Επιλέγετε τις λύσεις!

(πυριδοξίνη), Β7 (βιοτίνη), Β9 (φολικό οξύ), Β12
(κυανοκοβαλαµίνη).

Λιποδιαλυτές Βιταµίνες
Περιλαµβάνει τον έλεγχο των βιταµινών Α (β-καροτένιο και
ρετινόλη), D, Ε (α- και γ-τοκοφερόλη) και της βιταµίνης Κ.

Βιολογικώς Δραστικές Βιταµίνες

Η Διαγνωστική Αθηνών είναι εργαστήριο
πιστοποιηµένο µε ISO 9001:2015

Η µέτρηση των βιολογικά δραστικά βιταµινών συνιστάται όταν ό
έλεγχος των βιταµινών έχει οριακές τιµές και όταν τα µετρούµενα
επίπεδα των βιταµινών δεν είναι συµβατά µε την παρατηρούµενη
κλινική εικόνα ή τα υπόλοιπα εργαστηριακά ευρήµατα.

Μικροθρεπτικά Στοιχεία
Περιλαµβάνει τη µέτρηση της Χολίνης, της Καρνιτίνης, του αΛιποϊκού Οξέος και του Συνενζύµου Q10 στο πλάσµα.

Αµινοξέα Αίµατος και Ούρων
Χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της επάρκειας των
πρωτεϊνών της διατροφής και της ισορροπίας των αµινοξέων
στον οργανισµό, καταστάσεων που υποβόσκουν σε πολλές
χρόνιες παθολογικές καταστάσεις.

Ελέγξτε αν ο οργανισµός σας τρέφεται σωστά
µε τις µοναδικές εξετάσεις NutriScan®!

Η διατροφή είναι πολλά περισσότερα από δίαιτα! Είναι σηµείο
αναφοράς στην Προληπτική και Λειτουργική Ιατρική καθώς
σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας είναι ένας από τους
πυλώνες της υγείας και της ευζωίας. Σε άτοµα όλων των ηλικιών,
η κατάλληλη διατροφή οδηγεί σε λιγότερες ασθένειες και σε πιο
ισχυρή υγεία διατηρώντας τις σωµατικές και πνευµατικές δυνάµεις
σε όλη τη διάρκεια της ζωής.

Κάντε ένα πλήρη έλεγχο βιταµινών
Το NutriScan® σας παρέχει έγκυρη ενηµέρωση για τα επίπεδα των
βιταµινών, των αµινοξέων, των ω-λιπαρών οξέων και των
υπόλοιπων µακροθρεπτικών και των µικροθρεπτικών στοιχείων
στον οργανισµό σας. Ειδικότερα το NutriScan® είναι απαραίτητο:
Σε όσους έχουν συµπτώµατα, σηµεία ή εργαστηριακά ευρήµατα

Πολλές φορές καταφεύγουµε σε στερητικές δίαιτες ή διατροφή µε

που υποδηλώνουν έλλειψη κάποιων βιταµινών όπως διαταραχές

αποκλεισµό τροφών που µπορούν να προκαλέσουν µεγάλη

στο δέρµα και τους βλεννογόνους, αλωπεκία, τριχόπτωση, αναιµία,

ανισορροπία στον οργανισµό αφού του στερούν πολύτιµα θρεπτικά

εύθραυστα νύχια και τρίχες, διαταραχές από το νευρικό σύστηµα

συστατικά. Επιπλέον, η ζωή στις πόλεις και ο σύγχρονος τρόπος

όπως ευερεθιστότητα και διαταραχές της µνήµης
Σε όσους βρίσκονται σε κίνδυνο για έλλειψη βιταµινών λόγω

πολλές φορές να αντικαθιστούµε την τροφή µε συµπληρώµατα

χειρουργικών επεµβάσεων στο γαστρεντερικό, είτε λόγω

διατροφής. Έχουν όµως ουσιαστικό αποτέλεσµα για τον οργανισµό

παθολογικών καταστάσεων του γαστρεντερικού όπως κοιλιοκάκη

µας; Όµως και οι τροφές που τρώµε µας δίνουν τελικά όλα εκείνα

και φλεγµονώδη νοσήµατα του εντέρου

Η απάντηση βρίσκεται στις έγκυρες και
εξειδικευµένες εξετάσεις που παρέχει το
NutriScan® της Διαγνωστικής Αθηνών!

και της ισορροπίας των απαραίτητων και µη-απαραίτητων
λιπαρών οξέων του οργανισµού. Ο πλήρης έλεγχος περιλαµβάνει
τα ω3 και ω6 λιπαρά οξέα, τα «κακά» trans λιπαρά οξέα, τα ω7
και ω9 λιπαρά οξέα, τα µονοακόρεστα καθώς και ορισµένους
σηµαντικούς δείκτες για την εκτίµηση του κινδύνου εµφάνισης
καρδιαγγειακών νοσηµάτων.
Τα ω3-λιπαρά οξέα είναι πολύ σηµαντικά για την υγεία της
καρδιάς, του νευρικού συστήµατος και των αρθρώσεων
αυξηµένο κίνδυνο εκδήλωσης θανατηφόρου καρδιακού
επεισοδίου, κατάθλιψης και νόσου Alzheimer
Τα ω3-λιπαρά οξέα είναι πολύ σηµαντικά στην εγκυµοσύνη
για το έµβρυο επειδή αποτελούν δοµικά συστατικά του
αναπτυσσόµενου εγκεφάλου

τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεται ο οργανισµός µας για να
λειτουργήσει φυσιολογικά; Πώς µπορούµε να το διαπιστώσουµε;

Το ΩmegaScan® χρησιµοποιείται για την εκτίµηση των επιπέδων

Τα χαµηλά επίπεδα των ω3-λιπαρών οξέων σχετίζονται µε

ζωής µας στερεί την πρόσβαση σε υγιεινές, αγνές και
απαλλαγµένες από πρόσθετα φρέσκες τροφές µε αποτέλεσµα

Ω Λιπαρά Οξέα Πλήρης Έλεγχος - ΩmegaScan®

Σε όσους κάνουν ακραίες δίαιτες ή έχουν µη ισορροπηµένη

Οι περισσότεροι άνθρωποι που ακολουθούν την τυπική

διατροφή, σε γυναίκες κατά τη διάρκεια της κύησης και της

δυτική διατροφή έχουν χαµηλά επίπεδα ω3-λιπαρών οξέων ενώ

γαλουχίας καθώς και σε όσους αθλούνται σε επίπεδο

η µεσογειακή διατροφή παρέχει άριστη σχέση ω3 και ω6

πρωταθλητισµού αλλά και σε ερασιτέχνες αθλητές

λιπαρών οξέων στον οργανισµό
Τα επίπεδα των περισσότερων λιπαρών οξέων, µπορούν να

Σε όσους χρησιµοποιούν συστηµατικά συµπληρώµατα
διατροφής και θέλουν να γνωρίζουν την αποτελεσµατικότητα τους

Η τροφή σας είναι το φάρµακό
σας! Αλλά παίρνετε το σωστό;

ρυθµιστούν µε απλές διαιτητικές αλλαγές και τη λήψη των
κατάλληλων συµπληρωµάτων στην σωστή δοσολογία

