
 

1 (2) 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO TESTU 

Proszę uzupełnić poniższe dane i załączyć pierwszą stronę tego formularza wraz z próbką 

włosów i wysłać małą kopertę do najbliższego punktu dostawy. Upewnij się, że zapłaciłeś za 

prawidłową kwotę przesyłki, w przeciwnym razie nasz zakład może nie otrzymać listu. 

Proszę pisać wyraźnie! 

 

Proszę wpisać dane osoby testowanej: 

Imię:  ______________________________________________ 

Nazwisko:  ______________________________________________ 

Numer Zamówienia: ______________________________________________ 

Data Zamówienia: ______________________________________________ 

 

Podaj adres e-mail, aby otrzymywać wyniki testu (tekst wyraźnie w LITERACH 

DRUKOWANYCH): 

 

Główny adres mailowy: ______________________________________________ 

 

Zakupiony test: 

Zaznacz odpowiednie pola poniżej, dotycząc zakupionego testu. 

 Nazwa Liczba testowanych elementów 

□ Total Premium 
Testowanie 750 elementów żywieniowych i nie 
żywieniowych, 80 witamin i minerałów oraz 50 
metali  

□ Core 100 elementów żywieniowych oraz 50 nie 
żywieniowych 

□ Pet Test 30 elementów żywieniowych dla zwierząt 

□ For Two* 
Testowanie 750 elementów żywieniowych i nie 
żywieniowych, 80 witamin i minerałów oraz 50 
metali 

 

*Jeśli kupiłeś test dla par „Dla dwojga”, wypełnij formularz dla każdej testowanej osoby i upewnij się, że próbka 

włosów jest wyraźnie oznaczona imieniem tej osoby. 
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Jak wysłać nam próbkę
Zwróć ten wypełniony formularz z wyraźnie oznaczoną próbką włosów do:  

INSTRUKCJE 

Testy wymagają tylko kilku włosów (3/4 pasm), jeśli włosy są dłuższe niż dwa centymetry. 
Testujemy każdą formę włosów z twojego ciała. 

• Idealnie próbki powinny zawierać cebulkę włosową, jednak rozumiemy, że nie
zawsze jest to możliwe.

• Podczas obcinania włosów upewnij się, że tniesz je jak najbliżej korzenia.
• Farba do włosów lub zabiegi nie wpływają na testowanie.
• Po pobraniu próbki włosów włóż pasma do małej zamykanej torebki, aby

włosy pozostały suche i bezpieczne podczas transportu. Nie wysyłaj próbek
włosów w metalowej folii lub innym metalowym opakowaniu.

• Umieść próbki włosów w bezpiecznej kopercie lub portfelu pocztowym i wyślij
je do naszego laboratorium.

• Upewnij się, że opłacono prawidłową przesyłkę. Nieprawidłowa opłata
pocztowa może powodować opóźnienia w przetwarzaniu.

• Uważaj, aby nie umieszczać innych przedmiotów w tej samej torbie co próbka
włosów, ponieważ może to mieć wpływ na badanie.

PYTANIA? 

Proszę wysłać email do sales@healthdiagnosticslab.pl. 

Health Diagnostics Lab
św. Filipa 23/3
31-150 Kraków


