Samo za pisarno: Intoleranca  Prehrana  Kovina 

TESTIRANJE ZA ALERGIJO
Hvala, da ste svoje testiranje za
alergijo kupili pri nas!
Da bomo lahko obdelali vaše
testiranje, upoštevajte navodila ...
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Natisnite obrazec
Natisnite obrazec in
izpolnite svoje
podatke.

Vzemite vzorec
Vzemite vzorec
vašega lasu/dlake,
ga jasno označite in
trdno zatesnite.

Pošljite obrazec in
vaš vzorec
Pošljite nam vaš
vzorec in ta obrazec.

OBRAZEC IN VAŠ VZOREC POŠLJITE NA NASLOV:
Healthy Stuff Online Ltd
Trg republike 3, 3. nadstropje
SI-1000 LJUBLJANA, SLOVENIA, EU

Prosimo, izpolnite obrazec z velikimi tiskanimi črkami v angleščini s črnim pisalom
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OSEBNI PODATKI

Vnesite podatke o osebi/osebah, ki se želi(jo) testirati ...

Oseba 1 (ob nakupu samostojnega testiranja):
Naziv:

Ime:

Priimek:

Datum rojstva:

DD/MM/LL

Priimek:

Datum rojstva:

DD/MM/LL

Priimek:

Datum rojstva:

DD/MM/LL

Priimek:

Datum rojstva:

DD/MM/LL

Oseba 2 (ob nakupu več testiranj za pare ali družine):
Naziv:

Ime:

Oseba 3 (ob nakupu več testiranj za družine):
Naziv:

Ime:

Oseba 4 (ob nakupu več testiranj za družine):
Naziv:
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Ime:

VAŠE NAROČILO Vnesite podatke o naročilu in e-poštni naslov, kamor želite prejeti rezultate ...
ID spletnega naročila:

Ime:

AT -

Naslov:
Poštna številka:

E-pošta:

Datum nakupa:

DD/MM/LL

PROSIMO, PREBERITE POZORNO:
Potrebujemo samo 5–7 pramenov las dolžine najmanj 2,5 cm.
Testiramo lahko lase ali dlake iz celega telesa.
Po možnosti potrebujemo vzorce, ki vsebujejo tudi korenino, vendar razumemo, da je za
nekatere osebe to lahko boleče. Če boste las/dlako odrezali, jih odrežite čim bližje korenine.
Pobarvani lasje ne vplivajo na testiranje.
Ko ste zbrali vzorec/vzorce las ali dlak, pramene vstavite v po možnosti tesnilno vrečko in
zagotovite, da bodo med prevozom ostali suhi in zatesnjeni.
Poskrbite, da je vsak vzorec ustrezno označen, kot je primerno.
Vstavite vrečko/vrečke z vzorcem in prijavni obrazec v kuverto.

Trudimo se, da bi vse rezultate testiranja vrnili v roku 7–10 delovnih dni (od datuma prejema v
objekt za testiranje).
Plačati morate ustrezno poštnino. Napačna poštnina lahko povzroči večje zakasnitve časa
obdelave. Poleg tega podjetje Intolerance Testing Group ni odgovorno za plačilo teh zneskov,
zato bo vaša pošiljka vrnjena.
Ne pošiljajte vzorcev las/dlak v kovinski foliji ali drugi kovinski embalaži.
Ne vstavljajte drugih predmetov v isto vrečko kot vzorec las/dlak, saj lahko to vpliva na test in
bodo rezultati morda napačni.
Tiskanih poročil NE pošiljamo po pošti. Potrebujemo samo vzorec/vzorce vaših las ali dlak za
testiranje, nato pa vam po končanem testiranju pošljemo rezultate po e-pošti.

Če potrebujete pomoč, obiščite našo spletno stran in nam pišite po e-pošti ali v našem sistemu Klepet v živo.

E-pošta: info@allergytest.si | Spletna stran: www.allergytest.si

