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Η ατομική έκθεση αποτελεσμάτων
σας
Εξετάσαμε εάν το αίμα σας περιέχει αντισώματα έναντι συγκεκριμένων
τροφίμων. Τα τρόφιμα που βγήκαν θετικά ενδεχομένως να έχουν ήδη
προκαλέσει συμπτώματα ή θα μπορούσαν να βλάψουν το έντερό σας με την
πάροδο του χρόνου. Μια χρόνια γαστρεντερική διαταραχή μπορεί να
παρουσιάσει αυξημένη διαπερατότητα σε συστατικά τροφίμων. Σε αυτή
την περίπτωση, τα αντισώματα μπορούν να δεσμευτούν σε αυτά τα
συστατικά και να πυροδοτήσουν διάφορα συμπτώματα μέσα από
φλεγμονώδεις αντιδράσεις.

Θα βρείτε τα αποτελέσματα της τροφικής δυσανεξίας σας και τα τεστ
ευαισθητοποίησης IgE σε μορφή πίνακα στις παρακάτω σελίδες.

! Καθώς μπορεί να εμπλέκονται διαφορετικές
κατηγορίες αντισωμάτων, έχουμε εκτελέσει δύο

ανεξάρτητα τεστ για εσάς !

Μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα του “κλασσικού” τεστ αλλεργίας
(τεστ IgE) και τα αποτελέσματα του τεστ δυσανεξίας (τεστ IgG4) στις
παρακάτω σελίδες. Παρακαλώ να σημειωθεί ότι μια αλλεργία ή δυσανεξία
σε μια συγκεκριμένη τροφή μπορεί να βρεθεί μόνο εάν την έχετε
καταναλώσει προηγουμένως!
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