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Eenvoudig uit te voeren zelftest op intolerantie voor voedingsmiddelen met directe resultaten

De onderzochte voedingsmiddelen
Met FoodDetective™ kunt u reacties op de volgende
voedingsmiddelen testen:
Granen
Noten
en bonen
Vlees
en vis

Groenten
Fruit en
vruchten
Overige

Maïs, harde tarwe, gluten, haver, rijst, rogge,
tarwe
Amandelen, paranoten, cashewnoten, cacaobonen,
pinda's, diverse peulvruchten (erwten, linzen, snijbonen),
sojabonen, walnoten
Rund, kip, lam, varken, diverse zoetwatervissen
(zalm, forel),
diverse schaaldieren (garnalen, krabben, kreeft,
zeekreeft, mosselen), tonijn, diverse zeevissen
(schelvis, kabeljauw, schol)
Broccoli, kool, wortelen, selderij, komkommer, prei,
paprika/chili (rode, groene, gele), aardappelen
Appelen, zwarte bessen, grapefruit, diverse meloenen
(suikermeloen/cantaloupe,watermeloen),
olijven, sinaasappels en citroenen, kruisbessen,
tomaten
Ei, koemelk, knoflook, gember, paddestoelen,
zwarte thee, gist

Leven met een intolerantie
voor voedingsmiddelen
Wanneer uw test voor een van de onderzochte voedingsmiddelengroepen positief uitvalt, dan kan uw leven volledig veranderen door
eenvoudig af te zien* van deze voedingsmiddelen. Adviezen voor
alternatieve levensmiddelen en het afzien van bepaalde voedingsmiddelen bij uw voeding vindt u op onze internetsite.

Meer informatie
*Wijzigingen in het
voedingspatroon mogen alleen
na overleg met een deskundige
voedingsadviseur plaatsvinden.
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Opgeblazen gevoel
na nuttiging van bepaalde
levensmiddelen? Moe op bepaalde tijdstippen van de dag?
Hoofdpijn zonder duidelijke reden?
Het zijn allemaal symptomen van intolerantie
voor voedingsmiddelen.

Lijdt u mogelijk aan een
intolerantie voor
voedingsmiddelen?
Kom er zelf achter door u
vandaag zelf nog
te testen!

Reageert u op de
voedingsmiddelen
die u nuttigt?

FoodDetective™
is snel en
eenvoudig toepasbaar.

Intolerantie voor levensmiddelen is in de regel niet
levensbedreigend, maar kan ertoe leiden dat patiënten
zich beroerd voelen. De symptomen van een
intolerantie voor voedingsmiddelen kunnen met een
vertraging van uren tot dagen optreden. Het is daarom
dikwijls moeilijk vast te stellen, welke voedingsmiddelen
de problemen veroorzaken.

FoodDetective™ is een zelftest op intolerantie van
voedingsmiddelen, die u eenvoudig thuis kunt uitvoeren.
U hoeft geen arts te bezoeken of soms lange tijd de uitkomsten
van het laboratoriumonderzoek af te wachten.
De FoodDetective™ voert u in een handomdraai uit, en met
de meegeleverde informatie kunt u de procedure stap voor
stap uitvoeren.

Hoe zien de symptomen eruit?
Intolerantie voor voedingsmiddelen kan een uiteenlopende symptomen
veroorzaken, zoals:
• Angstaanvallen (acuut of chronisch)
• Artritis
• Astma
• Aandachttekortstoring
• Bedplassen
• Winderigheid (opgeblazen gevoel)
• Bronchitis
• Coeliakie
• Chronische vermoeidheid
• Obstipatie
• Mucoviscidose
• Depressies
• Diarree

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fibromyalgie
Gastritis
Hoofdpijn
Hyperactiviteit
Darmontstekingen
Slapeloosheid
Gevoelige darm
Huidjeuk
Resorptiestoringen
Migraine
Slaapstoornissen
Vasthouden van water
Problemen bij gewichtscontrole

Mensen die lijden aan intolerantie voor voedingsmiddelen
klagen dikwijls dat zij zich futloos of "beneveld" voelen
en zich algemeen onprettig voelen. Deze symptomen
kunnen jaren aanhouden. De patiënten vertellen achteraf
dikwijls dat hun bezoeken aan de arts geen oplossing voor
hun problemen opleverde. In veel gevallen worden hun
problemen afgedaan als "puur psychisch".

Met FoodDetective™ kunnen de reacties op 59 frequent gebruikte
voedingsmiddelen worden getest. Om de test uit te voeren
neemt u met een vingerprikker een kleine bloedproef af, verdunt deze
en brengt deze op het FoodDetective™-testplateau aan, waarop
zich kleine stippen met monsters van voedingsmiddelenproteïnen bevinden.
Tijdens de volgende stappen wordt dan door gebruik van detectoren
ontwikkelaaroplossingen de aanwezigheid van antistoffen tegen
bepaalde voedingsmiddelen aangetoond, wanneer een of meer blauwe
stippen op het tableau verschijnen. Met de verwijzingen naar het
voedingsmiddelenrapport in de handleiding kunt u voedingsmiddelen
identificeren waarop u mogelijk met een intolerantie reageert.

Met FoodDetective™ hebt u de resultaten
binnen 40 minuten.
FoodDetective™ is eenvoudig, veilig,
zorgvuldig en snel en is wereldwijd
de eerste directe test op intolerantie
voor voedingsmiddelen.
U kunt een intolerantie voor
voedingsmiddelen hebben
... Kom er zelf achter door
u vandaag zelf nog te testen!

